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Wybrane baterie VADO zostały wyposażone w technologię 
ECOturn, która zmienia działanie głowicy mieszającej wodę, 

tak że w większym zakresie dostępnej regulacji leci woda 
o niższej temperaturze. Uzyskanie ciepłej wody wymaga 
skierowania uchwytu baterii daleko od pozycji środkowej, 
dzięki czemu można uniknąć marnowania ciepłej wody, 
w każdej sytuacji gdy nie jest ona faktycznie potrzebna.

Więcej informacji: www.intuitionbathrooms.pl/ecoturn

Większość baterii umywalkowych VADO wyposażona została 
fabrycznie w perlator renomowanej marki Neoperl, którego 
zadaniem jest zmniejszenie zużycia wody (do 5 l/min.), przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnego komfortu użytkowania 

poprzez zmieszanie wypływającej wody z powietrzem.

Podobna zasada działania została zastosowana w elementach 
prysznicowych VADO z kolekcji Atmosphere, takich jak 
słuchawki prysznicowe i deszczownice, które również 
pomagają uzyskać znaczące oszczędności wynikające 

ze zmniejszonego zużycia wody.

Wyposażenie łazienki obejmuje wiele różnych elementów, 
które optymalnie powinny służyć niezawodnie przez wiele lat. 

Jednak to, czy faktycznie zachowają oryginalną sprawność 
i wygląd zależy od prawidłowej obsługi i czyszczenia.

Na naszej stronie zamieściliśmy trochę podstawowych 
i uniwersalnych zasad dotyczących bezpiecznego czyszczenia 
różnych elementów wyposażenia łazienki, takich jak armatura, 

ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe itp.

Przypominamy o nowościach produktowych w kolekcji 
INDIVIDUAL by Vado, takich jak: kolumny prysznicowe 
z termostatem, bidetty, zestawy prysznicowe z okrągłą 

słuchawką, wylewki bezdotykowe, a także nowe akcesoria.

Nowe produkty dostępne są w kolorach
czerni, złota i niklu w wykończeniu szczotkowanym.

Przypominamy również, że produkty w kolorze złota 
polerowanego są aktualnie wycofywane z oferty i można 
je zamawiać wyłącznie do czasu wyczerpania zapasów 

magazynowych. Osoby zainteresowane zakupem prosimy o 
wcześniejszy kontakt odnośnie dostępności.

Kolejne nowości w kolekcji INDIVIDUAL by Vado,
już wkrótce!
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Z początkiem br. wprowadziliśmy nową promocję na wybrane 
produkty VADO z chromowaną powłoką dekoracyjną.

Promocją objęte są wybrane zestawy prysznicowe,
w skład których może wchodzić bateria mieszaczowa

lub termostatyczna, deszczownica, słuchawka prysznicowa, 
wylewka lub zestaw napełniania wanny przez przelew.

Produkty w promocji oferowane są z rabatem 10%
od sugerowanych cen detalicznych.

Kolekcja Arrondi to ubiegłoroczna nowość w ofercie firmy 
VADO. Baterie stworzone we współpracy z pracownią 

architektoniczną Conran and Partners nagrodzone zostały 
prestiżową nagrodą red dot winner 2022.

Wszystkie produkty z kolekcji Arrondi oferowane są obecnie
w promocji -10% od sugerowanych cen detalicznych.

Z pełną ofertą promocyjną można zapoznać się na stronie
www.intuitionbathrooms.pl/vado-promocja

W naszej ofercie produktowej posiadamy bogatą kolekcję 
akcesoriów i dodatków łazienkowych firmy Decor Walther.

Najpopularniejsze produkty można znaleźć na naszej stronie, 
natomiast pełna oferta dostępna jest na stronie producenta.

Niektóre kolekcje akcesoriów, np. Club, Rocks, czy Mikado 
dostępne są z powłokami dekoracyjnymi w kolorach takich jak 

m.in.: czarny matowy i złoto matowe.

Szeroki wybór opcji, najwyższa jakość i zbliżone kolory 
powłok dekoracyjnych sprawiają, że akcesoria Decor 
Walther stanowią doskonałą propozycję do łączenia 

z naszym bestsellerem, czyli kolorową armaturą łazienkową 
INDIVIDUAL by Vado.

Zapraszamy na www.intuitionbathrooms.pl

Promocja na zestawy prysznicowe

Kolekcja Arrondi w promocji -10%
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Produkty Decor Walther wyceniamy na zapytanie!


