CRAVING SPÓŁKA CYWILNA

KATALOG KABIN PRYSZNICOWYCH

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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ŚCIANKI WALK-IN
Ścianka Walk-In Maki kolor czarny matowy, rozmiar 110x200, 120x200
Ścianka prysznicowa walk-in serii Maki stanowią najlepsze rozwiązanie, aby nadać wnętrzu łazienki nowoczesnego
estetycznego stylu. Unikatowe, czarne szprosy wykonane z aluminiowego profilu charakter i dobry gust każdej łazienki.
Szkło kabiny pokryte jest powłoką Clean Control, ułatwiającą czyszczenie i utrzymanie jej w czystości. Ścianka dostępna
jest w dwóch rozmiarach 1100x2000 oraz 1200x2000 mm, maksymalna długość wspornika to 1000 mm.
W komplecie ze ścianką znajduje się
wspornik do docięcia pozwalający
dostosować ściankę do indywidualnych
preferencji.

- grubość szkła 8 mm

- powłoka Clean Control
- wykończenie czarny mat

- montaż uniwersalny
- waga: 110x200 – 48kg, 120x200 – 54kg.
kod CRA.001022, kod CRA.001023
Profile na szkle szerokości 2,5cm,
nakładane o grubości 3mm.

Cena katalogowa:
rozmiar 110x2000 - 1421,65 zł
rozmiar 120x2000 - 1492,13 zł
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ŚCIANKI WALK-IN
Ścianka Walk-In Stokrotka kolor czarny matowy, rozmiar 110x200, 120x200
Ścianka walk-in serii Stokrotka stanowią nowoczesne rozwiązanie, aby nadać wnętrzu łazienki stylowy wdzięk.
Unikatowe, czarne szprosy wykonane z aluminiowego profilu charakter i dobry gust każdej łazienki. Szkło kabiny pokryte
jest powłoką Clean Control, ułatwiającą czyszczenie i utrzymanie jej w czystości. Ścianka dostępna jest w dwóch
rozmiarach
1100x2000
oraz
1200x2000
mm,
maksymalna
długość
wspornika
to1000
mm.
W komplecie ze ścianką znajduje się wspornik
do docięcia pozwalający dostosować ściankę
do indywidualnych ustawień.

- grubość szkła 8 mm

- powłoka Clean Control
- wykończenie czarny mat

Nadaje się do montażu zarówno na brodzik, jak i
bezpośrednio na posadzce.
Dowolna regulacja na profilu – możliwość wyregulowania
wspornika do oczekiwanej szerokości.

montaż uniwersalny
- waga: 110x200 – 48kg, 120x200 – 54kg.
kod CRA.001024, kod CRA001.025

Łatwość w montażu.

Cena katalogowa:
rozmiar 110x2000 – 1421,65 zł
rozmiar 120x2000 – 1480,35 zł
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Ścianka Walk-In Irys kolor chrom, rozmiar 100x200, 120x200
Ścianka walk-in serii Irys stanowią surowe i minimalistyczne rozwiązanie, aby nadać łazience wyjątkowy styl.
Unikatowe spojrzenie na przestrzeń pozwoli na wizualne powiększenie każdej łazienki, Szyba ścianki pokryta jest powłoką
Clean Control, ułatwiającą czyszczenie i utrzymanie jej w czystości. Ścianka dostępna jest w dwóch rozmiarach 1000x2000
oraz 1200x2000 mm, maksymalna długość wspornika to 1000 mm (możliwość dostosowania do wymaganej długości) .
W komplecie ze ścianką znajduje się wspornik do docięcia
pozwalający dostosować ściankę do indywidualnych ustawień.

- grubość szkła 8 mm

Nadaje się do montażu zarówno na
brodzik, jak i bezpośrednio na posadzce.
Dowolna regulacja na profilu – możliwość
wyregulowania wspornika do oczekiwanej
szerokości.
Możliwość konfiguracji z drzwiami
przesuwnymi z serii Irys.

- powłoka Clean Control
- wykończenie chrom
- montaż uniwersalny
- waga: 110x200 – 42kg, 120x200 – 50kg.
kod CRA.001020, kod CRA.001021

Cena katalogowa:
rozmiar 110x2000 – 914,20 zł
rozmiar 120x2000 – 970,58 zł
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DRZWI PRZESUWNE PRYSZNICOWE
Drzwi Przesuwne Tulipan kolor chrom, P/L, rozmiar 150x200cm
Drzwi przesuwne serii Tulipan są wyrazem surowego idealizmu w nowoczesnej łazience. Drzwi, które poprzez swój
surowy a jednocześnie bardzo solidną konstrukcję zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. To połączenie
grubego szkła, z kółkami na łożyskach i minimalistycznymi ozdobami akcentowanymi żywym chromem. Któż by nie chciał
takich drzwi w swojej łazience? Szkło drzwi pokryte jest powłoką Clean Control ułatwiającą czyszczenie i utrzymanie jej w
czystości. Drzwi przesuwne dostępne jest w rozmiarze 1500x2000 mm, maksymalna długość górnego wspornika to 1200
mm.
W komplecie z drzwiami przesuwnymi
znajduje się wspornik z możliwością
dostosowania do wymaganej długości.

- grubość szkła 8 mm

Nadaje się do montażu zarówno na
brodzik, jak i bezpośrednio na posadzce.

- subtelny, delikatny chromowany uchwyt
-powłoka na szybach Clean Control
- montaż uniwersalny

Możliwość montażu jako kabiny prawostronnej i lewostronnej

Cena katalogowa:
rozmiar: 150x200cm – 1745,00 zł
- Kółka na łożyskach chromowane,
- waga: 150x200cm – 67kg,
kod CRA.001.022, kod CRA.001026
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Drzwi Przesuwne Aster kolor: czarny mat, rozmiar 140-150x200cm

.

Drzwi przesuwne serii Aster są innowacyjnym połączeniem technologii z bezpieczeństwem i wygodą
użytkowania. Nigdy kąpiel pod prysznicem nie dawała tyle zadowolenia. Szeroki, masywny profil
Inowacyjny
górny, wyraziste, koła na łożyskach oraz system samodomykających się drzwi z amortyzacją przed
system
samodomyku
uderzeniem w krawędź ściany nie dawała takiej beztroski i poczucia bezpieczeństwa. Szyba o grubości
drzwi!
8 mm zapewnia stabilność konstrukcji w technice Clean Control. Drzwi przesuwne serii Aster
występują w dodatkach chromowanych, lub w kolorze czarnego matu. Styl, innowacja i
zaawansowana technika w pięknej i bezkonkurencyjnej kabinie prysznicowej serii Aster przeniesie
łazienkę w nową epokę wyposażenie łazienkowego. Jesteśmy prekursorami prezentowanych rozwiązań w Polsce i
Europie. Aster gwarantuje, że często będziesz gościć w jego progach pośród innowacji.
Masywna listwa (5x3cm) prowadząca koła na
łożyskach. Grubość szkła 8 mm

Solidne wytrzymałe mocowania do ściany

- masywna klamka przesuwania drzwi
-INNOWACJA – SAMODOMYK DRZWI
- powłoka na szybach Clean Control
-kółka na łożyskach czarny mat,
- nadaje się do montażu zarówno na
brodzik, jak i bezpośrednio na posadzce.
- waga: 140-150x200cm – 69kg,
kod CRA.001028

Bezpieczny samodomyk

Cena katalogowa:
kolor czarny mat: 2690,27 zł
<= montaż dolny na płytce ceramicznej
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Drzwi Przesuwne Aster kolor: chrom rozmiar 140-150x200cm
Inowacyjny

Drzwi przesuwne serii Aster są innowacyjnym połączeniem technologii z bezpieczeństwem i wygodą
system
samodomyku
użytkowania. Nigdy kąpiel pod prysznicem nie dawała tyle zadowolenia. Szeroki, masywny profil górny,
drzwi!
wyraziste, koła na łożyskach oraz system samodomykających się drzwi z amortyzacją przed uderzeniem
w krawędź ściany nie dawała takiej beztroski i poczucia bezpieczeństwa podczas kąpieli. Szyba o
grubości 8 mm zapewnia stabilność konstrukcji w technice Clean Control. Drzwi przesuwne serii Aster
występują w dodatkach chromowanych, lub w kolorze czarnego matu. Styl, innowacja i zaawansowana technika w
pięknej i komfortowej kabinie prysznicowej serii Aster przeniesie łazienkę w nową epokę wyposażenie łazienkowego.
Jesteśmy prekursorami prezentowanych rozwiązań w Polsce i Europie. Aster gwarantuje, że często będziesz gościć w jego
progach pośród innowacji.

Masywna listwa
Koła na łożyskach.

(5x3cm)

prowadząca.

Grubość szkła 8 mm

INNOWACYJNY SAMODOMYK DRZWI ,
Solidne wytrzymałe mocowania do ściany.
- powłoka na szybach Clean Control,
-kółka na łożyskach chromowane,
- nadaje się do montażu zarówno na brodzik,
jak i bezpośrednio na posadzce.
- waga: 140-150x200cm – 69kg,
kod CRA.001027

Cena katalogowa:
kolor chrom: 2337,87 zł
- masywna klamka przesuwania drzwi.
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Drzwi Przesuwne Róża kolor: chrom/czarny mat, L/P, rozmiar 140-150x200cm
Drzwi przesuwne serii Róża są wyjątkowym i nieprzeciętnym efektem precyzyjnej myśli architektonicznej. To magia
zaklęta w dużych chromowanych kółkach na łożyskach toczących się po urokliwej i magnetyzującej delikatnością
wykonania rurce mocującej. Drzwi przesuwne Róża to jak zestawienie z sobą dwóch żywiołów: męskiej siły zaklętej w
precyzyjnych kołach oraz subtelności i kobiecego wdzięku listwy stabilizującej. Całości towarzyszy spójna stylistyka
uchwytu drzwi szyby przesuwnej. Metalowe elementy współgrają z solidnym szkłem o grubości 8mm z powłoką Clean
Control. Kabina Róża pozwoli nadać blask każdej łazience. Sprosta ona oczekiwaniom osób o wysokich oczekiwaniach w
zakresie walorów estetycznych oraz osób ceniących sobie praktykę i ergonomię wykonania. Drzwi przesuwne Róża
zamknięto w jakości i precyzji dając posiadaczom poczucie luksusu. Drzwi przesuwne serii Róża to zdecydowanie
produkt segmentu premium. Szyba o grubości 8 mm zapewnia stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo podczas kąpieli.
Drzwi przesuwne serii Róża występują w dodatkach chromowanych oraz w kolorze czarny mat.

Koła na łożyskach.
Grubość szkła 8 mm

Subtelne i mocne mocowania szyb kabiny,
- powłoka na szybach Clean Control,
-kółka na łożyskach, chromowane,
- nadaje się do montażu zarówno na brodzik,
jak i bezpośrednio na posadzce.

KOLORY: CHROM, CZARNY MAT.
- waga: 140-150x200cm – 67kg,
chrom - kod CRA.001032
czarny mat- kod CRA.001031

Cena katalogowa:
kolor chrom: 2380,16 zł
Kolor czarny mat: 2732,56 zł
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SZYBY PRYSZNICOWE BOCZNE
Szyba prysznicowa boczna serii Róża kolor chrom/czarny matowy,
rozmiar 90x200cm,
Szyba prysznicowa boczna serii Róża stanowi optymalne dopełnienie drzwi przesuwnych tej serii. Szyba boczna może
stanowić samodzielne wyposażenie miejsca wyznaczonego do kąpieli prysznicowych lub dopełniać kompozycję drzwi
przesuwnych serii Róża. Zastosowanie drzwi bocznych serii Róża pozwala na poczucie bezpieczeństwa i komfortu dzięki
zastosowaniu szyby o grubości 8mm oraz powłoki Clean Control ułatwiającej czyszczenie szyby po kąpieli. Szyba
prysznicowa Róża występują w dodatkach chromowanych oraz w dodatkach koloru czarny mat.

Szyba nadaje się do montażu zarówno na brodzik, jak i bezpośrednio na posadzce.
Waga szyby o wymiarach 90x200cm: 38 kg,
Szyba Róża czarna - kod CRA.001033
Szyba Róża chrom - kod CRA.0010..

Cena katalogowa:
kolor chrom: 928,29 zł
Kolor czarny mat: 998,77 zł

8

CRAVING • KATALOG KABIN PRYSZNICOWYCH 2020

Szyba prysznicowa boczna serii Aster kolor chrom/czarny matowy,
rozmiar 90x200cm,
Szyba prysznicowa boczna serii Aster stanowi dopełnienie drzwi przesuwnych tej serii. Szyba boczna może stanowić
samodzielne wyposażenie miejsca wyznaczonego do kąpieli prysznicowych lub dopełniać kompozycję drzwi
przesuwnych serii Aster. Zastosowanie drzwi bocznych serii Aster pozwala na poczucie bezpieczeństwa i komfortu dzięki
zastosowaniu szyby o grubości 8mm oraz powłoki Clean Control ułatwiającej czyszczenie szyby po kąpieli. Szyba
prysznicowa Aster występują w dodatkach koloru chrom oraz w dodatkach koloru czarny mat.

Szyba nadaje się do montażu zarówno na brodzik, jak i bezpośrednio na posadzce.
Waga szyby o wymiarach 90x200cm: 38 kg,
Szyba Róża czarna - kod CRA.001030
Szyba Róża chrom - kod CRA.001029

Cena katalogowa:
kolor chrom: 857,81 zł
Kolor czarny mat: 928,29 zł

Dla naszych Partnerów Biznesowych przewidujemy także dodatkowe bonusy.

*

*

*

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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