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KOMFORT, TECHNOLOGIA 
I DESIGN
Automatyczna Deska Myjąca USPA 7035 

to połączenie nowoczesnej technologii z komfortem 
i ładnym designem. Dotykowy, zdalny pilot sterowania, 
podgrzewana, wolno opadająca deska, 3 programy 
mycia, funkcja dla dzieci i wiele więcej w cenie 2 990,00 
zł z VAT sprawia, że jest to bardzo atrakcyjna oferta na 
naszym rynku. Dystrybucja w Polsce: Happy House.
WWW.BIOBIDET.PL

ODA – MIĘDZY TRADYCJĄ 
A NOWOCZESNOŚCIĄ   
Klasyczna elegancja spotyka się z biżu-

teryjną urodą. Klamka Oda to bezpretensjonalna, 
a zarazem funkcjonalna ozdoba, która może stanowić 
twórczy pomost między tradycją a nowoczesnością.
Cena: 146,37 zł 
WWW.STILE.COM.PL

WANNA DUO OFURO – NOWOŚĆ OD 
MANOR HOUSE!
Opracowana na wzór wysokich japońskich wanien ofuro łączy 
dobroczynny dla organizmu wpływ kąpieli w wysokiej wannie 

i romantyczny relaks we dwoje. Mogą z niej wygodnie korzystać dwie 
osoby w pozycji siedzącej (specjalna konstrukcja siedziska pozwala na 
wyciągnięcie nóg pod przeciwległe siedzisko) przy maksymalnej wysoko-
ści słupa wody, minimalnych wymiarach i minimalnym zużyciu wody. 
Na kanwie dużej popularności pokoi ofuro w luksusowym kompleksie 
hotelowym Manor House SPA, stworzono autorski projekt dwuoso-
bowych wanien Duo Ofuro by Manor House. Kąpiel w nich sprzyja 
nastrojowym chwilom w intymnej atmosferze z bliską osobą, a ciśnienie 
hydrostatyczne wysokiego słupa wody i pierwiastki w niej zawarte mają 
prozdrowotne działanie. 
Dzięki patentowi Manor House wannę Duo Ofuro można wypróbować 
w Najlepszym Holistycznym Hotelu SPA w Polsce. Można też kupić ją 
do domowego użytku – będzie piękną i funkcjonalną ozdobą łazienki lub 
pokoju kąpielowego. 
WWW.MANORHOUSE.PL
WWW.WANNADUOOFURO.PL 

INDIVIDUAL BY VADO JUŻ W POLSCE!
Dla wszystkich fanów designu: brytyjski lider wśród producentów 
armatury łazienkowej, firma Vado, powraca z nową kolekcją! 

Individual by Vado to linia armatury i akcesoriów łazienkowych w czterech 
eleganckich wykończeniach kolorystycznych: złoty polerowany, złoty 
szczotkowany, nikiel szczotkowany i czarny szczotkowany. Zupełną 
nowością jest zastosowanie przy produkcji technologii PVD, czyli osadzania 
fizycznego z fazy gazowej. Opracowana przez Vado powłoka dekoracyjna 
Aqua Armour zapewni niesamowitą trwałość i piękny wygląd baterii 
z unikalną 15-letnią gwarancją.
WWW.INTUITIONBATHROOMS.PL

YALA – ZDECYDOWANY DESIGN
Klamka Yala cechuje się zdecydowanym, ale 
oszczędnym w formie designem, a pomimo 
wyrazistej bryły zaskakuje miłą w dotyku, 
ergonomiczną rękojeścią. Doskonale wpisze się 

we wnętrze pełne kreatywnych pomysłów i kontrastują-
cych inspiracji.
Cena: 170,97 zł
WWW.STILE.COM.PL
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