PROMÓCIÓ

Öblítôperem nélküli WC

A Nomo kerti pergola a Pratic márka új önhordó szerkezete.
Ideális nagy terek lefedésére és fokozott védelmet nyújt az
idôjárás viszontagságai ellen, nagyfokú funkcionalitással és
kifinomult dizájnnal kiegészülve.
Szabadon álló vagy falhoz illeszthetô kivitel, teljesen elhúzható
motoros tetôvel ellátva, akár oldalsó textil vagy üveg szél- és
esôvédelemmel és LED-hangulatvilágítással is rendelhetô.

A Geberit kínálatában megtalálható Kolo, Keramag és
Keramag Design márkájú Rimfree öblítôperem nélküli
WC-csésze. Belsô felülete sima, nincs sem perem, sem olyan
üreg, ahol
a szennyezôdés
lerakódhatna.
A szabadalmazott
vízelosztó elem
segítségével
a vízsugár
már kisebb
mennyiségû vízzel
is tökéletesen öblít
anélkül, hogy
a víz kifröccsenne.
Amellett, hogy
esztétikus,
könnyen is
tisztítható.
Takarékos a vízzel,
a tisztítószerekkel, így környezetbarát megoldást kínál.

» www.alu-redony.hu

» www.geberit.hu

Nomo kerti pergola

Terrán Standard betoncserepek
Divatirányzatok jönnek, mennek, de a Terrán Standard betoncserepek mindig korszerû,
stílusos megjelenést kölcsönöznek a háznak. A kedvezô ár-érték arányú, kifogástalan
minôségû, tartós tetôcserepek nem csupán az idôjárás viszontagságainak állnak ellen,
hanem jól bevált formavilágukkal és természetes színükkel az új építésû házakat éppúgy
megkoronázzák, mint a felújítottakat. A Terrán betoncserepek választéka most további két
új színnel bôvült. A dekoratív sötétbarna változat mellett – colorsystem színvédelemmel
ellátott – az elegáns, fekete kivitel is elérhetô.

» www.ujhazcentrum.hu
Kandallók öntisztuló égôtérrel

Az aqua senso intelligens vízvezeték-felügyeleti rendszer
automatikusan elzárja a lakásban a víz utánpótlását,
ha nincs senki otthon vagy éppen alszanak.
A vizeshelyiségekben lévô mozgásérzékelôk rádiójeladása
után néhány másodperccel már folyik is a víz a csapból.
A rendszer még az elôtt megakadályozza a vízkárok
– csôtörés, kádtúlfolyás, mosógépbekötés leszakadása –
bekövetkeztét, mielôtt a burkolatok, bútorok, értékes
berendezések megsemmisülnének.

Egyre több gyártó kínálatában vannak olyan tûzterek,
amelyeket kerámiabetéttel látnak el. Ez gondoskodik arról,
hogy a kandalló belseje mindig tiszta maradjon, mert
nem tud lerakódni rajta a korom. A korom ugyanis
egy bizonyos hôfok
elérésekor
egyszerûen lepereg
a kerámiafalakról.
Így a lángok mindig
teljes szépségükben
ragyognak, hiszen
a világos felületekrôl
csodálatosan visszatükrözôdik a fényük.
Ráadásul a tûztér
hatásfoka sem romlik
a korom miatt.
A kerámiabetét
miatt a tûztér
egyenletesebben
adja le a hôt, vagyis
kellemesebb
a hôérzet.

» www.aquasenso.hu

» www.mihaczi.hu

Aqua senso vízkármegelôzés
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