Farklı Beğeni ve Kişilikleri Tamamlayan Banyolar E.C.A.
SEREL’De
Hem evlerinde hem de ortak yaşam alanlarında farklı alışkanlıklara sahip tüm bireylerin
ihtiyaçlarına farklı ürünler ile çözüm sunan E.C.A. SEREL, herkesi kendi ruh halini yansıtan
banyolar için yenilenmeye davet ediyor.
E.C.A. SEREL huzurlu, dinamik, üretken, sosyal, teknolojiyi arayan ve titiz tasarımlarıyla dikkat
çeken banyolarını tüketicileriyle buluşturuyor.
Huzurlu bireyler kişiliklerini E.C.A. SEREL ile banyolarına yansıtıyor

Huzurlu banyoların başrolünü yumuşak formların hakim olduğu SEREL Purity serisi
üstleniyor. Benzersiz hazne formuyla mevcut lavabo algısını değiştiren Purity, kullanıcıya yeni
bir akış algısı ve estetik sunarak suyun dinginliğini huzur esintileriyle tüm banyolara taşırken;
ödüllü tasarımları ve fonksiyonel üstünlükleri ile fark yaratan Myra lavabo bataryaları şıklığı
bir adım ileri taşıyor. Banyoların huzurlu atmosferi SEREL gömme rezervuar ve tuvalet
kağıtlığı ile tamamlanıyor.
E.C.A. SEREL ile banyolar dinamizm kazanıyor

Dinamik banyolarda tasarım ve teknoloji bambaşka bir ruha bürünüyor. Dikdörtgen formlar
ile yuvarlak çizgilerin birleşimiyle banyolarda modern ve ferah rüzgarlar estiren Rita serisi
tezgah üzeri lavabo Luna tek rozet ankastre lavabo bataryasının farklı ve şık tasarımıyla
birleşiyor. Suyu yönlendirebilme özelliği sayesinde, tüm iç yüzeylerin hassas bir dağılımla
yıkanmasını ve hızla temizlenmesini sağlayan SEREL PureWash Asma Klozet, dinamik
banyolarda SEREL gömme rezervuar ve tuvalet kağıtlığı ile tamamlanıyor. Dinamik banyolar
20ºC - 50°C kontrol aralığı özelliğiyle dikkat çelen Termostatik duş kolonu ile de dikkat
çekiyor.
Helios, multifonksiyonel tasarımı ile üretken bireylerin banyolarında başrolde

Tasarımı ile banyolarda multifonksiyonel kullanım
sağlayan SEREL Helios lavabo serisi, farklı kullanım
alanlarına yönelik tasarlanan, daire ve kare formlu
çanak lavaboları ile her zevke ve beğeniye göre
alternatif seçenekler sunuyor. Çocuk lavabosu
seçeneğiyle evde ve ev dışındaki alanlarda da
çocuklara da özel mekânlar yaratıyor. Kullanım
kolaylığıyla dikkat çeken seri, bir malzemeyle farklı
içerikler üreten, fonksiyonel düşünce tarzını yaşam
stili haline getirmiş üretken kişilerin dikkatini çekiyor.

Luvi, sosyal bireyler için SEREL farkını toplu yaşam alanlarına taşıyor
Pisuar temizliğinde hijyeni maksimuma
çıkartma amacıyla tasarlanan SEREL Luvi,
estetik ve fonksiyonelliği bir arada sağlayarak
AVM ve havalimanı gibi toplu yaşam alanları
için çözümler sunuyor. Temizliği zorlaştıracak
hiçbir detayın kullanılmadığı pisuarda,
haznenin temizliğini sağlayan su, hazne
içinde oluşturulmuş yatay bir hattan serbest
akış disiplini ile geliyor. Yatay hattan çıkması
ile hemen aşağısında bulunan pozitif rölyef

ile karşılaşan su, rölyefin yönlendirmesi ile tüm hazneyi kolaylıkla temizlenebiliyor. Yumuşak
bir form kullanılarak tasarlanan ve tasarımıyla ödül alan SEREL Luvi Pisuar, ev dışında sıkça
vakit geçiren sosyal bireylerin SEREL kalite ve farkını kesintisiz yaşamalarını sağlıyor.

SEREL EasyWash, hayatın her alanında teknolojiyi arayanların en büyük yardımcısı

Türkiye’de bir ilk olarak kendi kendini temizleyen yeni nesil yıkama
teknolojisi ile EasyWash lavabolar, otomatik olarak devreye girerek
anında hijyen sağlıyor. Maksimum temizlik konsepti ile yola çıkılarak
tasarlanan SEREL EasyWash lavabo serisi, su sıçratmadan %100 yıkama
teknolojisi sunuyor. Kendi kendini temizleme özelliği taşıyan poseidon
lavabo ve asma klozet uzaklaştıktan sonra devreye girerek temizleme
suyunun çıkışına verdiği form ile 360º’lik hijyen sağlıyor. Kullanıcı dostu
yeni fonksiyonuyla, temizlik anlayışını değiştiren SEREL EasyWash,
temizlik söz konusu olduğunda da teknolojiden vazgeçmeyenlere
aradıkları kullanım kolaylığını sunuyor.

SEREL Purewash, titiz bireylerin ilk tercihi oluyor
SEREL’in inovatif tasarım ürünü PureWash
klozetler,
suyu yönlendirebilme özelliği
sayesinde, tüm iç yüzeyler hassas bir dağılımla
yıkanarak; hızlı ve üstün temizlik sağlanıyor.
Görünmeyen kısımların açık tasarımı sayesinde
ise ürün detaylı ve kolayca temizlenebiliyor.
Standart ürünlerde suyun klozet kanalındaki
deliklerden dağılması hem deliklerin hem de
kanalın temizlenmesini zorlaştırarak, zaman
içerisinde istenmeyen bakterilerin oluşmasına
sebep olabiliyor. Tüm bu sorunları göz önünde
bulundurarak çözüm geliştiren SEREL, klozetin iç yüzeyinin yıkanmasını sağlayan ve de kanal
kısmının temizliği sorununu ortadan kaldıran üstün yıkama fonksiyonları sayesinde ideal
temizlik ve hijyen çözümü sunuyor. PureWash temizleme suyuna tam hükmederek, temizliğe
her şeyden fazla önem veren titiz bireylerin içini ferahlatıyor.

