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VIGOUR cosima
– KOMFORT kąpieli
Odpływ liniowy to coraz częściej spotykane rozwiązanie
stosowane w łazienkach ze względu na jego estetykę
i funkcjonalność. Wysokie brodziki odchodzą powoli
w niepamięć. Dziś modne są prysznice, gdzie odpływ
wmontowany jest w posadzkę. Prysznic bez brodzika?
Jak najbardziej! Brak stopnia jest wygodny nie tylko dla
osób starszych czy niepełnosprawnych.
Zastosowanie odpływu liniowego VIGOUR cosima
umożliwia odprowadzenie wody nie tylko z przestrzeni
prysznica, lecz również z powierzchni łazienki lub
toalety. Dzięki temu staje się ona obszerniejsza
i bardziej komfortowa. Jednolicie
zaprojektowana posadzka powiększa
optycznie przestrzeń łazienki.
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Odpływ liniowy VIGOUR cosima składa się z ryn-

ny odpływowej wykonanej ze stali nierdzewnej oraz
rusztu w trzech wariantach: ze stali nierdzewnej, szkła
oraz do dowolnego wypełnienia. Odpływy dostępne
są w wymiarach od 700 do 1200 mm. Wszystkie części są lekkie i umożliwiają szybki montaż. Każda rynna i syfon testowane są pod względem szczelności,
którą dodatkowo wzmacnia fabrycznie przyklejona
flizelina uszczelniająca. Zintegrowane sito do wyłapywania włosów oraz łatwa dostępność do niego
umożliwiają nieskomplikowane i szybkie czyszczenie.
Wysokość rynny możemy dowolnie ustawić dzięki regulowanym nóżkom, co ułatwia spasowanie
z grubością wykonywanej posadzki. Bardzo wysokiej
jakości materiały wykorzystane do produkcji odpływów VIGOUR cosima są gwarantem niezawodnego
i długotrwałego działania tego produktu. Regulować możemy także wysokość zabudowy rusztów
ozdobnych naszych odpływów liniowych. Rozwiązanie to umożliwia np. użycie płytek o dowolnej grubości. Niska wysokość zabudowy to zaleta pozwalająca wykorzystać odpływy VIGOUR
cosima zarówno w nowo budowanych łazienkach,
jak i podczas renowacji. Tak więc, nie tylko piękne, ale i funkcjonalne.

Kąpiel bez barier
Filigranowa rama ze stali szlachetnej plus gwarancja szczelności. Filigranowa rama ze stali szlachetnej gwarantuje perfekcyjne połączenie z podłogą i absolutną szczelność zabudowy. Zastosowany
opatentowany system TAF jest gwarantem szczelności poprzez całkowite odprowadzenie wody. Regulowana wysokość zabudowy rusztu licuje idealnie
z poziomem płytek. Kąpiel bez barier – rozpocznijmy
z VIGOUR cosima. Wybór jednego, z bogatego asortymentu rusztów ozdobnych, umożliwia wykreowanie własnego wyjątkowego rozwiązania. VIGOUR cosima to własny styl, bezpieczeństwo opatentowanej
techniki oraz potwierdzona jakość.

Bez widocznej spoiny przy ścianie. Perfekcyjne połączenie ze ścianą, w którym podłoga i ściana tworzą
jedną estetyczną całość. Brak widocznej spoiny preferuje zastosowanie tego rozwiązania w każdej łazience. W połączeniu z opatentowanym systemem TAF to
początek prawdziwej rewolucji. Program odpływów
liniowych VIGOUR cosima już podczas planowania
przyszłej łazienki daje swobodę wyboru. To inwestor
decyduje o tym, jak i gdzie będzie korzystać z kąpieli. Szeroka gama nowoczesnych rusztów ozdobnych
pozwala na wyraźne zaznaczenie własnego indywidualnego stylu i wykreowania atmosfery w łazience.
Myśl i poczuj się swobodnie podczas kąpieli.

Dystrybutor produktów VIGOUR w Polsce:

Sieć salonów
Łazienki
z Pomysłem
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