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Merida EXE - EKO w dobrym stylu! 
Łazienka marzeń to taka, która będzie efektowna, oszczędna, a co za tym idzie ekologiczna. Wielu pewnie zadaje sobie pytanie czy połączenie tych elementów jest w ogóle możliwe? Owszem zadanie nie należy do najłatwiejszych, ale jest wykonalne. Wystarczy szczególną uwagę zwrócić na armaturę, którą zamontujemy w naszej nowej łazience. 
Perlator – niewielka rzecz, a jaka oszczędność?! 
Powszechnie znane nam są od dawna propagowane ekologiczne praktyki, dzięki którym możemy zmniejszyć zużycie wody. Zakręcanie wody podczas mycia zębów czy szybki prysznic  zamiast długiej kąpieli w wannie pełnej wody to czynności, które dawno weszły nam w nawyk. Nie oznacza to jednak, że to jedyne i ostateczne rozwiązania, które pozwalają ograniczyć zużycie wody. Oczywiście nie mamy zamiaru przytaczać tu skrajnych i niekomfortowych przykładów. Chodzi o to, żeby było wygodnie, efektownie i oszczędnie. Te trzy opcje postanowili pogodzić producenci armatury łazienkowej, w tym także Invena posiadająca w swojej ofercie baterie łazienkowe i kuchenne z perlatorem. 
Cóż to takiego? Pozornie to tylko niewielkie sitko które napowietrza wodę. To jednak ten niewidoczny i często nieodczuwalny przez nas proces pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia wody. Dlatego wszystkie baterie umywalkowe i kuchenne marki Invena zostały wyposażone w perlator. Nie wszystkie będą zmniejszać zużycie wody w stopniu równym, dlatego warto skupić się na modelach wyposażonych w silikonowy perlator Neopearl np. baterie Dokos z bocznym mieszaczem (Invena) lub perlatorem z tworzywa sztucznego, który producent zastosował w serii Nyks, czy pozostałych bateriach z kolekcji Dokos. 
Merida EXE – designerski efekt i oszczędność w jednym 
Pomimo faktu, iż zdecydowana większość baterii umywalkowych wyposażona jest w perlator, często trudno zweryfikować o jakim pułapie oszczędności mówimy. Marka Invena poleca dlatego przetestowaną baterię Merida Exe. To kran dla osób ceniących klasyczną elegancję i troszczących się o ekologię. W tym modelu został właśnie wykorzystany silikonowy perlator Neopearl, a badania dowiodły, że dzięki temu możemy zmniejszyć zużycie wody nawet do 50%. To zatem oznacza, że nasza łazienka będzie EKO w co najmniej dwóch znaczeniach: ekologiczna i ekonomiczna. 
Merida EXE ma jeszcze jedną zaletę, która korzystnie wpłynie na nasze oszczędzanie – dwustopniowy mieszacz. Każdemu zdarza się nieopatrznie odkręcić silny strumień wody do dość niewymagającej czynności. Najczęściej tak dzieje się w sytuacjach, w których się spieszymy lub mamy zajęte ręce. To z kolei oznacza bardzo dużą utratę, dlatego Merida EXE posiada mieszacz dwustopniowy, który pozwala nam na pełną kontrolę siły strumienia, żeby był on naprawdę duży należy użyć nieco więcej energii. W efekcie nie da się tego zrobić przypadkowo, a to z pewnością kolejny plus na korzyść oszczędności. To także doskonała opcja dla dzieci, które dopiero uczą się podstawowych czynności toaletowych! 
Merida Exe to bateria w kolorze chromu, o subtelnych, delikatnie zaokrąglonych kształtach. Na swój sposób ponadczasowa i uniwersalna świetnie sprawdzi się w aranżacjach klasycznych, jak i też bardziej nowoczesnych. Jej optymalny rozmiar umożliwia dopasowanie zarówno w małej, jak i nieco większej łazience. W zestawie znajdziemy również korek click-clack, wężyki przyłączeniowe 3/8” i kluczyk do montażu i demontażu perlatora. Ten model to gwarancja oszczędności wody, ciekawego efektu wnętrzarskiego, a przede wszystkim bezpieczeństwa i wygody. 
W duchu #notrace
Mówiąc o marce Invena należy także zaznaczyć, że to producent dbający o ekologię na poziomie tworzenia oszczędzających produktów. Producent aktywnie zaangażował się także w najnowszą wyprawę właściciela firmy – Marka Kamińskiego - #notraceexpedition. Jadąc samochodem elektrycznym do Japonii polarnik pragnie pokazać nowy wymiar podróżowania nie zostawiając za sobą niemal żadnych śladów, oprócz jednego. Jakiego? Tego w świadomości ludzi, bo wyprawa ma na celu zachęcanie do większej troski o środowisko. 
Wraz z marką Invena mamy zatem okazję urządzić łazienkę w stylu eko. Decydując się na baterię umywalkową Merida Exe, która występuje w kompletnej kolekcji mamy szansę zadbać o otaczającą nas naturę podczas codziennych czynności i bez zbędnego wysiłku!

Invena S.A. od ponad 25 lat dostarcza do polskich domów funkcjonalne i niezwykle trwałe produkty. Oferta firmy obejmuje armaturę łazienkową taką jak: baterie, zestawy natryskowe oraz deszczownie, brodziki i kabiny prysznicowe, a także produkty instalacyjne, przeznaczone dla profesjonalistów.
Firma założona przez Marka Kamińskiego, znanego na całym świecie polarnika, od lat angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Invena przekazuje część zysków na wsparcie działań Fundacji Marka Kamińskiego,  tworzącej autorskie programy edukacyjne oparte na metodzie Biegun – metodzie osiągania celów i przekraczania własnych granic. Fundacja realizując projekty takie jak: Obozy Zdobywców Biegunów, Inkubatory Metody Biegun, Ogólnopolski Program Partnerski, Warsztaty Rozwoju Osobistego czy Klub Odkrywcy Dobra, pomaga dzieciom i dorosłym ze środowisk wykluczonych czy będących w trudnej sytuacji życiowej.
Invena jest zdobywcą wielu nagród, m.in. statuetki „Złoty Instalator” czy Złotego Certyfikatu konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Wśród otrzymanych przez nią wyróżnień są m.in. tytuł „Gazela Biznesu” (2009), „Solidna Firma” (2011) a także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (2014) czy „Skrzydła Biznesu” (2015). Firma jest członkiem Polskiej Korporacji Techniki Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz  Polskiej Rady Biznesu.
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