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Klasyczna „mała czarna” … bateria łazienkowa! 
Niemal każdy w szafie znajdzie tzw. klasyczną „małą czarną”. Panowie z całą pewnością jej nie noszą, ale nie ulega wątpliwości fakt, że w garderobie ich wybranki taka sukienka będzie. Już prawie stuletni projekt Coco Chanel stał się strojem uniwersalnym i z pomocą odpowiednich dodatków idealnym na każdą okazję. Dlatego producenci armatury postanowili ten ponadczasowy pomysł przełożyć na aranżację wnętrz i na rynku coraz częściej pojawiają się czarne baterie łazienkowe. 
Czarne baterie łazienkowe  - dlaczego warto je wybrać? 
Czerń będąca uosobieniem tajemnicy, swego rodzaju intymności, elegancji, czy wręcz luksusu nie wychodzi z mody. Przeciwnie coraz chętniej jest wykorzystywana w aranżacji wnętrz, w tym także łazienek. Przeciwnicy mogą przytaczać argumenty, że w małych pomieszczeniach może przytłaczać, niemniej zastosowana w odpowiedniej proporcji z innymi barwami pomaga stworzyć efektowne, a zarazem uniwersalne wnętrze. 
Stanowi świetne tło dla innych kolorów, które dodatkowo pogłębia. Doskonale współgra z bielą, a skoro już o niej mowa… Należy dodać, że jasne kolory optycznie powiększają wnętrze. Dlatego biel będzie idealną bazą, którą w niewielkim pomieszczeniu uzupełnią czarne baterie łazienkowe. 
Czarny kran będzie doskonale kontrastował z bielą ceramiki. To połączenie wzbogacone ocieplającą nutą drewna idealnie odzwierciedli założenia stylu skandynawskiego. Kiedy jednak zdecydujemy się na dodatki w soczystym kolorze np. czerwonym, stworzymy energetyczną aranżację. Bez względu na to, który kierunek wybierzemy biało-czarna baza sprawi, że w naszym domu powstanie łazienka ponadczasowa.  Za pomocą odpowiednich dodatków będziemy mogli nadać jej dowolny charakter, podobnie jak w przypadku „małej czarnej”. Jest to niezwykle ważne, gdyż łazienka to pomieszczenie, które urządzamy na lata. 
Baterie łazienkowe Dafni – propozycja uniwersalnej elegancji od marki Invena 
- Mogąc pochwalić się ponad 25-letnim doświadczeniem w branży wiemy, że w przypadku wyposażenia łazienki liczą się wyłącznie ponadczasowe i tym samym łatwe do dopasowania rozwiązania. Czarne baterie łazienkowe dają tę możliwość, a jednocześnie podkreślają indywidualny, elegancki charakter wnętrza. Zaproponowana przez nas seria Dafni w kolorze czarnym posiada akcenty w kolorze chromu, co dodatkowo sprawia, że krany stają się również funkcjonalną ozdobą łazienki – wyjaśnia Monika Stolarczyk, Product Manager marki Invena. 
Elegancka seria Dafni (Invena) posiada modną, minimalistyczną formę. Dzięki temu wpisze się w niejedną stylistykę dając tym samym wiele możliwości aranżacyjnych niczym klasyczna „mała czarna”. Uniwersalny design w mniej standardowym kolorze to nie jedyny atut baterii Dafni. To doskonała propozycja dla osób, którym troska o otaczającą nas naturę nie jest obca. Bateria umywalkowa została wyposażona w perlator Neoperl, który napowietrza wodę i ogranicza jej wypływ nawet do 40%. 
Warto dodać, że kompletna seria pozwalająca stworzyć spójne wnętrze dostępna jest w ciekawych zestawach w świeżo otwartym sklepie internetowym marki: sklep.invena.pl. 
Czarne baterie łazienkowe umożliwiają stworzenie uniwersalnego, ale i oryginalnego wnętrza. Stanowią jednocześnie alternatywę dla tradycyjnego chromu i będą miłym odświeżeniem aranżacji.

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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