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Nowe produkty w 2017 roku: Nowa wylewka kaskadowa i deszczownica firmy Steinberg

Produkty zapewniające dobre samopoczucie
Codzienny rytuał mycia stanie się przyjemnością, której nie można sobie odmówić: wylewka
kaskadowa do baterii wannowych i nowy deszczownica linii produktów Sensual Rain po raz kolejny
potwierdzają, że korzystanie z prysznica lub kąpiel w wannie może być doświadczeniem, które
naprawdę poprawia samopoczucie.
Deszczownica źródłem nowych wrażeń pod prysznicem
Wygodny prysznic odpręża i przez kilka cennych minut wycisza z pracowitej rutyny dnia codziennego.
Jeszcze większym komfortem, prawdziwym doświadczeniem wellness, jest korzystanie z prysznica z
nową deszczownicą (390 1625) firmy Steinberg zapewniającą relaksujący i delikatny efekt masowania
przez delikatny deszcz, który możesz teraz połączyć z codziennymi czynnościami higieny osobistej.
Duża liczba niewielkich dysz powoduje, że woda delikatnie miesza się z powietrzem i dotyka skóry nie
wywierając dużego nacisku. Ponadto, nowa deszczownica będzie również elementem przyciągającym
wzrok: montowany na ścianie panel Relax Rain o grubości zaledwie 2 mm jest ultracienki i lśni
wykończony wysokiej jakości chromem, sygnowanym purystycznym wzornictwem firmy Steinberg.
Wyrafinowany system Easy Clean wyprowadzający wodę przez wysokiej jakości dysze silikonowe
ułatwia czyszczenie, spowalnia narastanie kamienia i przyczynia się do wydłużenia okresu
użytkowania deszczownicy.
Luksusowe napełnianie wanny
Zdumiewająco czysta, miękka i aksamitna woda, jakby czerpana z małego górskiego źródełka – to
właśnie oferuje nowa wylewka kaskadowa firmy Steinberg do baterii wannowych (160 2495).
Minimalistyczne wzornictwo wylewki zapewnia dobrze ukształtowany strumień wody o szerokości 17
cm (6,7”) i jest ona kompatybilna z baterią wannową 160 2480. Może być także używana jako
opcjonalna wylewka dla systemów podtynkowych serii 135, 160 i 240. Sugerowana cena detaliczna
do 580 Euro.
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.

