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Luksusowa bateria, która upiększy Twoją łazienkę
Lśniące kryształowe szkło i doskonałe powierzchnie ze złota i platyny stanowią szlachetne
elementy Crystal – Królowej Baterii z fabryki Steinberg. Nowa kolekcja z Dusseldorfu wynosi
sanitarny luksus ponad poziom zwykłego wzornictwa łazienkowego. Doskonałe materiały,
idealne wykonanie i wysokiej jakości obróbka czynią z tego produktu wykwintny wyrób, jedyny
w swoim rodzaju, wytwarzany w limitowanej serii.
Wszystkie baterie Crystal produkowane są wyłącznie ręcznie, z dbałością o detale i wyjątkową
dokładnością. Wymaga to nadzwyczajnych zdolności rzemieślników firmy Steinberg, ale także
cierpliwości ze strony ich klientów, ponieważ wyprodukowanie jednej baterii może potrwać nawet
osiem tygodni. Dzieje się tak dlatego, że uchwyty tych luksusowych baterii zrobione są z dmuchanego
i ręcznie wycinanego szkła kryształowego.
Aby uzyskać jednolity kształt baniek szkła, podczas ręcznego wykonywania szkło jest dmuchane i
jednocześnie ciągle obracane. Bańki powietrza i delikatne smugi w szkle, które powstają w trakcie
tego procesu nie są wadą, ale raczej dowodem wysokiej jakości w porównaniu do szkła prasowanego.
Późniejsze ręczne cięcie nadaje szkłu charakterystyczny, perfekcyjny wygląd Crystal, idealnie
załamując promienie światła. Na koniec szlifowane są wszystkie krawędzie tak, aby zapewnić ich
doskonałą gładkość. Niewielkie różnice w grubości szkła, cięciu i krawędziach powodują, że każdy
produkt Crystal jest jedyny w swoim rodzaju. „Każdy uchwyt Crystal jest poddawany dokładnej ręcznej
kontroli. W przypadku jakichkolwiek odchyleń poza zakres tolerancji, jeśli chodzi o materiał, kształt lub
cięcie, uchwyt zostaje bezwzględnie odrzucony”, tłumaczy Prezes Zarządu firmy Steinberg, Marcus
Löhnert.
Uchwyty lśnią w wersjach Diamond, Frozen, Rose, Black i Royal Blue. Dzięki precyzyjnym szlifom,
każda wersja prezentuje swoją własną grę światła o wyjątkowej intensywności, która jest jeszcze
bardziej wzmacniana ekskluzywnym wykończeniem powierzchni, odpowiednio dobranym do odbić
światła na uchwycie. Klienci mogą wybierać między pięcioma różnymi lustrzanymi powłokami z
polerowanego metalu: Złoto (24 karaty), Platyna, Chrom, Polerowany Mosiądz i Szampan. „Seria
Crystal ma za zadanie stworzenie ponadczasowej, jedynej w swoim rodzaju wartości dla
wymagających klientów, indywidualistów i koneserów wykwintnego wzornictwa, dla których istotne jest
luksusowe, najwyższej jakości wykończenie w łazienkach i spa”, mówi Löhnert. W zależności od
wersji, ceny tych wspaniałych baterii sięgają do 5.000 Euro.

