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Minimalizm w wersji total – czyli jak stworzyć czystą
przestrzeń...
Podczas urządzania lub remontowania łazienki szukamy przede
wszystkim trwałych i praktycznych rozwiązań. Poza
funkcjonalnością przestrzeni, zależy nam również na designie,
który będzie cieszyć oko przez najbliższe lata. Ostatnio wśród
trendów królują minimalistyczne wnętrza wyznające zasadę – im
mniej, tym lepiej. Brak zbędnych przedmiotów ułatwia również
utrzymanie porządku w łazience. Jest ono o tyle ważne, że w
czystej przestrzeni jesteśmy w stanie bardziej się zrelaksować.
Elementy wyposażenia łazienki od marki Cersanit, takie jak
kabiny walk-in oraz stelaże podtynkowe, są w stanie sprostać
najbardziej wymagającym oczekiwaniom!
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Swobodna przestrzeń dzięki podtynkowym stelażom

Minimalistyczna łazienka cechuje się przede wszystkim pozostawieniem na widoku w łazience jedynie niezbędnych elementów
wyposażenia wnętrza. Stawiając na wygląd oraz funkcjonalność coraz więcej osób decyduje się na wybór stelaży
podtynkowych. Dzięki temu cała instalacja jest ukryta w ścianie, a widoczna zostaje jedynie ceramika oraz przycisk
spłukujący. Zapewnia to większą przestronność oraz estetykę wnętrza. Co więcej, brak trudno dostępnych miejsc ułatwia
utrzymanie porządku samej ceramiki oraz podłogi wokół niej. Cersanit oferuje zróżnicowany wybór produktów, w zależności od
potrzeb konsumenta. Stelaże AQUA SERIA 5 oraz AQUA SERIA 7 przeznaczone są do płytkiej zabudowy. Innowacyjny system
spłukiwania ułatwia kontrolowanie zużycia wody. Co więcej, galwanizowane, obrotowe w zakresie 360° stopy stelaży
pozwalają na ich montaż w każdych warunkach.

Innowacyjne rozwiązania, większe możliwości

Wybrane stelaże marki Cersanit są wyposażone w specjalny hamulec znajdujący się wewnątrz ramy, który ułatwia ustalenie
odpowiedniej wysokości stelaża. Jest to w szczególności pomocne podczas montowania urządzenia przez jedną osobę.
Gwarancją świeżości toalet jest FRESH SYSTEM, który polega na umieszczeniu specjalnego koszyczka na kostki odświeżające
wewnątrz zbiornika na wodę. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia odświeżenie toalety podczas każdego spłukiwania wody.
Stelaż AQUA SERIA 9 posiada również inne kompleksowe rozwiązania, takie jak pneumatyczne uruchamianie spłukiwania.
Dzięki wysokiej jakości zaworze pneumatycznym system działa stabilnie i powtarzalnie, a przycisk spłukujący pracuje lekko i
cicho. Stelaż AQUA SERIA 9 został stworzony do zadań specjalnych, przez co świetnie sprawdzi się w małych oraz trudnych do
urządzenia wnętrzach.

Walk-in, czyli mniej znaczy więcej

Prostota w aranżacji zapewnia optyczne powiększenie łazienki. Z tego względu coraz większą popularność zyskują otwarte
kabiny typu walk-in. W ofercie marki Cersanit znajduje się kolekcja MILLE, której szyby to jedynie 8 mm hartowanego szkła o
wysokości 200 cm. Można je montować zarówno z brodzikiem, jak i z odpływem linowym. Kabina jest zabezpieczona specjalną
powłoką CleanPro, która zapobiega osadzaniu się kamienia oraz zanieczyszczeń na tafli szkła, co znacznie wpływa na
utrzymanie czystości. Brak dodatkowych elementów oraz niedostępnych zakamarków ułatwia użytkowanie oraz sprzątanie w
łazience. Walk-in to nie tylko funkcjonalność, lecz również ponadczasowy styl. Aby design odpowiadał bieżącym trendom,
kabiny są dostępne w dwóch najmodniejszych kolorach – chrom oraz czarny mat.

Cersanit – to niekwestionowany lider na rynku wyposażenia łazienek.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykorzystaniu najnowszych
technologii marka gwarantuje swoim Klientom gotowe, kompleksowe
rozwiązania, łączące w sobie funkcjonalność, wygodę, wysoką jakość i
dobry styl. W ofercie marki Cersanit znajdziemy szeroki asortyment
wyposażenia łazienek, obejmujący najwyższej jakości ceramikę (m.in.
umywalki, toalety, bidety), wanny, meble łazienkowe, armaturę oraz płytki
ścienne i podłogowe, które pozwolą urządzić wnętrze od A do Z. Marka
doradza, jak zaaranżować wnętrze w optymalny sposób, proponując
rozwiązania przyjazne zarówno na etapie urządzania, jak i użytkowania.
CERSANIT
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