ARTYKU PROMOCYJNY KESSEL

Odpïyw Ăcienny Scada: trzy zalety, szereg korzyĂci
Rzadko spotyka siÚ rozwiÈzania designerskie
ibfunkcjonalne zarazem. Jednak odpïywem
Ăciennym Scada marka KESSEL udowodniïa, ĝe
te dwie cechy zbpowodzeniem mogÈ iĂÊ ze sobÈ
wbparze. ¥wiadczy obtym kilka jego gïównych
zalet ibszereg pïynÈcych zbnich korzyĂci dla
uĝytkowników.

Kaĝda pokrywa dostÚpna jest zbpodĂwietleniem LED wbdowolnym kolorze (zbautomatycznÈ zmianÈ koloru). CaïoĂÊ prezentuje siÚ niezwykle efektownie. ¥wiatïo pïynÈce zbpoziomu podïogi
ociepla wnÚtrze, tworzy niesamowity nastrój ibpozwala na przyjemny relaks po ciÚĝkim dniu.

2. INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
Wyjmowany syfon wbodpïywie Scada sprawia, ĝe bez problemu
moĝna utrzymaÊ go wbhigienicznej czystoĂci. WysokoĂÊ zabudowy odpïywu siÚga zaledwie 80 mm, abwiÚc nadaje siÚ Ăwietnie nie
tylko do wykoñczenia nowych przestrzeni prysznicowych, ale ibdo
renowacji juĝ istniejÈcych instalacji. Jego przepustowoĂÊ wynosi natomiast 30 l/min. Zamontowane fabrycznie boczne przyïÈcze
rury na kable wbprzypadku wersji zbpodĂwietleniem LED gwarantuje szczelnoĂÊ.

3. PRAKTYCZNE FORMY ZABUDOWY
Odpïyw prysznicowy Scada moĝna elastycznie dopasowaÊ do kaĝdego typu zabudowy. Instalacja moĝliwa jest wbĂcianie murowanej, wbpïycie gipsowej oraz za pomocÈ gotowego moduïu podïogowego zbfabrycznie wykonanym spadkiem. IstniejÈ takĝe trzy
warianty podïÈczenia odpïywu: zbprzodu oraz zbboku – po prawej
lub po lewej stronie. Pïynna regulacja wysokoĂci obmaks. 200 mm
za pomocÈ nóĝek montaĝowych zapewnia komfortowy montaĝ
ibperfekcyjne wyrównanie odpïywu. Montaĝ wbĂcianie na narusza
wzoru pïytek na podïodze, co stanowi jego dodatkowÈ zaletÚ. }

1. EFEKTOWNY DESIGN
MiïoĂnicy minimalistycznego wzornictwa absolutnie nie bÚdÈ tutaj zawiedzeni. Odpïyw Ăcienny Scada stanowi odzwierciedlenie
nowoczesnego podejĂcia do projektowania praktycznych elementów wykoñczeniowych. Nienaganna estetyka wykonania przejawia siÚ wbkaĝdej zbtrzech dostÚpnych pokryw ze stali nierdzewnej.
Jedna zbnich posiada moĝliwoĂÊ wklejenia dowolnej pïytki ïazienkowej, dziÚki czemu odpïyw pozostaje niemalĝe niewidoczny.
Zbkolei krzywizna pokrywy typu Wave optycznie powiÚksza przestrzeñ. Pokrywa prosta przypadnie natomiast do gustu osobom ceniÈcym przede wszystkim prostotÚ wykonania.
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