Dane aktualne na dzień: 21-09-2018 16:26

Link do produktu: https://kuchniasklep.pl/villeroyboch-artesano-original-polmisek-55-x-17-cm-p-452.html

Villeroy&Boch Artesano
Original półmisek 55 x 17 cm
Cena

193,00 zł

Cena poprzednia

299,00 zł

Dostępność

Aktualnie brak

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

VIL0511

Kod producenta

1041303844

Kod EAN

4003686211209

długość [cm]

55

materiał

porcelana

kolor

biały

Opis produktu
Artesano Original oznacza nowoczesny styl życia w zgodzie z naturą. Wzór przekonuje pierwotnym, archaicznym
wzornictwem. Czysta porcelana Premium w połączeniu z naturalnymi materiałami nadaje tej serii wyjątkowy charakter.
Nieskażony rustykalny styl w nowoczesnej interpretacji. Stanowi wyraz kontynuacji tradycji Villeroy & Boch.
Cała kolekcja świetnie sprawdzi się zarówno do kuchni śródziemnomorskiej, jak i klasycznej.
Bardzo praktyczny i uniwersalny półmisek sprawdzi się idealnie do zimnych przystawek na spotkaniach przy stole.

Właściwości
Materiał:

porcelana premium

Kolor:

biały

Długość:

55 cm
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Szerokość:

17 cm

Waga:

ok. 1,6 kg

Zmywarka:

tak

Mikrofalówka:

tak

Fason:

Artesano Original

Artesano Original

Stylowo i swobodnie – taki właśnie był zamysł niemieckiej marki Villeroy&Boch podczas tworzenia wyjątkowej kolekcji
Artesano Original. Każdy kto chce być postrzegany jako profesjonalny kucharz doceni ich wszechstronność i praktyczny
minimalizm. Kolekcja została stworzona nie tylko z myślą o wystawnych przyjęciach, ale o ucztach w plenerze – w myśl idei
jakość tkwi w prostocie.

Naturalny design jako styl życia
Artesano Original oznacza nowoczesny styl życia w zgodzie z naturą. Wzór przekonuje pierwotnym, archaicznym
wzornictwem. Czysta porcelana Premium w połączeniu z naturalnymi materiałami nadaje tej serii wyjątkowy charakter.
Nieskazitelny rustykalny styl w nowoczesnej interpretacji. Stanowi wyraz kontynuacji tradycji Villeroy & Boch.
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Ciesz się chwilą dzięki perfekcyjnym kształtom
Wielka sztuka rzemiosła dla drogocennych momentów. Wzór Artesano Original to połączenie nieskomplikowanego wzornictwa
z naturalnymi materiałami i wysoką funkcjonalnością. Efektem jest ambitny język form o wysokiej wartości praktycznej. To
asortyment idealny do używania na co dzień i odpowiedni wybór na każdą okazję.
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Ogromny wybór talerzy, półmisków i miseczek wykonanych z porcelany o ciepłym odcieniu uzupełniony jest o butelkę na oliwę
lub ocet, butelki różnej wielkości, a także akcesoria do serwowania wykonane z akacjowego drewna – z
kolekcją Artesano można sprostać każdemu kulinarnemu wyzwaniu, od eleganckiego obiadu, przez romantyczną kolację z
sushi, po spotkanie z przyjaciółmi przy grillu. Proste, niezobowiązujące kształty sprawiają, że zastawa Artesano jest bardzo
uniwersalna i za jej pomocą można stworzyć wiele zróżnicowanych, odpowiednich do danej okazji aranżacji stołu.

O marce

Marka, która tworzy historię..
Od ponad 265 lat Villeroy & Boch zachwyca
wzornictwem i jakością.
Od czasu utworzenia firmy przeszło 265 lat temu w samym środku Europy Villeroy & Boch stała się jedną z wiodących marek
w branży sanitarnej, czerpiącą doświadczenie ze swojej długoletniej tradycji. Od chwili powstania fabryki dużo się zmieniło.
Długa i usiana sukcesami historia to dowód na to, że firma Villeroy & Boch zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
konsumentów i stale pracuje nad udoskonaleniem swoich produktów.
Już od dziewięciu pokoleń firma Villeroy & Boch wnosi wkład w stały rozwój branży. Konkurenci stali się sprzymierzeńcami. W
1748 roku François Boch i jego trzej synowie rozpoczęli produkcję ceramicznej zastawy i akcesoriów. W 1836 roku JeanFrançois Boch łączy się z popularnym producentem fajansu, Nicolas Villeroyem, tworząc firmę Villeroy & Boch. Ta fuzja
doprowadziła do stworzenia jednego z pierwszych koncernów na świecie. Trzydzieści lat po utworzeniu firmy Villeroy & Boch
wraz z wybudowaniem fabryki mozaiki weszła w branżę materiałów budowlanych. Nasza glazura była wysyłana z Mettlach na
cały świat. Obecnie nasze produkty zdobią takie zabytki jak katedra w Kolonii oraz Holland Tunnel w Nowym Jorku. Płytki
podłogowe z tej fabryki znalazły się również na pokładach wspaniałego i eleganckiego okrętu RMS Titanic.
Wraz z udostępnieniem w XIX wieku bieżącej wody firma rozpoczęła seryjną produkcję ceramiki sanitarnej i pomogła
upowszechnić w Europie kulturę korzystania z łazienki i higienę. Dzięki przełomowej koncepcji produktów autorstwa Luigiego
Colaniego w roku 1975 firmie Villeroy & Boch udało się zmienić łazienkę w oazę relaksu. Łazienka nie była już wyłącznie
miejscem, w którym dokonuje się pielęgnacji ciała, lecz uzyskała to samo znaczenie, co wszystkie inne pomieszczenia
mieszkalne i stała się wyrazem indywidualnej estetyki. Dla wielu osób łazienka stała się osobistą oazą relaksu.
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