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Fantini MilanoSlim douchesysteem, design Franco Sargiani.
Slank, simpel, ultiem, dat is het nieuwe douchesysteem MilanoSlim van Fantini. De
douchezuil is slechts 60 mm breed en past perfect bij de andere producten uit de serie
Milano, waarbij ook een breedte van 60 mm wordt toegepast. De serie Milano is van
dezelfde designer en bevat vele producten voor wastafel, douche en bad.
De MilanoSlim is uitgerust met een thermostaat en een regendouche (optioneel plus
waterval) en is verkrijgbaar in RVS geborsteld en RVS gepolijst.
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Aanvulling Fukasawa
De kranen van AboutWater zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Fantini en
Boffi. Twee leidende fabrikanten hebben de krachten gebundeld om een bijzondere
collectie kranen en douches te ontwerpen. Deze samenwerking mag een succes
genoemd worden. Eén van de series van AboutWater is AF/21 Fukasawa. Deze serie
met producten voor wastafel, douche en bad is uitgebreid met een nieuw model:

Naast een wastafelmengkraan in RVS (edelstaal geborsteld) is er ook een RVS
keukenmengkraan met een draaibare uitloop aan het programma toegevoegd:

Fantini levert vele producten in RVS (edelstaal geborsteld). Edelstaal is bij uitstek het
meest
milieuvriendelijke
en
tegenwoordig
het
beste
materiaal
voor
consumentenproducten, omdat maximale hygiëne en weerstand tegen corrosie door
invloeden van buitenaf gegarandeerd wordt. Alle wastafelkranen van Fantini en
AboutWater zijn daarnaast ook nog eens loodvrij.
Het assortiment van producten van edelstaal –momenteel de series Milano, Nostromo
en AF/21 Fukasawa– zal snel worden uitgebreid en is samen met de loodvrije
producten kenmerkend voor Fantini.
Burgmans Sanitair is leverancier van kranen en douches, solid surface producten, maatwerk lades,
kolomkasten, inloopdouches, fonteinen, badmeubelen, maatwerk spiegels, spiegelkasten, douchebaden,
stoomdouches, douchewanden, muurpanelen, badliften en onderhoud- en reinigingsproducten (merken:
BURGMANS®, AboutWater, Artweger en Fantini).
Meer informatie:
Burgmans Sanitair BV
Venkelbaan 42
2908 KE Capelle aan den IJssel
T 010-2271889
www.burgmanssanitair.nl
marketing@burgmanssanitair.nl

Ref PERS 9297

