Dane aktualne na dzień: 20-01-2022 09:51

Link do produktu: https://outletbud.eu/villeroy-boch-loopfriends-umywalka-nablatowa-o-srednicy-45-cm-z-przelewempergamon-ceramicplus-614045r3-p-285.html

Villeroy & Boch
Loop&Friends
Umywalka
nablatowa o
średnicy 45 cm z
przelewem Pergamon
Ceramicplus 614045R3
Cena brutto

825,00 zł

Cena netto

670,73 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

134

Opis produktu
Stylowa i elegancka Umywalka nablatowa
renomowanego producenta

z ekskluzywnej serii Loop & Friends
model: 614045R3 z przelewem
kolor: Pergamon
z powłoką CeramicPlus (zalety powłoki poniżej)
W NAJNIŻSZEJ NA RYNKU CENIE
1875 zł. / szt.
825 zł. / szt.

Villeroy & Boch jest zakorzeniony w kulturze europejskiej bardziej niż jakakolwiek inna marka i jako jedyni potrafią zachować
tożsamość idąc przy tym z duchem czasu. Tradycja, jakość oraz autentyczność formy to główne cechy Villeroya. Za sprawą
innowacyjnej mocy designu i stylu produkty firmy inspirują do projektowania łazienek zgodnie z osobistą, unikalną stylizacją.
Nowoczesność stylu serii Loop & Friends jest wręcz urzekająca. Oferuje nam przy tym subtelną elegancję.
Wykonana z najwyższej jakości ceramiki. Niepowtarzalne wzornictwo umywalki umożliwia idealne dopasowanie
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do istniejącego stylu łazienki.
CeramicPlus to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala uzyskać czyste i szczególnie łatwe w pielęgnacji powierzchnie
ceramiczne. Uszlachetnienie ceramiki powłoką CeramicPlus wiąże się ze zdecydowanymi korzyściami: W momencie kontaktu
płyny natychmiast się perlą i spływają do wylewki. Brud i osady wapienne prawie nie pozostają na powierzchni, nie
przyczepiają się i są od razu spłukiwane. Dzięki temu czyszczenie ceramiki z uszlachetnieniem CeramicPlus jest łatwiejsze.
Przyschnięte plamy z osadów wapiennych usuwa się w mgnieniu oka, bez konieczności stosowania szorujących środków
czyszczących, szkodliwych dla środowiska. CeramicPlus zapewnia optymalną higienę i świeżą czystość na wszystkich
powierzchniach. Materiał jest odporny na typowe artykuły gospodarstwa domowego oparte na bazie kwasów i ługów, również
na produkty medyczne i kosmetyczne.
Odporne na zarysowania powierzchnie o długiej żywotności
Higieniczne i czyste
Szczególnie łatwe w pielęgnacji i łatwe w czyszczeniu
Niewrażliwe na ługi i kwasy
Wysokie normy jakości dla stosowanych materiałów

zwykła ceramika

uszlachetniona CeramicPlus
Waga: 12,3 kg

- Strona zewnętrzna szkliwiona
- Możliwy montaż w blatach z kamienia naturalnego i z tworzyw sztucznych
- Dołączone elementy mocujące
- Wycięcie w blacie należy wykonać wyłącznie na podstawie oryginalnej umywalki
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