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EGO meble ³azienkowe

KO£O oferuje ceramikê ³azienkow¹,
wanny i brodziki akrylowe, hydromasa¿e, kabiny prysznicowe, meble
³azienkowe, wyposa¿enie ³azienek dla
niepe³nosprawnych.

Bolero – wanna
prostok¹tna

Linia Bolero, do której nale¿¹ wanny
asymetryczne i naro¿ne, zosta³a uzupe³niona o modele prostok¹tne. Symetryczny kszta³t wanny daje nowe mo¿liwoœci ustawienia jej w ³azience
i korzystania z k¹pieli. Centralnie
umieszczony otwór odp³ywowy i przelewowy umo¿liwia oparcie siê z jednej
lub drugiej strony. Wanna, a szczególnie ta o d³ugoœci 180 cm, nadaje siê
do k¹pieli dla dwojga lub osób bardzo
wysokich. Wygodê zapewniaj¹ równie¿
p³askie pó³ki w naro¿nikach i czêœci
œrodkowej wanny. W³aœnie tutaj mo¿na
odstawiæ niezbêdne przybory toaletowe, szampony czy p³yn do k¹pieli.
Wanny sprzedawane s¹ w komplecie
z nogami i zestawem monta¿owym.
Znacznym u³atwieniem w monta¿u jest
mo¿liwoœæ kompletowania z praktycznymi panelami frontowymi i bocznymi.
Dziêki temu obudowanie wanny jest
proste i szybkie, a w wypadku wyposa¿enia wanny w hydromasa¿ zapewnia dostêp do ca³ej instalacji.
Wanna produkowana jest w siedmiu
kolorach i piêciu d³ugoœciach: 140,
150, 160, 170 i 180 cm.

Seria ceramiki EGO
zosta³a wzbogacona o zestaw mebli,
który u³atwi funkcjonalne urz¹dzenie
wnêtrza ³azienki.
Prosta forma szafek
nawi¹zuje do regularnego kszta³tu
wyrobów ceramicznych tej serii. Ciemne prostopad³oœciany mebli podkreœlaj¹ geometryczny,
modny obecnie,
charakter ³azienki
EGO. Drewniany fornir typu „wenge” nie ma rysunku s³oi, ale intryguj¹ce zestawienie bardzo w¹skich, d³ugich, równoleg³ych pasków. W sk³ad kompletu mebli wchodz¹ równie¿ szafki poziome. Górna ich powierzchnia mo¿e byæ wykorzystana jako
dodatkowa praktyczna pó³ka na dekoracyjne drobiazgi. Technologia wykonania
i odporne na wilgoæ materia³y s¹ gwarancj¹ d³ugoletniej trwa³oœci mebli.

Nova Top z Reflex Ko³o
Oprócz serii Ego, Aplauz i Impuls,
teraz z pow³ok¹ Reflex Ko³o dostêpna
jest ceramika, Nova Top, Nova Top
Pico i Fantasia. Reflex Ko³o jest
pow³ok¹, dziêki której powierzchnia
wyrobu staje siê idealnie g³adka,
a utrzymanie jej w czystoœci bardzo
³atwe. Oznacza to, ¿e ³azienki KO£O
nie brudz¹ siê tak szybko, a doprowadzenie ich do porz¹dku nie wymaga
zbyt wiele czasu. Nowoczesna pow³oka skutecznie chroni ceramiczne lub
szklane powierzchnie przed szkodliwym dzia³aniem zanieczyszczeñ. Do
codziennej pielêgnacji wystarczy tylko
delikatna œciereczka lub g¹bka.

Do niedawna, pow³oka Reflex Ko³o
dostêpna by³a tylko z trzema seriami
ceramiki. Teraz, dziêki zastosowaniu
nowoczesnej technologii, sta³o siê
mo¿liwe nie tylko pokrywanie wiêkszej
liczby wyrobów, ale równie¿ obni¿enie
ceny za tê pow³okê.
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