Newsletter 03/2021: KNURLED X FUSION
Rewolucja w kolorowych wykończeniach armatury łazienkowej
Knurled X Fusion to nowa kolekcja dla najbardziej
wymagających projektantów, którzy nie boją się
sięgać po odważne rozwiązania by nadać wnętrzu
łazienki indywidualny i niepowtarzalny charakter.
Eleganckie, a zarazem nowoczesne połączenia
kontrastowych kolorów mogą stać się doskonałym
przepisem na osiągnięcie wymarzonych efektów.
Zestawione z radełkowanymi zdobieniami uczynią
pobyt w łazience wyjątkowym przeżyciem.
Na kolekcję Knurled X Fusion składają się cztery
nowe warianty kolorystyczne baterii z uchwytami
zdobionymi radełkowanym wzorem. Wraz z innymi
elementami kolekcji Individual oddajemy Państwa
wyobraźni sposób dobierania kolorów i tworzenia
unikalnych połączeń.
Postaw na zdecydowane akcenty w prawdziwie designerskiej łazience!
Produkty Knurled X Fusion bez wątpienia przyciągną wzrok każdego gościa,
a ich wysoka jakość zapewni niezmienny wygląd na lata.
- Czarny Szczotkowany & Złoto Szczotkowane -

- Czarny Szczotkowany & Nikiel Szczotkowany -

w kolekcji Origins | Individual
• bateria umywalkowa podtynkowa
• wylewka wannowa podtynkowa
w kolekcji Edit | Individual
• bateria umywalkowa mini
• bateria wannowa z zestawem prysznicowym
• wylewka wannowa podtynkowa
w kolekcji Tablet | Individual
• bateria prysznicowa 1-drożna z termostatem
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Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowe wydanie
katalogu INDIVIDUAL, który zawiera najnowszą kolekcję
dwukolorowych baterii - Knurled X Fusion, wcześniejszą
nowość, czyli baterie z radełkowanym dekorem Knurled
Accents oraz nowości produktowe, w tym:
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ZOBACZ BATERIE VADO
W RZECZYWISTOŚCI
ROZSZERZONEJ

INTRODUCING
KNURLED X FUSION

Z dniem 17.05.2021 r. zaczyna obowiązywać nowy cennik na produkty Vado, Individual by Vado, Booth&Co.
oraz Axces by Vado. Główny cennik obejmujący wszystkie produkty grupy Vado oraz cenniki poszczególnych
kolekcji wraz z najnowszym katalogiem kolekcji Individual dostępne są do pobrania w wersji PDF na stronie:
www.intuitionbathrooms.pl/content/katalogi-i-cenniki-vado
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