Kedves Partnerünk!
Annak érdekében, hogy Neked minél több vásárlód legyen folyamatosan kommunikálunk ügyfeleink
felé. Hírleveleinket Veled is megosztjuk! Hogyha partneri kapcsolatban állsz szakemberekkel,
lakberendezőkkel kérünk továbbítsd Nekik ezt a hírlevelet. Csak néhány kattintás és ügyfeleket
szerezhetsz! Kellemes olvasgatást kívánunk!

Funkcionalitás, design, időtálló alapanyag, Marmorin…
Funkcionalitás – A Marmorin mindenkire gondol
A MARMORIN Uni mosdó kényelmes használatot biztosít a kerekes székes, illetve a
mozgáskorlátozott idős emberek számára. A mosdó méretbeli adottságai lehetővé teszik a könnyű
hozzáférhetőséget – gond nélkül alá lehet gurulni a kerekesszékkel, a fogantyúk biztosítják a
stabilitást, a mosdó medence körüli nagy tér pedig helyet biztosít a mindennap használatos
piperecikkeknek – így minden kézhez közel megtalálható és a legfontosabb, hogy elérhető!

Design – Az ezerarcú Alice
Az idő múlásával egyre inkább biztos vagyok benne, hogy a MARMORIN Alice termék család tagjai pultra ültethető, pultba süllyeszthető és falhoz álló mosdók valamint térben álló kádak bármely
enteriőrben megállják helyüket. Mindegy, hogy melyik ország, milyen kultúra, stílus, színvilág az Alice
mindenhol jól mutat. Minden enteriőrben megmutatja egy-egy arcát az ezer közül és szemet
gyönyörködtető látványt produkál. MARMORIN Alice a favorit – Magyarországon is!

Időtálló alapanyag – Minőség felsőfokon
Manapság már számos alapanyagból készülnek szaniterek, például kő, fa, üveg, porcelán.
AMARMORIN viszont annak érdekében, hogy megfeleljen a folyamatosan növekvő vásárlói
igényeknek, szüntelenül fejleszti termékeit és technológiáit. Töretlenül keresik a legújabb
megoldásokat és a legmagasabb minőségű anyagokat, melyek megfelelnek a mindennapi élet
követelményeinek. Ennek eredményeként megalkottak egy újszerű anyagot, ami ötvözi a
formálhatóságot és a tartósságot. Egy anyag, mely könnyen formálható, de mégis ellenálló marad a
külső hatásokkal szemben. Egy anyag, vastagabb bevonattal, amelyből gyönyörű, időtálló termékek
születhetnek. Ez az anyag pedig nem más, mint a Durocoat:






35 százalékkal ellenállóbb az esetleges sérülésekkel szemben!
Fejlettebb karc-ellenállás éles eszközökkel szemben!
Fejlettebb karc-ellenállás a mindennapi használat során!
Teljesen légmentes!
Garantáltan megőrzi fényességét!

 Ultra higiénikus!

Válasszon MARMORIN terméket fürdőszobájába, keresse fel viszonteladóinkat országszerte!

Üdvözlettel:

Látogass el weboldalainkra!
Teljes termékkínálat, tippek, ötletek és számos hasznos információ tervezéshez...
www.dreamfloor.hu
www.marmorin.hu
Kereskedelmi információk, árlisták...
www.ibdnagyker.hu

