
KALDEWEI jest wiodącym niemieckim 
producentem wanien, brodzików, powierzchni 
prysznicowych i wanien z hydromasażem 
wykonanych ze stali emaliowanej o grubości 
3,5mm. Kilkadziesiąt lat tradycji i doświadczeń, 
innowacyjna technologia, najnowszy park 
maszynowy, dbałość o środowisko naturalne 
i przede wszystkim duża koncentracja na 
designie produktów sprawiają, że wyroby 
Kaldewei cieszą się niezmiennie dużą 
popularnością.
Ciekawą propozycją jest wanna CAYONO, 
która stanowi  połączenie standardowych 
wymiarów zewnętrznych z niezwykłą 
obszernością wnętrza. Jest ona tak 
zaprojektowana, aby ściany były możliwie 
pionowe, a dno maksymalnie poziome, co 
gwarantuje doskonały komfort kąpieli nawet 
przy mniejszej długości wanny. Na wannie 
z powodzeniem możemy zamontować 
parawan, gdyż takie ufomowanie dna 
zapewnia niebywałą swobodę ruchów 
podczas prysznica. CAYONO występuje 
w rozmiarach od 150x70cm do 180x80cm. 
W większych łazienkach, gdzie do kąpieli 
służy wanna, a do prysznica brodzik, 
KALDEWEI poleca model SUPERPLAN PLUS. 
Głębokość zaledwie 2,5cm sprawia, że 
montaż w płaszczyźnie podłogi jest idealnym 
rozwiązaniem. Niwelujemy w ten sposób próg 
oddzielający powierzchnię prysznicową 
od podłogi łazienki. Emaliowana pokrywa 
odpływu w kształcie koła, pod którą ukryty jest 
syfon, została zainstalowana w płaszczyźnie 
brodzika, dzięki czemu dodaje mu elegancji. 
Brodzik SUPERPLAN PLUS występuje

w 13 rozmiarach od 90x90cm do 150x150cm.
Wśród wanien dwuosobowych na szczególne 
zainteresowanie zasługuje model PURO DUO. 
Bardzo purystyczna, wręcz geometryczna 
forma tworzy nowoczesny produkt łazienkowy. 
Wanna PURO DUO z identycznie po obu 
stronach ufomowanymi strefami na barki 
doskonale nadaje się do kąpieli we dwoje. 
Dostępne rozmiary: 170x75cm, 180x80cm 
i 190x90cm. Idealnym uzupełnieniem tej 
niezwykle prostej w formie wanny będzie 
powierzchnia prysznicowa XETIS 
z innowacyjnym rozwiązaniem – odpływem 
ukrytym w ścianie. Dzięki temu powierzchnia 
prysznica nie jest zakłócona żadnymi 

zbędnymi elementami. Wizualnie i użytkowo 
KALDEWEI stworzył emaliowaną powierzchnię 
prysznicową, która jest swoistym 
przedłużeniem podłogi w pomieszczeniu 
łazienkowym. XETIS występuje w 13 
rozmiarach od 90x90cm do 100x180cm. 
Wraz z designem i dbałością o szczegóły 
KALDEWEI kładzie duży nacisk na jakość 
swoich produktów. Stal emaliowana jest 
materiałem niezwykle trwałym. Charakteryzuje 
się bezkonkurencyjną stabilnością. Jest 
odporna na zarysowania oraz działanie 
promieni UV, dzięki czemu zachowuje blask 
i nie matowieje przez wiele lat. Atutem emalii 
jest wyjątkowa łatwość utrzymania jej 
w czystości. Ponadto może zostać 
wzbogacona o powierzchnię uszlachetnioną 
ułatwiającą czyszczenie, a także różne rodzaje 
wykończeń przeciwpoślizgowych. Na wanny, 
brodziki i powierzchnie prysznicowe 
KALDEWEI udziela 30-letniej gwarancji.
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Wanna PURO DUO,
powierzchnia prysznicowa 

XETIS

Wanna CAYONO,
brodzik

SUPERPLAN PLUS
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