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Intra Juvél udvider farveskalaen
- 3 Nye farver i CRISTADUR®
Køkkenet er som bekendt et af de vigtigste rum i nutidens bolig og betragtes ofte som et leverum med fokus på funktion, men også
stil og design. I takt med de kulørte farver vinder ind på den moderne boligindretning, gør det sig også gældende for farvevalget på
både køkkenvask og armatur.
Opnå et perfekt match ved at kombinere en farvet vask i en nuance der spiller perfekt sammen med f.eks. armatur, bordplade, skabsfront eller bagvæg.
Intra Juvél supplerer de elegante granitvaske i CRISTADUR® serien med 3 stærke nyheder i trendfarverne grå, brun og sort.
Foruden de allerede kendte farver Polaris (hvid) og Magma (sort), dækker farvepaletten nu også over den grå farve Silverstone -SI
(mørke grå), Bronze -BR (brun) og Puro -PU (sort uden nister).
En af de granit vaske som kan fås i de nye CRISTADUR® farver er den minimalistiske Greenwich, model GREN100L, der både kan planog underlimes samt integral monteres. Greenwich er designet med små hjørneradier og det integrerede afløb, hvor kun den løse
strainer kan ses. Ligeledes kan den klassiske vask Mono, model MONO100, med den store kumme og bagplade med plads til op til 5
huller for armatur, løft op funktion og sæbedispenser, også fås i de nye farver. Denne model fås kun til plan- og underlimning.
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Perfekt farve match
- Tilfør ekstra elegance til din granitvask

Farvede køkkenarmaturer
- DION, Nyhed fra SCHOCK

Giv din granitvask et ultra moderne touch med de nye PVD farvede
løsdele og armaturer. Som noget helt nyt kan du bestille løsdele til
Mono og Greenwich modellerne, 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 mulighed for at samle de farvede flader til
en helhed.
Delene kan købes som sæt til den enkelte vask eller i en sampak
med armatur.

Smukt og minimalistisk design er kendetegn for den nye armaturserie DION.
Med det stilfulde udtryk er dette et praktisk og funktionelt armatur der gør dagligdagen lettere. Den høje hals sikre let påfyldning
af f.eks. høje kander og flasker, samtidig med den ikke er i vejen
når større køkkenredskaber som gryder skal rengøres.

Hvad er PVD coatning?
PVD (Physical Vapour Deposition) er en tynd farvet belægning som
påføres den rustfrie overflade.

Intra Juvél anbefaler at man undgår slibende og stærke rengøringsmidler. Løsdele
samt armatur rengøres med en blød klud, rent vand og en mild sæbe.

DION armaturer fås i krom, PVD farverne gunmetal og kobber
samt i Magma CRISTADUR® (sort), som passer perfekt til de sorte
granitvaske i CRISTADUR® materialet.
Et design i 4 farver som passer ind til enhver stil.
Se nyhederne på vores hjemmeside: www.intra-teka.com
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