PUREZE Brodzik
prysznicowy
kamienny
DURSTONE BIAŁY
160 x 80 cm
Cena: 909,00
DANE TECHNICZNE
Kształt Prostokątny
Materiał Kamień mineralny
Kolor Biały
Długość [cm] 160
Szerokość [cm] 80
Wysokość [cm] 2,5
Średnica odpływu [mm] Fi 90
Siedzisko bez siedziska
Zabezpieczenie antypoślizgowe Tak
Montaż Posadzka
Gwarancja 10 lat

zł / szt

Kod: TL-PU-BR- DU-80-160-W
ID: 6542
Producent: Pureze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dlaczego warto wybrać brodzik mineralny DURSTONE?
Nazwa Durstone pochodzi od połączenia dwóch słów: durable and stone, czyli tłumacząc na język polski
wytrzymały i kamień. Brodzik Durstone to połączenie wytrzymałości nawet najtwardszego kamienia oraz
jego faktury, która sprawia, że możesz poczuć się pod prysznicem jakbyś stał bezpośrednio na kamieniu
tak jak ludzie 500 lat temu.. Niewątpliwie jego największą zaletą jest jest waga, która pozwala na montaż w
każdej łazience, oraz jego transport nie stanowi problemu tak jak to ma miejsce w przypadku brodzików
konglomeratowych.
Z czego właściwie jest wykonany brodzik DURSTONE?
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Brodzik mineralny to doskonała alternatywa dla brodzików akrylowych. Jest dużo bardziej wytrzymały
dzięki połączeniu tworzywa sztucznego oraz włókna szklanego, co sprawia, że jego wytrzymałość sięga 800
kg. Nie wierzysz? sprawdź jak nasz dział przetestował ten brodzik wjeżdżając samochodem na niego.
Dodatkowo, nie wiem czy wiesz, ale struktura brodzika DURSTONE sprawia, że w połączeniu z wodą nie
jest tak śliski jak brodzik akrylowy. Jeżeli to ma dla Ciebie znaczenie to jest to produkt idealny do twojej
łazienki.
Jak jest montowany brodzik DURSTONE?
Montaż brodzika nie odbiega od tradycyjnego montażu brodzika akrylowego. Można go zamontować
bezpośrednio na posadzce lub delikatnie poniżej posadzki tak, aby brodzik zlicował się idealnie z podłogą.
Zdecydowanie montaż brodzika wymaga mniejszego nakładu czasu i pieniędzy przy tworzeniu wymarzonej
łazienki.
A co jeśli myślę nad zakupem odpływu liniowego zamiast brodzika?
Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem brodzika lub odpływu liniowego. To warto zadzwonić do nas i zapytać
co bardziej będzie pasowało do twojej łazienki. Warto zwrócić uwagę, czy w ogóle możesz zamontować
odpływ liniowy. Zdarza się, że podłoga jest zbyt cienka, aby można było ją skuć i zamontować odpływ
liniowy. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest kupno brodzika. Pamiętaj, jeżeli nie jesteś pewien napisz lub
zadzwoń do nas pomożemy.
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