ELITA

prezentuje

Nowoczesne meble
ïazienkowe
Kolekcja DUO przedstawia nowoczesnĆ
koncepcjċ aranīacji âazienkowych, pozwala
umeblowaý âazienkċ zgodnie z nowoczesnym wzornictwem podkreğlajĆc wszystkie
detale funkcjonalnoğci. Przewiduje teī tworzenie róīnorodnych rozwiĆzaĕ dotyczĆcych zarówno wymiarów, jaki i kolorów,
troszczĆc siċ o indywidualne potrzeby
i oczekiwania klienta.
DUO pozwala wykorzystaý intensywne kolory, aby zharmonizowaý âazienkċ pod
wzglċdem estetycznym, zgodnie z najnowszymi trendami w branīy meblowej.
Szafki dostċpne w wybarwieniach: intensywnej czerwieni, ciemnej pomaraĕczy
i grafitowym, caâoğý lakierowana na wysoki
poâysk lakierami doskonaâej jakoğci.
Dla osób ceniĆcych ciekawe poâĆczenia
stworzona zostaâa wersja biaâo-pomaraĕczowa i biaâo-grafitowa. Istniej równieī
moīliwoğý skomponowania idealnie biaâego zestawu, który nadaje âazience wraīenie
jasnoğci, czystoğci i elegancji. W tej niepowtarzalnej kolekcji Royo Bath proponuje do
wyboru dwa rodzaje ekskluzywnych umywalek ceramicznych „Neo” i „Haro” o bardzo oryginalnym design, charakteryzujĆ-

cych siċ wygodĆ w uīyciu, dziċki czemu
caâa seria staje siċ jeszcze bardziej funkcjonalna. Umywalki moīna montowaý zamiennie, sĆ, bowiem przystosowane do wszystkich wymiarów oferowanych mebli.
Nóīki i uchwyty zostaây zaprojektowane
w sposób dajĆcy bardzo ciekawy efekt wizualny pionowej linii, co podkreğla wytwornoğý kolekcji. Wykonane z aluminium szuflady sĆ wyposaīone w prowadnice z caâkowitym wysuwem oraz hydraulicznym mechanizmem samodomykania, który pozwala
na delikatne i ciche domykanie, a tym samym zwiċksza komfort uīytkowania.
Istnieje moīliwoğý doâĆczenia do szuflad
organizerów wewnċtrznych, wykonanych
z efektywnego tworzywa dla lepszego wykorzystania przestrzeni. Jest to kolejny ele-

ment zwiċkszajĆcy funkcjonalnoğý serii.
„DUO” oferuje wiele elementów dodatkowych, aby aranīowaý i wypeâniaý przestrzeĕ âazienkowĆ ciekawymi zestawami.
Przykâadem tego sĆ róīnej wielkoğci szafki
wiszĆce, które moīna montowaý zarówno
pojedynczo, jak i podwójnie, a takīe póâki,
komody, sâupki oraz róīnorodne lustra.
Niepowtarzalnoğý serii wynika z przejrzystej
i estetycznej formy jej poszczególnych elementów. Dziċki wspóâpracy najlepszych
projektantów powstaâa naprawdċ wyjĆtkowa kolekcja.
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