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Oczekiwania wobec jakości i oryginalnych aranżacji
łazienek osiągnęły w ostatnich latach zupełnie nowy
poziom. Program powierzchni RAUVISIO idealnie
wpisuje się w panujące trendy, zapewniając maksymalną indywidualność i elastyczność w aranżacji
wymarzonej łazienki.
Postaw na jakość i pozwól się zainspirować ekskluzywnym materiałem powierzchniowym o optyce szkła.

Najbardziej uniwersalne szkło wszechczasów
zachwyca zaletami:
Wyjątkowa optyka
Dzięki wyjątkowemu efektowi głębi fronty RAUVISIO
crystal stają się ozdobą każdej łazienki. Efekt bieli sprawia
że niechciana zielona poświata charakterystyczna dla szkła
idzie w zapomnienie, a fronty cieszą oko nieskazitelnymi
kolorami.
RAUVISIO crystal można montować bezpośrednio do ścian,
co umożliwia sprawną realizaję projektów wielkoformatowych. Dzięki temu powierzchnie wyglądają jak wykonane
z jednej bryły.

Wskazówka: na frontach z prawdziwego szkła delikatna
zielona poświata jest widoczna przy odpowiednim załamaniu światła.

Higieniczna powierzchnia
W fugach tradycyjnych frontów szklanych najczęściej gromadzą się bakterie i resztki jedzenia, które bardzo trudno
usunąć. Fronty RAUVISIO crystal nie posiadają spoin
dlatego zarazki i nieczystości nie mają żadnych szans.
Również spoiny w polimerowym panelu szklanym
RAUVISIO crystal slim są niemal niewidoczne, dzięki czemu powierzchnia jest wyjątkowo higieniczna. Produkt jest
przyjemny w dotyku i bardziej odporny na typowe zabrudzenia łazienkowe niż prawdziwe szkło.

Odporność na zadrapania
Produkt wyróżnia wysoka odporność na zadrapania podczas codziennego użytkowania, dzięki czemu powierzchnia nawet po wielu latach wygląda jak w dniu zakupu.
Wskazówka: odporność na zadrapania jest porównywalna
z prawdziwym szkłem.

Funkcja whiteboard
Po frontach RAUVISIO crystal o wysokim połysku można
pisać specjalnymi flamastrami jak po tablicy. W ten sposób każdego dnia możesz zostawiać swoim najbliższym
krótkie wiadomości.
Oferujemy również RAUVISIO crystal z funkcją magnetyczną - również w wariancie slim.

Ekstremalna żywotność
Fronty RAUVISIO crystal zachowują idealny kształt,
wygląd i wysoką odporność nawet po wielu latach użytkowania.
Wskazówka: fronty z prawdziwego szkła nie wykazują
podobnej odporności. Natomiast fronty RAUVISIO crystal
posiadają renomowany certyfikat TÜV (odporność na
działanie wody, temperatury i ciepła ), poświadczający jego
trwałość.

Szybkie czyszczenie
Powierzchnie są pokryte lakierem, a co za tym idzie,
wysoce odporne na zabrudzenia. Ewentualne niedoskonałości można szybko usunąć za pomocą wody i ścierki
z mikrofibry.
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