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Kthimi në shtëpi – Shtëpi e ëmbëla shtëpi
Vera është një stinë e mrekullueshme. Meqë moti është i mirë, shumicën e kohës mundohemi ta kalojmë jashtë.
Disa ditë të bukura në det na i mundëson pikërisht kjo stinë. E për dikë tjetër, ecje të pafundme nëpër bjeshkë.
Parqet gjatë gjithë kohës janë të mbushura dhe mbrëmjet e dendura me njerëz që rrijnë në terraca të kafeneve.
Netë të gjata me sy kah qielli duke numëruar yjet. Për shkak të aktivitetit të shtuar, vera është stina që na duket se ikën më së
shpejti dhe papritmas shohim gjethet që bien. Temperaturat ulen dhe dita shkurtohet. Ballkonet dhe oborret lihen të vetmuara
dhe të gjithë kthehemi në dhomën e ditës. Ka ardhur vjeshta dhe tash edhe njëherë, për kushedi të satën herë,
ia rindjejmë vlerën shtëpisë dhe ngrohtësisë që na ofron ajo.
Nxjerrim shpejt e shpejt plafat dhe xhemperat dhe ndezim nxemjet. Ndjesia që ta ofron një shtëpi e ngrohtë është e
papërshkrueshme, përderisa jashtë gjethet vallëzojnë nëpër erë e ndonjë pikë shiu ndalet në dritare.
Duket të kenë qenë këso kohe kur për herë të parë është thënë “Home sweet home”.
Për të ndërtuar një “home sweet home” sigurisht se duhet të kujdesemi edhe për ambientin e brendshëm.
Kjo nënkupton gjithsesi edhe përdorimin e materialeve të cilësisë së lartë dhe të prodhuesve të njohur, të cilët kanë lënë
vulën e vet në historinë e zhvillimit të ndërtimtarisë.
Ne në Albaqeramika gjithmonë jemi kujdesur që sallonet tona të ketë vetëm materiale cilësore nga prodhuesit më të njohur
në botë. Duke filluar nga pllakat , elementet hidrosanitare dhe materialet përcjellëse.
Shtëpia ndërtohet njëherë, prandaj ndërtojeni atë me materiale cilësore.
Me aso materiale që të bëjnë të thuash: “Shtëpi e ëmbëla shtëpi”.

Mobilje Santino

Karakterizuar nga vijat elegante dhe dizajni minimalist.
Lavaman nga kerroku dhe dollap nga druri me ngjyrë të zezë.
Kabinet me hapësira të përshtatshme për ruajtjen dhe organizimin e elementeve të banjos.
Kombinimi i ngjyrave bezh dhe zi i bëjnë mobiljet Santino ideale për banjon tuaj.

Gloria Furniture
Mobiljet Premium Gloria
vijnë në dy dimenzione:
70 cm dhe 100 cm.
Lavamani mund të porositet në
ngjyrën e bardhë apo
kombinim bardh dhe zi të
materialit kerrock.
Mobiljet të ofrojnë shumë
hapësirë për organizimin e
gjërave të banjos, me gjerësi
vertikale të dollapeve 127 cm.

Guacë AquaClean Sela – Dimension i ri në pastërti
Guaca AquaClean Sela përshtatet në pothuajse çdo mjedis banjoje falë dizajnit të përshtatshëm që ka.
Funksioni inteligjent i dushit, furnizimi i rrymës dhe lidhja e ujit janë të integruara në brendësi duke i bërë ato të padukshme.
Uji në formë të sprejit siguron pastërtinë maksimale, duke konsumuar ujë minimalisht. Guaca AqualClean Sela bashkon
standardet moderne të higjienës dhe dizajnit.
•
Ulësja dhe kapaku hapen dhe mbyllen butësisht dhe pa zë
•
Uji që rrjedhë butësisht pastron me prekje të butonit derisa jeni te ulur ne tualet. Intensiteti i ujit mund të përshtatet
në një nga pesë nivelet, duke përdorur panelin e kontrollit anash; ndërsa uji është në temperaturë të trupit dhe fillon
të nxehet sapo t’i afrohesh tualetit
•
Ulësja dhe kapaku i tualetit mund të hiqen lehtë për pastrim. Sipërfaqja e rafinuar e qeramikës është e qëndrueshme
ndaj pluhurit, duke e bërë atë veçanërisht të lehtë për t’u ruajtur
•
Tualeti vjen në dy forma: për t’u vendosur në dysheme, ose për t’u vendosur në mur

Sistem Monolit:
Teknologji e dëshmuar, dizajn bashkëkohor
Sistemi monolit është kurorëzuar me disa çmime ndërkombëtare dhe tashmë është duke u përdorur shumë nga dizajnerët e
interierit. Të gjitha pajisjet hidraulike janë të fshehura pas një xhami të bukur, por është lehtë ta hapësh në rast nevoje,
duke anashkaluar thyerjen e qeramikës. Përveç në tualet, sistemi monolit përshtatet edhe në produktet sanitare tjera si
bidetë dhe lavaman. Sistemi monolit është sistem univerzal që i përshtatet çdo lloj guace me montim në muri apo dysheme.
Sistemi përdoret vetëm për montim të jashtëm atëherë kur nuk na ipet mundësia me vendos në muri apo na përshtatet me dizajn.
Karakteristikat:
•
Dizajn minimalist
•
I disponueshëm me ngjyrë të zezë, të bardhë, të errët dhe bezh
•
Instalim i shpejtë
•
Modernizimi dhe renovimi në banjo tani mund të bëhet lehtësisht dhe shpejt
•
Dizajni i panelit përshtatet në çdo banjo
Sistemi monolit është duke u bërë pamja më e re e sanitarisë në dizajnin bashkëkohor.

TAU Ceramica, Spanjë

Albaqeramika,
së fundi ka krijuar
bashkëpunim me
kompaninë e njohur
spanjolle të
qeramikës, TAU Ceramica.
Për ne është kënaqësi të bashkëpunojmë me
kompani si TAU që mision ka të sjell produkte
që përmbajnë stil dhe që i përgjigjet tendecave
aktuale dhe mënyrave të reja të jetesës.

Përkrahje Yoga-s
në vend
Në vazhdën e përkrahjes së sportit,
kulturës dhe shoqërisë, këtë radhë
vendosëm të përkrahim instruktoren
për joga dhe nutricisten, Suada Pajaziti.
Pas shkollimit dhe përvojës
së gjatë të saj jashtë vendit, Suada
vendosi të kthehet në Kosovë për të
ndarë arritjet e saj me bashkëvendasit
e saj. Me shumë kënaqësi pranuam të
përkrahim iniciativën e saj për emisionin
“Suada Yoga and Friends” në emisionin
e mëngjesit në RTK, ku ndërmjet këtij
emisioni kemi mundësinë që të gjithë
ne të inspirohemi nga joga, pse jo edhe
të mësojmë.
Ne i dëshirojmë sukses Suadës në
iniciativën e saj për të ofruar praktika
të mira bashkëkombësve të saj.

