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prezentacja firmowa

Komfortowe wyposażenie łazienek
Firma RAVAK, producent wyposażenia łazienek, jest obecna na
rynku polskim od blisko dziesięciu lat. RAVAK stara się zadowolić swoich klientów uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Firma dba o to, by oferowane produkty nie tylko charakteryzowały się ciekawymi kształtami, ale były również praktyczne, technicznie przemyślane, proste i bezpieczne.

YOU (175x85 cm, 185x85 cm)
Nowa wanna zaprojektowana przez renomowane studio
Design a Storz. Skonstruowano ją w taki sposób, by była
wygodna zarówno dla wysokich jak i niskich osób. Niskie
osoby, aby uniknąć zsuwania się do wanny, mogą oprzeć
nogi o schodek, na którym osoby wysokie mogą położyć
nogi. Pochylenie oparcia oraz ukształtowane miejsce na łokcie zapewniają wygodne leżenie. Nieodłączną częścią wanny You jest zagłówek i specjalny komplet odpływowy (wanna nie ma typowego otworu przelewowego). System napuszczania wody pozwala wyeliminować z przestrzeni wanny dodatkową armaturę. Specyficzna konstrukcja wanny
umożliwia zastosowanie rozwiązania „warm flow”. Jest to
oryginalny system napuszczania ciepłej wody spod zagłówka, powodujący przyjemne odczucie otulenia ciepłem
w okolicach lędźwiowych. Woda z najchłodniejszego miejsca
w wannie jest automatycznie
odprowadzana
przelewem clik-clak. Wanna You dostępna jest również 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.

RDP4 (120-200 cm)
RDP4 to drzwi prysznicowe dostępne w największym wyborze
rozmiarów. Występują w dwóch kolorach profili (biały i satin),
w szerokościach od 120 aż do 200 cm! Zastosowanie tak szerokich drzwi jest dowodem na to, iż olbrzymia kabina prysznicowa może być lepsza
niż wanna i swobodnie mogą z niej korzystać dwie osoby jednocześnie. Jeśli dodatkowo wyposażymy ją
w siedzenia prysznicowe i panel z hydromasażem zwiększymy
komfort i poprawimy
wygodę
wewnątrz
kabiny.
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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.

GLASSLINE MATRIX
Charakterystyczny dla wykonania Matrix jest nadruk
na szkle oraz prosty kształt
zawiasów i uchwytów
drzwi. Nadruk „zapieczony” jest w szkle w temperaturze 600°C, co gwarantuje
jego trwałość i chroni przed
zarysowaniem. W czystych
kształtach i pozornej prostocie kryją się unikatowe
rozwiązania. Automatyczne podnoszenie drzwi zapewnia ich
osiadanie na brodzik w pozycji zamkniętej i blokowanie w odpowiedniej pozycji otwartej (przy kącie otwarcia poniżej 30°
drzwi zamykają się samoczynnie). W serii Glassline Matrix
występuje system przezroczystych listew z tworzyw sztucznych, które zapewniają doskonałe uszczelnienie kabiny. Aby
produkt nie stracił estetycznego wyglądu, zabezpieczony jest
warstwą ochronną Ravak Anticalc, ułatwiającą utrzymanie
szkła w czystości.

ŚRODKI CZYSTOŚCI
Skład środków czystości, produkowanych przez Ravak, dostosowany jest do specyficznych materiałów oraz warunków panujących w łazience. RAVAK ANTICALC CONDITIONER jest preparatem regenerującym warstwę chroniącą szkło przed osadzaniem się trwałych zanieczyszczeń. RAVAK TURBO CLEANER to
bardzo skuteczny środek służący do rozpuszczania zanieczyszczeń osadzających się w syfonach i rurach odpływowych.
RAVAK CLEANER usuwa tłuste zanieczyszczenia i resztki osadów
wodnych, przeznaczony jest do czyszczenia wanien, brodzików
i wypełnień ścian kabin prysznicowych. RAVAK DESINFECTANT
służy do dezynfekcji powierzchni wanien, brodzików prysznicowych oraz systemów do hydromasażu. Środki czystości Ravak
zostały nagrodzone w Konsumenckim Konkursie Jakości Produktów godłem „NAJLEPSZE W POLSCE”.

RAVAK POLSKA S.A.
ul. Radziejowicka 124
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tel. 022 755 40 30
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www.ravak.pl

