CRAVING SPÓŁKA CYWILNA

KATALOG
ŁAZIENKOWYCH ODPŁYWÓW LINIOWYCH

Informacje produktowe dla Partnerów w Biznesie.
CRAVING S.C. - katalog 2020 r.
Zasady współpracy:
LOGISTYKA:
1) Transport wysyłką kurierską paleta do 380 kg . - 190 zł br.,
2) Transport firmy CRAVING S.C - minimum logistyczne 4000,00 zł netto.
FORMA PŁATNOŚCI:
1) Przedpłata dla nowych dystrybutorów,
2) Limit kupiecki dla Partnerów Biznesowych do ustalenia.
ROZWIJAJ SIĘ I ZARABIAJ Z FIRMĄ CRAVING S.C.
Dla naszych Partnerów Handlowych firma CRAVING S.C. umożliwia zrobienie
profesjonalnych wystawek oraz studia, na ten cel przeznaczono rabat w wysokości 46 %
od cennika detalicznego.
W przypadku podjęcia współpracy zostaniecie Państwo oznaczeni na stronie internetowej
firmy CRAVING S.C. oraz zamieszczeni na mapce dojazdowej jako salon lub studio
partnerskie.
Pozdrawiamy i zapraszam do współpracy.
CRAVING s.c.
ul. Polna 97, 62-800 Kalisz, Polska
mobile: +48 503-144-993, +48 513-513-567
e-mail: biuro@craving.pl
www.craving.pl
NIP: 6182183391
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ŁAZIENKOWE ODPŁYWY LINIOWE
Łazienkowy odpływ liniowy, stal nierdzewna,
rozmiary: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm.
Odpływ liniowy firmy CRAVING jest przeznaczony do zamontowania w kabinach prysznicowych oraz pomieszczeniach
szczególnie narażonych na zalanie np. piwnicach, pralniach, łazienkach. Model ten można zabudować płytkami, co
sprawia, że staje się on prawie niewidoczny. Jest znakomitym uzupełnieniem nowoczesnej łazienki pozwalając na
wyeliminowanie brodzików, jednocześnie zapewniając wyjątkową estetykę i praktyczność. Łatwy do czyszczenia z
zabrudzeń oraz włosów. Nowoczesny styl prezentowanego modelu pozwala na wykorzystanie go poprzez zabudowę
płytką, lub też zapewnienie stabilnej, gładkiej powierzchni w przypadku odwrócenia nakładanego panelu stalową częścią
do góry. Daje to ogromną ilość możliwych aranżacji przestrzeni łazienkowych, gdzie dominuje nowoczesność i racjonalizm
oparty na produkcie najwyższej jakości. Odpływ liniowy wspaniale prezentuje się z kabinami łazienkowymi i szybami walkin firmy Craving oraz innymi dostępnymi na rynku.
Specyfikacja:
-możliwe długości: 600mm, 700mm, 800mm, 900mm,
-pokrywa i rama ze stali szlachetnej, w zestawie mata montażowa – hydroizolacyjna.
-uniwersalne zastosowanie – po odwróceniu pokrywy -możliwość wklejenie płytek,
-

Produkt możesz kupić w zestawie
z hydroizolacją łazienkową
w bardzo atrakcyjnej cenie!

Cena katalogowa:
rozmiar 600 mm – 198,73 zł
rozmiar 700 mm – 205,63 zł
rozmiar 800 mm – 218,42 zł
rozmiar 900 mm – 238,18 zł
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Łazienkowy odpływ liniowy - ścienny, stal nierdzewna,
rozmiary: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm.
Ścienny – boczny odpływ liniowy firmy CRAVING jest przeznaczony do zamontowania w przestrzeni ściennej
przypodłogowej w kabinach prysznicowych oraz pomieszczeniach szczególnie narażonych na zalanie np. piwnicach,
pralniach, łazienkach. Model ten obudowywany jest płytkami na ścianie co sprawia, że jest niewidoczny, a podłoga w
łazience, w kabinie prysznicowej stanowi jednolitą przestrzeń. Ścienny odpływ liniowy to nowoczesność i nowatorskie
rozwiązanie na odprowadzenie wody. Pozwala na ergonomiczny sposób projektowania łazienki. Odpływ jest łatwy do
czyszczenia z zabrudzeń oraz włosów. Odpływ liniowy wspaniale prezentuje się z kabinami łazienkowymi i szybami walkin firmy Craving oraz innymi oferowanymi jako optymalne rozwiązania nowoczesnych łazienek.
Specyfikacja:
-możliwe długości: 600mm, 700mm, 800mm, 900mm,
-pokrywa i rama ze stali szlachetnej,
-uniwersalne zastosowanie w pomieszczeniach wymagających odpływów wodnych,
-w zestawie mata montażowa – hydroizolacyjna.

-

Cena katalogowa:
rozmiar 600 mm – 225,79 zł
rozmiar 700 mm – 235,91 zł
rozmiar 800 mm – 247,24 zł
rozmiar 900 mm – 270,55 zł
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Produkt możesz kupić w zestawie
z hydroizolacją łazienkową
w bardzo atrakcyjnej cenie!
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Łazienkowy odpływ liniowy - wąski, stal nierdzewna,
rozmiary: 700 mm, 800 mm, 900 mm.
Wąski odpływ liniowy firmy CRAVING jest przeznaczony do zamontowania na podłodze w kabinach prysznicowych oraz
pomieszczeniach szczególnie narażonych na zalanie np. piwnicach, pralniach, łazienkach. Model ten można zabudować
płytkami, co sprawia, że staje się on prawie niewidoczny. Jest znakomitym uzupełnieniem nowoczesnej łazienki
pozwalając na wyeliminowanie brodzików, jednocześnie zapewniając wyjątkową estetykę i praktyczność. Łatwy do
czyszczenia z zabrudzeń oraz włosów. Nowoczesny styl prezentowanego modelu pozwala na wykorzystanie go poprzez
zabudowę płytką, lub też zapewnienie stabilnej, gładkiej powierzchni w przypadku odwrócenia nakładanego panelu
stalową częścią do góry. Daje to ogromną ilość możliwych aranżacji przestrzeni łazienkowych, gdzie dominuje
nowoczesność i racjonalizm oparty na produkcie najwyższej jakości. Odpływ liniowy wspaniale prezentuje się z kabinami
łazienkowymi i szybami walk-in firmy Craving oraz innymi dostępnymi na rynku. Atutem tego odpływu jest jego wysoka
jakość oraz niewielka szerokość nadająca się do gustownych łazienek.
Specyfikacja:
-możliwe długości: 700mm, 800mm, 900mm,
-pokrywa i rama ze stali szlachetnej,
-uniwersalne zastosowanie – po odwróceniu pokrywy - możliwość
wklejenie płytek.
-w zestawie mata montażowa – hydroizolacyjna.

Cena katalogowa:
rozmiar 700 mm – 218,02 zł
rozmiar 800 mm – 228,14 zł
rozmiar 900 mm – 240,29 Zł
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Produkt możesz kupić w zestawie
z hydroizolacją łazienkową
w bardzo atrakcyjnej cenie!

CRAVING • KATALOG KABIN PRYSZNICOWYCH 2020

Łazienkowy odpływ liniowy – z wciskanym profilem, stal nierdzewna,
rozmiary: 700 mm, 800 mm, 900 mm.
Ultra wąski odpływ liniowy firmy CRAVING z wciskanym profilem z stali szlachetnej jest nowoczesnym rozwiązaniem
wśród łazienkowych odpływów liniowych. Przeznaczony jest do montażu na podłodze w przestrzeni kabiny prysznicowej
oraz pomieszczeniach szczególnie narażonych na zalanie np. piwnicach, pralniach, łazienkach. Model obudowuje się
płytką, co sprawia, że widoczne jest jedynie ultra wąskie przecięcie, którym odpływa woda. Jest dedykowany do stylowych
łazienek, w którym stosuje się nowoczesne, nieszablonowe rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne. Odpływ liniowy
wspaniale prezentuje się z kabinami łazienkowymi i szybami walk-in firmy Craving oraz innymi dostępnymi na rynku.
Atutem tego łazienkowego odpływu liniowego jest zapewnienie ultra wąskiego systemu dla skutecznego odprowadzenia
wody.
Specyfikacja:

Produkt możesz kupić w zestawie
z hydroizolacją łazienkową
w bardzo atrakcyjnej cenie!

-możliwe długości: 700mm, 800mm, 900mm,
-pokrywa i rama ze stali szlachetnej,

-montaż na podłodze, do obudowania płytkami , w zestawie mata montażowa – hydroizolacyjna.

-

Cena katalogowa:
rozmiar 700 mm – 234,93 zł
rozmiar 800 mm – 243,00 zł
rozmiar 900 mm – 253,69 zł
Dla naszych Partnerów Biznesowych przewidujemy także dodatkowe bonusy.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KATALOGIEM KABIN PRYSZNICOWYCH

*

*

*

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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