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prezentacja firmowa

Komfortowe wyposażenie łazienki
Firma RAVAK, producent wyposażenia łazienek, ma w swojej
ofercie bogaty wybór kabin prysznicowych, brodzików, wanien akrylowych i systemów hydromasażu. RAVAK dba o to,
by oferowane produkty nie tylko charakteryzowały się ciekawymi kształtami, ale były również praktyczne, technicznie
przemyślane, proste i bezpieczne. Właśnie z tych względów
firma podjęła współpracę z cenionym studiem projektowym
Design a Storz z Austrii oraz czeskim studiem Nosal.

EVOLUTION (180 x 102/87)

Komfortowa, oryginalna wanna o harmonijnym i subtelnym
wnętrzu
w
kształcie elipsy.
Owalny kształt
wanny pozwala
na
wygodne
ułożenie się, dając jednocześnie
poczucie harmonii i bezpieczeństwa. Wanna Evolution zawdzięcza swą
elegancką, wysmakowaną formę studiu projektowemu Nosal. Aby poprawić walory użytkowe wanny, można wyposażyć ją w zagłówek, uchwyt oraz
system hydromasażu. Wanna występuje także w nowej technologii „PU-PLUS”, w której laminat wzmacniający wypraskę
akrylową zastąpiono twardą pianą poliuretanową. Wzmocnienie tą nowoczesną technologią daje bardzo sztywną konstrukcję o doskonałej izolacji cieplnej i dźwiękowej.

ROSA II (105 x 150, 160, 170)

W roku 2005 wanna Rosa przeszła „face-lifting” w renomowanym studiu
projektowym
Design a Storz.
Oryginalny
kształt i przemyślane rozwiązanie zewnętrznych
rozmiarów
umożliwia
umieszczenie
Rosy II nawet w
najmniejszych
łazienkach.
Wewnętrzna
przestrzeń jest przy tym większa niż w klasycznych wannach.
Ergonomiczny panel przedni umożliwia wygodny dostęp do
wanny, a jednocześnie podkreśla jej elegancki wygląd. Do
Rosy II można zastosować szereg akcesoriów: zagłówek,
uchwyty, ścianki wannowe, hydromasaż, a także specjalnie
zaprojektowany panel multifunkcyjny (ścianka wannowa
z systemem półeczek i uchwytem). Zastosowanie ścianki
wannowej w połączeniu z płaskim dnem wanny stwarza idealną przestrzeń prysznicową. Wanna Rosa II dostępna jest w
wersji standardowej oraz w technologii „PU-PLUS” (wzmocnienie twardą pianą poliuretanową, dającą bardzo sztywną
konstrukcję o doskonałej izolacji cieplnej i dźwiękowej).
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RAPIER

Seria przesuwnych kabin
prysznicowych
z minimalną ilością
profili. Główną zaletą
systemów rozsuwanych jest to, że nie
zajmują one wiele
miejsca przy otwieraniu. Kabiny i drzwi
w tej linii występują w
dwóch kolorach profili: białym i satin. Szkło
zabezpieczone jest
warstwą ochronną
Ravak Anticalc, chroniącą przed trwałym
osadzaniem się zanieczyszczeń i kamienia.
Drzwi wyposażone są w system pozwalający na wygodne
czyszczenie kabiny i swobodną manipulację podczas montażu. Po obróceniu dolnych zaczepów w elementach przesuwanych, skrzydło drzwi można odchylić, lub w razie potrzeby zdjąć.
Drzwiami (RDP2, RDP4) można zabudować wnękę o szerokościach od 100 aż do 200 cm! Kabiny (półokrągłe i kwadratowe) występują w rozmiarach 80, 90 i 100 cm.

GLASSLINE

Linia kabin prysznicowych Glassline zachwyca przestronnością i lekkością konstrukcji. Oszczędny
design podkreślają
minimalistyczne akcenty wsporników,
zawiasów
oraz
uchwytów. Kombinacja najlepszych materiałów, nowoczesnego wzornictwa i doskonałej technologii
uwodzi
czystymi
kształtami i pozorną
prostotą produktu.
W wariancie Glassline Matrix tafle szkła ozdobiono drobną, regularną siatką kwadratów. Kabiny z tej kolekcji dostępne są w rozmiarach: 80, 90 i 100 cm. Drzwi wykonane
są ze szkła hartowanego o grubości 6 mm, a ścianki –
8 mm. Kabiny zabezpieczone są warstwą Ravak Anticalc,
która ułatwia utrzymanie szkła w czystości.
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