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Hei,
Kaikkien aikojen käytännöllisin keittiöallas Blanco Etagon lanseerattiin näyttävästi
tammikuun LivingKitchen -messuilla ja on nyt saatavilla myös Lapetekin valikoimassa.
Allas on saanut paljon huomiota ja se on päässyt sekä Iconic world listalle "Best of
Best" että voittanut KitchenInnovation of the Year® 2017 -palkinnon.
Keräsimme tietopaketin Blanco Etagon -altaasta sekä uudesta Infino roskasihdistä, joka
yksinkertaisella muotoilullaan ei vain näytä tyylikkäältä vaan myös parantaa
merkittävästi altaan käytettävyyttä.
Keväisin terveisin,
Peter Hallila

Iconic world - Best of best

Käytännöllisyyttä kolmella tasolla
Blanco Etagonin kolmitasoinen käytettävyys antaa altaalle aivan uusia ulottuvuuksia.
Nerokkaan välitason ja vakiona altaaseen kuuluvien Etagon-kiskojen ansiosta altaassa
on kolme erillistä työskentelytasoa. Näiden tasojen avulla altaassa voi aina
työskennellä optimaalisesti riippumatta siitä minkä kokoisia tai muotoisia astioita
käyttää.
Blanco Etagon -allas on saatavissa laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä sekä
Blancon kehittämästä ja patentoimasta Silgranit®-kivimassasta.
Etagon uutuusesite
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Täydellistä
käyttömukavuutta
Blanco Etagon -altaan mukana tulevat
monikäyttöiset Etagon-kiskot. Kiskoja on
kaksi kappaletta ja ne voi sijoittaa
vierekkäin tai päällekkäin joko altaan
välitasolle tai pöytätasolle.
Altaaseen on saatavilla kestävä puukomposiitti leikkuulauta ja vihanneskulho,
joilla käyttömahdollisuuksia voidaan
entisestään parantaa.
Etagon video

ETAGON 500-U, Silgranit

ETAGON 500-IFA, rst

Etagon-sarjan Silgranit-altaat ovat
tyylikkäitä altakiinnitettäviä U-malleja.
Markkinoiden helppohoitoisin
allasmateriaali on saatavissa neljässä eri
harmaan sävyssä mustasta valkoiseen ja
neljässä eri ruskean sävyssä tumman
ruskeasta vaalean ruskeaan.

RST Blanco Etagon on saatavissa päältäja altakiinnitettävänä sekä huullettavana
mallina joko hanalipalla tai ilman.
Kuvan IFA -mallissa erikoisvahvistetun
hanalipan ansiosta korkeampikin hana
istuu tukevasti paikoillaan.
Etagon 500, rst

Etagon 500, Silgranit
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Blanco InFino - elegantti roskasihti
Blanco InFino on täydellisesti altaan pohjaan integroitu roskasihti, jota voidaan käyttää
manuaalisesti tai altaan päällä olevan kaukosäädön avulla. Sihti kerää normaalia
pohjaventtiiliä selvästi paremmin vedessä olevat roskat ja kaksiosaisen rakenteen
avulla se on helppo pitää puhtaana. Elegantti ja puhdas muotoilu tekevät roskasihdistä
altaan pohjan kaunistuksen.
Auki tai kiinni - Infino pysyy aina paikoillaan.

InFino Video

OY LAPETEK AB
Anna meille palautetta
Yhteydenotto

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