
224

ba
za

.b
ud

uj
em

yd
om

.p
l

2015

 W
Y

P
O

S
A

Ż
E

N
IE

 W
N

Ę
TR

Z
  /

 A
R

M
A

TU
R

A
 K

U
C

H
E

N
N

A
 I

 Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

A
  

W YPOSAŻENIE ŁAZIENKI I  KUCHNI

n Deante Sp. J.

Al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź

tel.: 42 638 30 00, fax: 42 638 30 80, www.deante.pl, e-mail: help@desk.deante.pl

Zlewozmywak granitowy Andante i bateria Gardenia

Kolekcja Andante została zaprojektowana przez Michała Łoja z okazji 25-lecia 

marki Deante. Najnowsza seria to synonim lekkości zamkniętej w finezyjnych 

kształtach, inspirowanych origami i papierowymi samolotami. Aerodynamiczne 

linie, kojarzące się z ruchem i powietrzem, doskonale kontrastują z masywną 

bryłą granitu. Awangardowy ociekacz przyciąga uwagę, a pogłębiona komora 

zapewnia codzienny komfort. Zlewozmywak uzupełnia bateria Gardenia z pro-

stokątną wylewką. Jej proste kształty idealnie wpisują się w geometryczną, gra-

nitową bryłę. Zlewozmywak obejmuje 10-letnia, a baterię 7-letnia gwarancja.

Kolekcja produktów łazienkowych Hiacynt

Hiacynt to autorska kolekcja, zaprojektowana z dbałością o szczegóły. Twórczyni 

serii, Małgorzacie Płoskońskiej, udało się połączyć nowoczesny design z nutą 

ponadczasowości. Hiacynt charakteryzuje się dynamiczną formą – strzeliste łuki 

zostały zrównoważone prostymi płaszczyznami. Wpuszczony w korpus ruchomy 

aerator pomaga pokierować strumieniem wody. Kolekcja obejmuje modele: 

umywalkowe w wersji wysokiej i niskiej, wannowy, natryskowy i bidetowy, 

a także deszczownię i jednopunktowy zestaw natryskowy. Delikatny korpus 

deszczowni współgra z ultrapłaską głowicą, która szybko napełnia się wodą 

i zapobiega skapywaniu kropli po kąpieli.

Bateria Milin i zlewozmywak granitowy Country

Kolekcja Milin, dzięki prostemu designowi i modnym odcieniom, idealnie kom-

ponuje się z wyposażeniem i wykończeniem nowoczesnych wnętrz. Fantazyjne 

baterie podkreślają estetykę i prostotę pomieszczenia, jednocześnie zapewniając 

wygodę. Model w zielonym kolorze ciekawie kontrastuje z grafitowym zlewoz-

mywakiem Country, wyróżniającym się prostą bryłą i ostrymi liniami. W dodat-

kowej komorze można w łatwy i szybki sposób umyć owoce lub warzywa, bądź 

rozmrozić mięso na obiad. Do zlewozmywaka Country warto dobrać praktyczne 

drewniane deski. Baterię obejmuje 7-letnia, a zlewozmywak 10-letnia gwarancja.

Kolekcja biało-chromowanych baterii łazienkowych Hiacynt

Kolekcja baterii łazienkowych Hiacynt jest także dostępna w wersji biel i chrom. 

To połączenie wprowadzi do łazienkowych wnętrz nowoczesny, elegancki 

charakter. Baterie Hiacynt wyróżniają się nie tylko ciekawym wzornictwem, ale 

też wygodnymi funkcjami. Wpuszczony w korpus ruchomy aerator pomaga 

precyzyjnie pokierować strumieniem wody. Modele umywalkowe i bidetowy 

posiadają wygodne korki typu click-clack, pozwalające w łatwy sposób otwierać 

i zamykać odpływ wody. Dodatkowo, baterie umywalkowe zostały wyposażone 

w system eco-click, czyli funkcję dwustopniowego otwierania dźwigni, redukują-

cą zużycie wody do 50%.
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Zlewozmywak ceramiczny Lusitano i bateria Lucerna. Zlewozmywak 

Lusitano jest wykonany z ekologicznej glinki ceramicznej. Wyróżnia go bardzo wysoka 

trwałość: odporność na wysoką temperaturę, szok termiczny, czynniki mechaniczne, che-

miczne oraz zabrudzenia. Pokryta nanopowłoką powierzchnia jest idealnie gładka i ułatwia 

czyszczenie. 1,5-komorowy zlewozmywak warto połączyć z klasyczną baterią kuchenną 

Lucerna. Baterię obejmuje 7-letnia gwarancja.

Komplet podtynkowy Lobelia. Zestaw podtynkowy Lobelia został wyposażo-

ny w termostatyczną baterię, która jest praktyczna i wygodna w użytkowaniu. Dzięki blo-

kadzie temperatury zapobiega poparzeniom, pozwala na mniejsze zużycie gorącej wody 

i oszczędność energii potrzebnej na jej ogrzanie. Gwarancję nowoczesnego wyglądu zapew-

niają elegancka głowica deszczowa i 3-funkcyjna słuchawka natryskowa, które wzmagają 

kojące i rozluźniające działanie podczas kąpieli.

Kabina Abelia i brodzik Cubic. Kabina Abelia łączy użyteczność produktu 

z estetyką wykończenia. Dodatkami do 6-milimetrowych tafli szkła są jedynie chromowane 

zawiasy, profile przyścienne, uchwyty i drążki stabilizujące. Wszelkie mocowania zostały 

zamaskowane listwami aluminiowymi. Powłoka Active Cover odpycha wodę od powierzch-

ni szyby, ułatwiając zachowanie czystości. Płaski brodzik Cubic można montować na pozio-

mie podłogi, co dodaje wnętrzu nowoczesności.

Zlewozmywak Xylo i bateria Aster. Zlewozmywak Xylo to połączenie proste-

go wzornictwa z wygodą użytkowania. Produkt wyróżnia duża komora i krótki ociekacz, 

podkreślony nowoczesnymi liniami. Bateria Aster jest wyposażona w prostokątną wylewkę 

o okrągłym przekroju. Komfortowa, wyciągana wylewka idealnie współgra z korpusem, 

tworząc spójną całość. Ponadto, pomaga w zmywaniu naczyń, opłukiwaniu komór zlewoz-

mywaka, czy opłukiwaniu warzyw i owoców.

Bateria umywalkowa Werbena. Bateria umywalkowa z kaskadowym, imi-

tującym wodospad strumieniem. Przypominająca falę dźwignia i lekko zakrzywiona 

wylewka tworzą ciekawy efekt wizualny. Produkt pomaga w odciążeniu domowego 

budżetu, bowiem jest wyposażony w mechanizm pozwalający na regulację ilości wypły-

wającej wody, a także możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody. Baterię obejmuje 

7-letnia gwarancja.

Odpływ liniowy. Dzięki odwodnieniom liniowym można uzyskać nieskazitelny wy-

gląd aranżowanych pomieszczeń. Ich montaż pozwala zachować jednolitą powierzchnię 

podłogi w całym pomieszczeniu, pokrytą tym samym rodzajem płytek. Odpływ, wykonany 

z wysokiej jakości stali nierdzewnej, jest dodatkowo wyposażony w nóżki do poziomowania 

i haczyki ułatwiające zdejmowanie maskownicy, co pomaga w czyszczeniu i pielęgnacji 

produktu. Obejmuje go 10-letnia gwarancja.

Bateria umywalkowa Gardenia. Proste kształty baterii Gardenia równoważy 

miękkie wgłębienie w dźwigni. Wzrok przyciąga zdecydowana, geometryczna bryła, która 

dobrze komponuje się z nowoczesnymi elementami wyposażenia. Model z podwyższonym 

korpusem pasuje do umywalek stawianych na blacie. Bateria jest wykonana z najlepszej 

klasy mosiądzu i wyposażona w wysokiej jakości głowicę ceramiczną. Produkt obejmuje 

7-letnia gwarancja.

Zlewozmywak Legato i bateria Narcyz. Zlewozmywak Legato to propozycja 

dla osób przywiązanych do tradycji, które jednocześnie cenią komfort. Obszerna komora 

i dobrze wyprofilowany ociekacz ułatwiają codzienne prace w kuchni. Zlewozmywak stano-

wi idealny duet z baterią Narcyz z wyjmowaną słuchawką. Klasyczna wylewka została wy-

posażona w 2-funkcyjną słuchawkę. Z kolei dźwignia z otworem nadaje baterii lekkości. 

Narcyz jest objęty 7-letnią gwarancją.

Deszczownia Abelia. Produkt jest zgodny z najnowszymi trendami, a przy tym 

spełnia potrzeby wymagających użytkowników. Opływowy kształt sprawia, że Abelia wy-

gląda bardzo subtelnie. Zintegrowana z korpusem bateria tworzy spójną bryłę. Termostat 

pozwala jedynie na wypływ wody o żądanej temperaturze, tym samym chroniąc przed 

poparzeniami i pomagając oszczędzać wodę. Produkt otrzymał tytuły Diament Meblarstwa 

2015 i Łazienka – Wybór Roku 2015.
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