Amphora

new waves
Tercio

BATERIE

Tercio to bateria klasyczna, ale i bardzo nowoczesna zarazem. Jej wyrazisty, prosty, a jednoczeœnie ponadczasowy kszta³t pasuje idealnie do ka¿dego wnêtrza, zarówno tego nowoczesnego, jak i bardziej tradycyjnego.
G³adkie i po³yskuj¹ce chromowane
powierzchnie baterii nie stwarzaj¹ najmniejszych trudnoœci podczas czyszczenia, a niezawodne i trwa³e g³owice
ceramiczne gwarantuj¹ u¿ytkownikom
niezawodnoœæ dzia³ania przez lata.

York
Seria York wnosi do ka¿dej ³azienki
elegancjê i mnóstwo uroku. Atutem
baterii York s¹ przejrzyste, op³ywowe
kszta³ty oraz harmonijnie po³¹czone
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Stylistyka baterii Amphora nawi¹zuje
do czasów antycznych. Nowoœci¹
w serii Amphora jest kolumna natryskowa – kombinowana bateria sk³adaj¹ca siê z elementów podtynkowych
i natynkowych zapewniaj¹ca pe³n¹
swobodê ruchów pod natryskiem.
Montowana symetrycznie pomiêdzy
uchwytami kolumna prowadzi
wodê ku górze do obrotowej
g³owicy natryskowej. Maj¹c
obie rêce wolne u¿ytkownik
mo¿e w pe³ni delektowaæ siê
komfortow¹ k¹piel¹. Dodatkowo z dolnego koñca kolumny
wyprowadzona jest r¹czka
natrysku z wê¿em.

Minimalistyczna seria
new waves to nowoczesna prostota, dynamiczne wzornictwo, a jednoczeœnie najwy¿sza funkcjonalnoœæ. Uchwyty
baterii s¹ odpowiednio
wyprofilowane, a przez
to bardzo ergonomiczne:
pasuj¹ do ka¿dej d³oni
i do ka¿dego nowoczesnego pomieszczenia.
Przy odkrêcaniu wody
zbêdna jest szczególna
ostro¿noœæ, przep³yw
wody ograniczony zosta³
bowiem, w przypadku
baterii umywalkowych,
do 7 l/min. W ten sposób
woda nigdy nie rozpryskuje siê poza krawêdŸ
umywalki. Dziêki temu
rozwi¹zaniu oszczêdzamy jednak
przede wszystkim wodê i energiê.

ZLEWOZMYWAKOWE

zaokr¹glenia i p³askie powierzchnie.
W sk³ad serii wchodz¹: baterie umywalkowe, bateria bidetowa, baterie
natryskowe (równie¿ w wersji podtynkowej), baterie wannowo-natryskowe
(równie¿ w wersji podtynkowej oraz
trójotworowej). Prezentowana bateria
trójotworowa dostêpna jest w dwóch
wersjach, o ró¿nych d³ugoœciach wylewek: 140 mm – do monta¿u na krawêdzi wanny oraz 230 mm – do monta¿u
na pó³ce przy wannie.
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