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BATERIE
Oferta baterii CIFIAL dzieli się na trzy segmenty stylistyczne:
TECHNO — unikalny minimalistyczny design, nowoczesna stylistyka i jednocześnie wysoka jakość. Z segmentu TECHNO na szczególną
uwagę zasługują:
– TECHNO M10 — nowatorski design i wyjątkowe rozwiązania: mieszacz w formie joysticka i przełącznik ukryty w wylewce – seria
wyróżniona przez polski Instytut Wzornictwa Przemysłowego
– TECHNO 500 — dwie propozycje wannowo-prysznicowe, które łączy jeden element: wylewka z mydelniczką; Nagroda miesięcznika
Łazienka Wybór Roku 2007
– TECHNO TH 250 — niewielka bateria o wyjątkowych zaletach technologicznych. Posiada innowacyjny system montażu pozwalający
na instalację baterii natryskowych w niedużych pomieszczeniach.
GOLD — klasyczne baterie w stylu retro, tradycyjne formy i niepowtarzalne wykończenia. Każda seria uzupełniona stylowymi
dodatkami. W linii GOLD należy wyróżnić:
– EDWARDIAN — klasyczna seria retro dostępna w czterech wykończeniach powierzchni
– L-SPOUT — elegancka seria w trzech wyjątkowych wykończeniach, każda z baterii jest unikalnym dziełem sztuki
STYLE — wyjątkowe baterie o niewielkich rozmiarach, proste kształty i niezawodna jakość. Idealna do wnętrz prostych i klasycznych.
Baterie o przekroju okrągłym lub kwadratowym. Minimalistyczny design pozwala na adaptację do każdego stylu łazienki.

CERAMIKA
Oferta ceramiki sanitarnej firmy Cifial obejmuje serie podwieszane i stojące. Całości dopełnia szeroka gama umywalek prezentująca
wyjątkowy wachlarz rozwiązań ceramicznych, kamiennych i marmurowych, blatowych lub z postumentem. Ceramika Cifial to różnorodność
form, stylów, funkcji i rozmiarów.

REFERENCJE
CIFIAL jest portugalską firmą z ponad 100-letnią
tradycją. Produkuje wysokiej jakości armaturę
i ceramikę łazienkową.
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CIFIAL bierze udział w realizacji różnego rodzaju inwestycji na całym świecie. Najważniejszymi punktami na liście referencyjnej CIFIAL są
niewątpliwie Biały Dom w Waszyngtonie gdzie zamontowano baterie Edwardian dostępne również na polskim rynku. Produkty CIFIAL można
znaleźć w wielu obiektach hotelowych (m. in. Hotele Ritz, Hilton, Four Seasons, Sheraton, Park Szczecin), publicznych (m. in. International City
Project — Al Qasba Tower w Dubaju) i sportowych (m. in. Portugalskie stadiony Euro 2004).

