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Wodospad pod prysznicem we wlasnej lazience - taki efekt mozna teraz uzyskac bez wiekszego
problemu. Jest to mozliwe dzieki panelowi prysznicowemu Storm Lux, ze specjalna glowica imitujaca
strumien wodospadu. Panel wystarczy tylko podlaczyc do zamontowanej baterii lazienkowej, zamiast
tradycyjnej sluchawki i efekt gotowy.

Relaksujacy i odswiezajacy prysznic to niewatpliwa przyjemnosc dla tych, którzy lubia szybkie
kapiele. Zapewne docenia oni innowacje jaka oferuje panel prysznicowy Storm Lux. Jednym z jego
atrybutów jest wyjatkowo oryginalny ksztalt glowicy, która zostala zaprojektowana w taki sposób, aby
uzyskac efekt wodospadu pod prysznicem. Dzieki temu osoba kapiaca sie moze doswiadczyc
nowych, niepowtarzalnych doznan pod prysznicem. Panel jest wyposazony w dodatkowa reczna
sluchawke, posiadajaca piec stopni regulacji strumienia wody, co umozliwia w kazdej chwili
skorzystanie z tradycyjnego natrysku. Sluchawka jest montowana na przesuwnym elemencie z
uchwytem i w zaleznosci od preferencji mozna ja montowac zarówno po prawej jak i po lewej stronie
panelu. Dodatkowym udogodnieniem jest indywidualnie montowana pólka na przybory do kapieli. To
wszystko sprawia, ze korzystanie z panelu to czysta przyjemnosc.
Storm Lux posiada oryginalny, elegancki design, który podkresla atrakcyjna, wygieta forma
satynowego korpusu. Panel poza funkcja uzytkowa bedzie z pewnoscia stanowil ozdobe lazienki.
http://www.decoartel.pl

2016/5/30 12:35:01 - 1

W ofercie firmy Aquaform jest cala seria paneli prysznicowych Storm, na która sklada sie grupa
pieciu produktów. Poza panelem Storm Lux dostepne sa takze modele: Storm, Storm Jet, Storm
Tower oraz Basic.
- Panel Storm charakteryzuje sie efektownym wygladem, funkcjonalnoscia oraz latwoscia
uzytkowania. Posiada glowice natryskowa wyposazona w kilkadziesiat dysz, a dodatkowa reczna
sluchawka oferuje trzy funkcje natrysku.
- Panel Storm Jet laczy w sobie dwie funkcje - poza tradycyjnym natryskiem, umozliwia kapiel z
hydromasazem. Jest to mozliwe dzieki trzem dyszom umieszczonym w korpusie panela, które
dodatkowo pozwalaja na niezalezna regulacje kierunku wyplywajacej wody.
- Storm Tower to proste i eleganckie rozwiazanie pasujace zarówno do tradycyjnych jak
i nowoczesnych lazienek. Niewatpliwym atutem tego panelu jest górna glowica, posiadajaca piec
funkcji natrysku. Duzym udogodnieniem jest pólka na przybory do kapieli.
- Panel Basic jest mniej rozbudowana wersja panelu prysznicowego Storm. Wyposazony jest w
charakterystyczna glowice natryskowa, która zapewnia delikatna i orzezwiajaca kapiel.
Instalacja wszystkich paneli Storm nie wymaga dodatkowego remontu lazienki - panele podlacza sie
do zamontowanej baterii lazienkowej. Duza zaleta jest mozliwosc montazu, w zaleznosci od
upodoban i sposobu rozwiazania lazienki, zarówno w narozniku, jak i na scianie. Istotne jest równiez
to, ze produkty dzialaja przy kazdym cisnieniu wody, jednak najwieksza przyjemnosc z kapieli
mozna uzyskac, kiedy woda ma cisnienie okolo 3 barów.
Wszystkie panele Storm sa produkowane w Niemczech.
Ceny paneli prysznicowych Storm:
Storm Lux: 1095 zl + 22% VAT
Storm:1095 zl + 22% VAT
Storm Jet:1095 zl + 22% VAT
Storm Tower: 819 zl + 22% VAT
Basic: 409 zl + 22% VAT
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