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Przedstawiamy Axces by VADO 

Przedstawiamy Państwu nową markę w portfolio 
firmy VADO  - brytyjskiego lidera rynku armatury 
łazienkowej i akcesoriów: Axces by VADO

Najnowsza kolekcja armatury celuje w średnią półkę 
cenową, dzięki czemu dostępna jest dla szerszej grupy 
klientów. Design poszczególnych linii produktowych 
został stworzony by sprostać wysokim standardom 
użytkowania. Produkty odznaczają się pięknym 
wyglądem i funkcjonalnością. W katalogu można 
znaleźć baterie łazienkowe, kuchenne oraz akcesoria.

Wybrane produkty Axces by Vado 
zostały zaopatrzone w perlatory 
napowietrzające oraz oszczędzające 
zużycie wody - Neoperl Dual Core. 

Od 16 grudnia 2019 roku obowiązuje nowa gwarancja 
producenta na produkty VADO. Dodany został punkt 
o 10-letnim okresie gwarancji na produkty oferowane 
pod marką Axces by Vado. Dodatkowo, wszystkie 
produkty VADO z powłoką chromowaną oraz 
wykonane ze stali nierdzewnej objęte zostały takim 
samym okresem gwarancji jak dla kolekcji Individual 
oraz marki Booth&Co. wynoszącym aż 15 lat!

Zapraszamy do zapoznania się z treścią warunków 
gwarancji producenta dostępną na odwrocie.

Axces by VADO to gwarancja stylowego wnętrza w 
rozsądnej cenie. Starannie wyselekcjonowane modele 
dostępne są w kilku stylistykach - zarówno w stylu 
minimalistycznym, jak i retro. 

Kolekcja została objęta 10-letnią 
gwarancją producenta. Zapraszamy 
do zapoznania się z nową kartą 
gwarancyjną VADO.

Wszystkie baterie Axces by Vado wykonane zostały 
z mosiądzu i posiadają wysokiej jakości powłokę 
chromowaną, zapewniającą doskonały wygląd 
produktu przez długie lata.

NOWE WARUNKI GWARANCJI VADO

Wesołych
Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 
Roku chcelibyśmy złożyć naszym Klientom i Kontrahentom 
najlepsze życzenia. Życzymy Państwu zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności. Mamy nadzieję, że świąteczne chwile spędzą 
Państwo wśród najbliższych w domowej atmosferze. Dziękujemy za 
dotychczasową współpracę i okazane nam zaufanie z nadzieją na 
jeszcze owocniejszy rok.

- Zespół Intuition Bathrooms
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Sprzedawca Hydraulik Wykonawca Samodzielnie


