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Ponadczasowy luksus
Parawany nawannowe, piekarniki, płyty indukcyjne

WYGODNE PODDASZE
porady oraz pomysły

Ciekawe 
       rozwiązania
łazienki z hydromasażem, kuchnie z wysoką zabudową

13 projektów wnętrz
adresy architektów i studiów kuchennych

KONKURS

Wygraj dzbanek 

filtrujący!

> Ł A Z I E N K I  O D  2 , 5  m ²  > K U C H N I E  O D  5  m ² Wygraj weekend 
w hotelu spa! 
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inspiracje udane zakupy

Miła odmiana

WIĘCEJ POMYSŁÓW DO ŁAZIENKI  

krągłościKuszące krągłościZ nowoczesnej linii armatury „Monza”, którą wyróżnia lśniące 
chromowe wykończenie oraz charakterystycznie wygięty kształt 
korpusu i płaska dźwignia. Bateria wannowa to model do monta-
żu ściennego. Ma automatyczny przełącznik wanna/natrysk.
cena: 376,28 złproducent: Ferro, www.ferro.plsprzedaż: www.lazienka.pl

kształtyAnatomiczne kształty
Ze stali emaliowanej o gr. 3,5 mm – niezwykle trwałej i odpornej 
na uszkodzenia – wykona jest wanna „Saniform Plus” o klasycznej 
linii. Z odpływem umieszczonym w strefi e stóp; ergonomiczne 
kształty gwarantują wypoczynek w kąpieli. Różne wymiary.
cena: 633,45 zł (170x70 cm)
producent: Kaldewei, www.kaldewei.pl
sprzedaż: www.lazienka.pl

któraKtóra godzina?
Już się nie spóźnisz do pracy! Lustro 
„MIR-SHINE-LIT” ma wbudowany w ta-
fl ę zegarek cyfrowy. Podświetlenie 
ułatwia zrobienie perfekcyjnego maki-
jażu. Specjalna funkcja zapobiega osa-
dzaniu pary na jego powierzchni. 
cena: 1.985 zł
producent: Vado
sprzedaż: www.vado.com.pl

jakośćJakość 3D
Obraz z efektem trójwymiarowej głębi oferuje lustro „3D illusion LED”. Wy-
konane z wysokiej jakości tafl i lustrzanych fi rmy AGC; z powłoką chroniącą 
przed korozją. Można wybrać barwę światła: białą ciepłą lub białą zimną.
cena: od 399 zł (53x63 cm)
producent: Szkło-Lux
sprzedaż: www.LustroDlaCiebie.pl

swobodaPełna swoboda
Z serii kabin prysznicowych „Free Line”. 
Model półokrągły KP4/Free (90x90 cm; 
wys. 195 cm) ma drzwi skrzydłowe z wy-
pełnieniem z bezpiecznego szkła harto-
wanego o gr. 6 mm (z modyfi kacją Glass 
Protect ułatwiającą sprzątanie). Eleganckie 
zawiasy o nowoczesnej stylistyce, moco-
wane na płasko od wewnątrz, zapewniają 
łatwe otwieranie oraz czyszczenie. 
cena: 2.219,76 zł
producent: Sanplast, www.sanplast.pl
sprzedaż: www.lazienka.pl
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