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Hei,
Tyylikkäät lamppukuvut herättivät ansaittua kiinnostusta Habitaressa. Niiden
uudenlainen ilme, kauniit värit ja toiminnallisuus saivat monet haaveilemaan uudesta
keittiöstä ja vähintäänkin tuulettimen vaihtamisesta.
Patentoidun moottorirakenteen ansiosta kuvut ovat lamppumaisen tyylikkään
ulkomuotonsa lisäksi tehokkaita kärynkerääjiä.
Keräsimme alle lamppukupu infopaketin, jossa asiaan liittyvää tärkeää tietoa.
Mukavaa syksyn jatkoa toivotellen,
Peter Hallila
Toimitusjohtaja
Lamppukupu esite

Keittiön ilmeen viimeistelee kaunis liesituuletin
C ircle.Tech on uudenlainen patentoitu moottoriyksikkö, jossa yhteen
kokonaisuuteen on saatu luotua tehokas käryjen poisto ja hiljainen rakenne.
Tarkemmin uuteen järjestelmään pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta.
Lamppukupu-mallisto sisältää uudenlaista liesituuletinmuotoilua, jonka mahdollistaa
matala, mutta tehokas moottori. Koko laajan malliston löydät kotisivuiltamme
LAMPPUKUVUT-valikon alta.
Circle.Tech - infosivu
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Sophie

Dama

Isolla valaisin pinta-alalla oleva pehmeän
muotoinen Sophie on saatavilla useissa
upeissa mattaväreissä kuten
antrasiitti, tina ja valkoinen sekä patinoitu
kupari ja messinki.

Dama muistuttaa muotoilultaan design
valaisinta ja toimii saarekekeittiössä
tyylikkäänä katseidenkerääjänä. Daman
upeat värivaihtoehdot ovat RST, musta,
kupari ja valkoinen.

Sophie, patinoitu messinki

Dama, valkoinen

Patentoitua tekniikkaa
Moottori toimii vaakasuuntaisesti
eikä pystysuoraan kuten perinteinen
moottori. Näin ulosvirtaava ilma saadaan
johdettua moottorin ympärillä olevien
tehokkaiden suodattimien läpi.
Poistuvan ilman tasapainoinen leviäminen
laajalle alueelle jakaa ilman virtausta
tasaisesti ja samalla pienentää äänitasoa.
Rakenne takaa maksimaalisen
suodatuspinta-alan, täydellisen imun ja
käryjen suodatuksen sekä tuulettimen
hiljaisuuden.
A4 moottoriyksikön kuva
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Carbon.Zeo -suodatin
Lamppukuvuissa käytetään tehokasta
C arbon.Zeo suodatinta.
Kahden eri ainesosan avulla
(aktiivihiili ja zeoliitti) suodatin sitoo
itseensä hajuja, käryjä sekä ruoanlaitosta
ilmaan vapautuvaa kosteutta tavallista
tehokkaammin.
Carbon.Zeo - infosivu

Kysely - arvonta
Toivottavasti ehdit jo vastata
asiakastyytyväisyyskyselyyn. Mikäli
et vielä vastannut voit tehdä sen alla
olevasta linkistä. Samalla voit
osallistua kahvikoneen arvontaan.
Asiakastyytyväisyyskysely

Muista myös tilata Lapetek uutiskirje ja
osallistua Bellaria ilmanpuhdistimen
arvontaan.
Liity uutiskirjelistalle

Haemme yhteistyökohteita asuntomessuille
Haemme kohteita ensi kesänä Kouvolassa järjestettäville asuntomessuille.
Lisätietoja messuyhteistyöstä saat
Sari Kuhanen
sari.kuhanen@lapetek.fi
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OY LAPETEK AB
Anna meille palautetta
Yhteydenotto

A member of Lapetek Group
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
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