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Armatura Steinberg: Modernizacja Serii 120, 170, 180 i 230

Proste i eleganckie ruchy
Starannie opracowane i doskonałe wzornictwo baterii i pryszniców – to właśnie oznacza marka
Steinberg. Innowacyjna firma z siedzibą w Dusseldorfie przeprowadziła modernizację
asortymentu, która ucieszy wielbicieli minimalizmu.
Zmodernizowana armatura nadal będzie się charakteryzować minimalistycznym chromowym
wykończeniem kojarzonym z produktami marki Steinberg, ale w jej kształcie i konturach wprowadzono
pewne poprawki. Nowa seria uchwytów 120 (zestaw wykończeniowy dla baterii termostatycznych
prysznicowych) obecnie wygląda jeszcze bardziej dyskretnie i delikatnie niż w poprzednich modelach.
Zrezygnowano także z wystającej dźwigni przełącznika. Prezes Firmy, Pan Marcus Löhnert tak
tłumaczy korzyści wynikające z tej zmiany: „Konstrukcja wygląda na bardziej zrównoważoną, a
uchwyty są przyjemne w dotyku. Klienci, którzy cenią sobie ponadczasowe wzornictwo, jakość i
funkcjonalność w łazience i spa będą cieszyć się tym produktem przez długi czas.” Oprócz uchwytów,
modyfikacjom poddano także pozostałe elementy armatury serii 120, np. zawory, termostaty,
przełączniki i baterie wannowe. Zmodernizowany uchwyt serii 120 zastosowano także w
podtynkowych bateriach jednouchwytowych dla serii 170, 180 i 230 oraz jako przełącznik. A zatem
także w tym przypadku, relacja pomiędzy formą, a funkcjonalnością stała się bardziej harmoniczna.
Steinberg przetestował także ten projekt dla baterii wannowych serii 170. Zgodnie ze sprawdzonym
powiedzeniem, że „mniej znaczy więcej”, modele 170 1000 1 i 1010 1 nieco odchudzono. Obecnie,
bateria jest wyższa o 3 cm (1,2”), a wylewka krótsza o 2 cm (0,8”) co powoduje, że zmodernizowane
modele wyglądają delikatniej.
Steinberg GmbH
Fabryka Steinberg należy do firmy Steinberg GmbH, projektującej i produkującej armaturę łazienkową
i kuchenną, a także akcesoria, która wprowadza na rynek 17 różnych linii produktów. Armatura
Steinberg łączy w sobie doskonałą formę i ponadczasowe wzornictwo z funkcjonalnością, innowacją i
wysokiej jakości materiałami. Dzięki temu właśnie, firma Steinberg zdobyła wiele nagród za
wzornictwo. „Nie podążamy za najnowszymi trendami. Produkujemy jakość na poziomie niemieckim i
w ten sposób jesteśmy w stanie stwarzać produkty, który stają się klasycznymi wzorcami”, mówi
założyciel i Prezes Zarządu Marcus Löhnert. Seria Crystal ugruntowała firmę, jako małą, ale
doskonałą fabrykę specjalizującą się w wysokiej jakości ręcznie wykonywanej armaturze
produkowanej w limitowanych seriach dla wymagających klientów. Steinberg GmbH działa od 2002
roku, zatrudnia 57 pracowników i osiąga roczną sprzedaż o wartości 20 mln EUR.

