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Vážení obchodní přátelé,
do nové sezóny jsme vstoupili v rychlém rytmu,
a tak bychom vás krátce po uvedení produktových
novinek rádi seznámili i s tím, jak úspěšné jsou stálice
v našem sortimentu.
Výrobky značky RAVAK si do svých dvou nových
koupelen vybrala česká herečka a moderátorka

Alice Bendová....
Jsem koupací typ...
Značku RAVAK jsem zvolila,
protože se na trhu nedá přehlédnout a zalíbil se mi její
jednoduchý čistý design, který
nepřehlíží praktičnost. Tu oceňuji zejména u koupelnového nábytku Classic. Mám samozřejmě hodně kosmetiky,
to všechno znásobeno dvěma
ještě pro děti, a proto mi vyhovují prostorné skříňky. Vybrala
jsem si k nim hned dvě barvy
korpusů, do větší koupelny čistě
bílé, druhou dobře doplnil Strip
Onyx.
V menší z koupelen byl původně
vyzděný sprchový kout, který ale
zatékal, takže jsem ho nechala
vykopat a nahradila ho zapuštěnou vaničkou Gigant Pro a bezrámovým skleněným
koutem GlassLine. Jeho lehká konstrukce a lesklé plochy skla koupelnu opticky zvětšují. Vaničku jsem chtěla velkou (120x80 cm), abychom se do ní vešli všichni.
Do sprchy se tak můžu zavřít s oběma dětmi, které si
tenhle „rituál“ zamilovaly.
Podle stejných měřítek jsem vybírala i rohovou vanu
do druhé koupelny. Viděla jsem hodně van, rozměrově
podobných, ale Gentiana mě přesvědčila svými prak-

tickými detaily, jako je sedátko nad hladinou vody,
na kterém si děti rády hrají a široké boční lemy pro
odložení kosmetiky a hraček. Já sama jsem „koupací typ“, odpočinek ve vaně je pro mě největší odměnou, ale pro klidnou relaxaci o samotě mám už málo
příležitostí :o).“
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modrá linka technické pomoci

844 844 874

Hovorné na Modrou linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram 1, Česká republika, tel.: 318 427 111, 318 427 200, fax: 318 427 269, 318 427 278
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.
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