Banheiras

Peças desenvolvidas à base dum polímero modificado, o que as torna extremamente duráveis e resistentes a impactos externos. A sua
fórmula única cria uma barreira de proteção, minimizando o risco de defeitos causados durante a utilização dos produtos.
RESISTÊNCIA À ABRASÃO 40% MAIOR
Depois de anos de uso, a maioria das peças fica com arranhões de limpeza ou danificados em contato com produtos de higiene, tais
como, o sabão, recipientes ou cosméticos. Testes mostraram que este material proporciona resistência à abrasão cerca de 40% superior
em comparação com outros materiais semelhantes.
RISCO DE RESISTÊNCIA 20% MAIOR
A estrutura deste material foi enriquecido com micropartículas especiais, formando um revestimento de proteção contra arranhões
acidentais sobre a superfície do dissipador. Quanto mais duro é o material, mais resistente é aos danos.
RESISTÊNCIA AO DESBOTAMENTO PROVOCADO PELA SUA LIMPEZA 50% MAIOR
Resistênte a pequenos danos, o produto mantém o mesmo brilho como no primeiro dia.
CAFÉ, CHÁ, OU OUTROS PRODUTOS INTERNOS, NENHUM DELES SUJARÁ A SUPERFÍCIE
Caracterizado por uma permeabilidade muito baixa. A peça é feita de uma superfície perfeitamente lisa, o que impede a formação
de manchas permanentes e facilita a sua manutenção.
AÇÃO DE MATERIAIS DIFÍCIL DE LIMPAR
É altamente resistente a manchas de tabaco e descoloração provocados por substâncias químicas agressivas, tais como, gasolina,
etanol, acetato de amilo, hidróxido de amónio, ácido cítrico, ureia, peróxido de hidrogénio, hipoclorito de sódio, tolueno, acetato de
etilo, hidróxido de sódio e acetona.

GARANTIA
Todos os produtos estão cobertos por uma garantia de 10 anos contra defeitos de fabrico. As condições de validade da garantia
consiste simplesmente em condições normais de utilização e instalação feitas por profissionais qualificados. Bolhas de ar na parte inferior
dos produtos não são abrangidos por esta garantia.

Material

A SUA COMPOSIÇÃO ÚNICA FACILITA A SUA LIMPEZA
A superfície perfeitamente lisa e de baixa permeabilidade impede que fiquem manchas de calcário, de água e resíduos de sabão nas
peças, a sua superfície lisa também impede formação de bactérias. É produzido de acordo com a tecnologia de mármore fundido,
que oferece uma variedade de opções de reparação em caso de danos graves, garantindo que as suas peças se mantenham novas
com o passar dos anos.

BN SÓNIA 1700
Design: Moderno
Segmento: Médio
Dimensões: 1700x700x600 mm
Material: Composito Mineral
Cores: Branco

BN CARLA 1600
Design: Moderno
Segmento: Premium
Dimensões: 1600x700x615 mm
Material: Composito Mineral
Cores: Branco

BN SUSANA XL 1810
Design: Moderno
Segmento: Médio
Dimensões: 1810x850 mm
Material: Composito Mineral
Tratamento extra: Acabamento manual
Cores: Branco

BN CLASSIC 1680
Design: Clássico
Segmento: Médio
Dimensões: 1680x762x555 mm
Cores: Branco
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BN CLASSIC 1670
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