nowości

Zielone płuca.
Nowoczesne, przyjazne środowisku rekuperatory

recoVAIR marki Vaillant składają się z centrali
wentylacyjnej, cyfrowego urządzenia do zdalnego
sterowania oraz z opcjonalnie stosowanego
zespołu obejściowego, który pozwala w lecie
ominąć proces odzyskiwania ciepła. Zaletą
systemu recoVAIR jest to, że może współpracować
ze wszystkimi systemami grzewczymi.
Cena: od ok. 8.400 zł  Vaillant Saunier Duval, Warszawa
 www.vaillant.pl

W stylu
retro.

ŚRWO 1-2/2012

dębowe z serii Galiarda
firmy Kopp szczególnie
dobrze sprawdzą się
w pomieszczeniach mocno
uczęszczanych. Wytwarzane są
na indywidualne zamówienie.
Zabezpieczona dwiema
warstwami olejowosku
powierzchnia desek, jest
odporna na zniszczenia
i łatwa w pielęgnacji.
Cena: ustalana indywidulanie
 Kopp – Podłogi Naturalnie
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Doskonałe, Kraków
 www.podlogi-kopp.pl

Lewitujące schody. 
Schody zawieszone w powietrzu?
Tak, dzięki technologii
wspornikowej, która umożliwia
montaż stopni bezpośrednio
w ścianie budynku. Specjalna
konstrukcja sprawia, że pojedynczy
stopień, wyłożony bukiem, dębem
lub jesionem, utrzymuje ciężar
nawet do 400 kg. Transparentny
charakter schodów dopełniają
balustrady z odpornego na
stłuczenie szkła laminowanego.

ŚRWO 1-2/2012

Ręczenie postarzane deski
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Cena: ustalana indywidualnie 
Kaiser Schody Samonośne, Sikucin

www.swiatrezydencji.pl

www.swiatrezydencji.pl

Kolonia  www.schodykaiser.pl

Świecący kwiat. 

Tulip XL, projektu Moredesign, to interesująca propozycja marki
Myyour. Lampa w kształcie tulipana stanie się nastrojowym
akcentem, rozświetlającym teren wokół posesji. Wykonana
z barwnego polietylenu, w wykończeniu błyszczącym lub chropawym,
może świecić m.in. zielenią, pomarańczą i czerwienią.
Cena: Tulip XL Light – 433 euro  myyour, Wrocław  www.myyour.pl

Deski dla wymagających. 

Chapel Antico Exclusive to kolekcja olejowanych i postarzanych
podłóg z litego drewna dębowego. Deski imponują nie tylko
wyglądem, ale też rozmiarami. Mają 25 mm grubości i ponad
dwa metry długości. Do dyspozycji klientów jest siedem różnych
szerokości desek, począwszy od 230 aż do 380 mm.
Cena: ok. 569 zł/m2  Chapel Parket Polska, Racibórz  www.chapelparket.pl

Cienki ogień.
Biokominek to urządzenie, w którym tradycyjne paliwa

zastąpiono bioetanolem, a jego forma w ogóle nie przypomina
tradycyjnych, „przysadzistych” palenisk. Trend ten podtrzymuje
Hark z linii Chantico Fire, czyli najnowsza propozycja firmy
Planika. Ten ultracienki biokominek o szerokości 18 cm będzie
idealnym akcentem aranżacyjnym nowoczesnego wnętrza.
Cena: ok. 4.000 zł  Planika, Brzoza  www.planikafires.com



Oszczędne i
w ydajne.

Niskotemperaturowy wiszący kocioł gazowy
Vitopend 100‑W firmy Viessmann, oferowany
jest zarówno w wersji jednofunkcyjnej,
jak i dwufunkcyjnej. Cicha praca oraz
eleganckie wzornictwo sprawiają, że kocioł
idealnie nadaje się do zainstalowania
w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie
przystosowano do pracy z poborem powietrza
do spalania z pomieszczenia lub z zewnątrz.
Cena: ok. 3.600 zł  Viessmann, Wrocław
 www.viessmann.pl

