Newsletter 04/2020: Nowości w IntuitionBathrooms – Luksusowa łazienka we włoskim stylu
Podążając za potrzebami naszych Klientów oraz trendami na rynku, wzbogaciliśmy swoją ofertę o oryginalne linie
produktów z Włoch, wybrane przez nas m.in. na jednych z największych w Europie targów w Bolonii. Włoski design
charakteryzuje się funkcjonalnością oraz niepowtarzalnym wzornictwem. Projektanci z Półwyspu zaskakują nie tylko
doborem form, ale również sięganiem po wysokiej klasy materiały, często pochodzenia naturalnego, co pozwala na
łączenie klasyki z nowoczesnością. Grzejniki, lustra oraz inne akcesoria MADE IN ITALY, które chcemy Państwu
zaprezentować, pozwolą stworzyć wnętrza pełne ciepła, równowagi oraz ciekawych rozwiązań.

Każdy sukces zaczyna się od marzenia
... marzenia o realizacji pięknych
projektów, tworzeniu z pasją i dbałości
o szczegóły. LINEA G - której
założycielem jest Rino Giraldi to firma z
ponad 50-letnim doświadczeniem w
obróbce mosiądzu. LineaG to włoski
producent specjalizujący się w wyrobie
akcesoriów łazienkowych wysokiej
jakości. Choć jej początki związane są z
wytwarzaniem metalowych akcesoriów
do pasków, toreb oraz butów.
LineaG oferuje szeroki wybór
akcesoriów łazienkowych
dopasowanych do panujących trendów
wnętrzarskich, równocześnie
dostarczając produkt piękny i trwały.
Akcesoria LineaG wykonane z mosiądzu
w cenniku wycenione są w chromie.

Jest również możliwość zamówienia
wszystkich elementów w wybranym
wykończeniu kolorystycznym:
• wykończenia metaliczne i matowe
• czas realizacji 30 dni

Panele grzewcze Maarmo powstają z
Innowacyjna technika grzewcza
pyłów marmurowych stanowiących
System grzewczy Maarmo, ze względu
odpad w procesie cięcia naturalnego
na zastosowane materiały, pozwala na
kamienia. Firma wspiera swoimi
szybką akumulację ciepła i dalsze
działaniami zamknięty obieg materiałów łagodne uwalnianie nagromadzonej
m.in. poprzez odzyskanie surowców ze
energii z wykorzystaniem zjawiska
zużytych paneli marmurowych.
promieniowania podczerwienią. Dzięki
temu, podobnie jak w przypadku
promieni słonecznych, ciepło
przekazywane jest bezpośrednio na
użytkowników i równomiernie
rozprowadzane we wszystkich
kierunkach.

Produkcja przeprowadzana jest w
niskich temperaturach, dzięki czemu
pochłania minimalne ilości energii.
Panele w całości wytwarzane są we
Włoszech wyłącznie z pozyskiwanych
lokalnie materiałów co gwarantuje
najwyższą jakość.

ZOOM110
zrealizuj wymarzony projekt mebli z
LineaG

Kolekcja ZEN
Kolekcja powstała by połączyć
naturalne kolory i strukturę kamienia z
praktycznymi rozwiązaniami, które
ułatwiają życie.

Panele to doskonałe rozwiązanie dla
osób ze skłonnością do alergii, gdyż w
przeciwieństwie do tradycyjnych
grzejników konwekcyjnych, nie
sprawiają, że ogrzane powietrze unosi
się od podłogi w kierunku sufitu i nie
powoduje tym samym unoszenia się
kurzu i alergenów. Zerowa emisja w
całym okresie użytkowania paneli jest
gwarancją dobrego samopoczucia oraz
dobrego wpływu na zdrowie.
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