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Perfekt farve match
- Tilføj ekstra elegance til din granitvask
Giv din granitvask et ultra moderne touch med PVD farvede løsdele sammen med et matchende armatur i samme
farve. Som noget helt nyt kan du nu købe de synlige
løsdele til Mono og Greenwich vaskene i farverne kobber
og gunmetal, og sætte dem sammen med det nye Dion
armatur i samme farve. Farvet stål er lige nu ekstremt
populært, og løsdelene samt Dion armaturet er en oplagt
måde at få dette med i det nye køkken, men samtidig
have mulighed for at skifte tilbage til de mere klassiske
ståldele, når trenden vender.
Delene kan købes som sæt til den enkelte vask eller i én
sampakke incl. armatur.
Hvad er en PVD coating?
PVD (Physical Vapour Deposition) er en tynd farvet belægning der påføres den rustfrie overflade.
Intra Juvél anbefaler at man undgår slibende og stærke rengøringsmidler. Løsdele samt armaturerne rengøres med en blød klud,
rent vand og en mild sæbe.
Se nyhederne på vores hjemmeside: www.intra-teka.com

Granitvaske i CRISTADUR® materialet

Dion - Nyhed fra Schock
- Farvede køkkenarmaturer
Smukt og minimalistisk design er kendetegn for den
nye armaturserie Dion.
Med det stilfulde udtryk er dette et praktisk og funktionelt blandingsbatteri der gør dagligdagen lettere.
Den høje hals sikrer let påfyldning af f.eks. høje kander
og flasker, samtidig med den ikke er i vejen når større
køkkenredskaber som f.eks. gryder skal rengøres.
Dion armaturet fås i krom, gunmetal, kobber og sort
Magma CRISTADUR®, der passer perfekt til de sorte
granitvaske i CRISTADUR® materialet.
Et design i 4 farver som passer ind til enhver stil.
Alle vores armaturer lagerføres på vores lager i Køge,
og kan leveres dag-til-dag.

Vare nr. 510000GOM

Vare nr. 10000COP

Vare nr. 510000CHR

Vare nr. 510000MAG

Med sin altid søgen efter at gøre det bedste endnu bedre, har SCHOCK, der
er pionerer inden for granitvaske, yderligere udviklet sit eksklusive materiale
CRISTADUR®: Organiske fibre krydsbinder materialet og styrker materialets
positive egenskaber mange gange. Et særligt glasfiberprodukt er støbt i bunden af vasken - et område, der er udsat for særlig høje belastninger - hvilket
øger materialets slagfasthed enormt.
CRISTADUR® er udviklet internt af forskningsteamet - teknologien er patentanmeldt.
Kendetegn ved CRISTADUR® materialet.
CRISTADUR® har en tæt og glat overflade, der skyldes materialets sammensætning af knust granit, akryl og farvepasta samt formen, hvori vaskene
støbes, der har form efter lotusbladet.
Intra Juvél har to serier granitvaske fremstillet i CRISTADUR®.
Den elegante og minimalistiske Greenwich model, med små hjørneradier og
det integrerede afløb, hvor kun straineren kan ses. Og den klassiske Mono
serie, der indeholder en enkelt kumme vask med bagplade samt to bakke
modeller med henholdsvis en og halvanden kumme.
Alle modellerne fås i farverne Magma (sort) og Polaris (hvid).

Model Greenwich

Model Mono
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