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Stalowe wanny 
i brodziki

Wzornictwo

Wanny i brodziki Kaldewei powstają

przy udziale renomowanych biur pro-

jektowych takich jak: Phoenix Design

ze Stuttgartu czy Sottsass Assotiati

z Mediolanu, dzięki czemu charakte-

ryzują się niepowtarzalnym, ponad-

czasowym wzornictwem. Ponad 200

różnych modeli wanien i brodzików

pozwala zaspokoić potrzeby najbar-

dziej wymagających klientów. 

Potwierdzają to również liczne nagro-

dy, jakimi zostały wyróżnione produk-

ty Kaldewei w ostatnich latach.

Materiał

Emalia Kaldewei jest połączeniem

dwóch elementarnych materiałów –

stali i emalii – dając tym sa-

mym materiał o idealnych

właściwościach dla świata

kąpieli. Twarda stal współ-

gra z gładką powierzchnią

emalii, na której nawet trzy

dziesięciolecia zażywania

kąpieli nie pozostawiają pra-

wie żadnych śladów. Nie-

wątpliwą zaletą stalowych

wanien Kaldewei jest wyso-

ka odporność mechaniczna.

Wyjątkowa twardość po-

wierzchni sprawia, że wanna

Kaldewei zachowuje swój

blask i nie matowieje przez

wiele lat. 

Za wyborem wanny stalowej

przemawia również wyjątko-

wa łatwość utrzymania jej

w czystości. Wszelkie osady

z wody kąpielowej można

bez obaw usuwać z emalii

Kaldewei dostępnymi na

rynku środkami czystości,

w tym także proszkami, które przy in-

nych wyrobach są wręcz zakazane. 

Ponadto 3,5 mm grubości wanna sta-

lowa emaliowana charakteryzuje się

wyjątkową stabilnością. W trakcie

użytkowania produktu uszczelnienie

silikonowe pomiędzy ścianą a wanną

nie ulegnie pęknięciu z powodu zbyt

dużego „ugięcia”, co jest często spo-

tykanym problemem związanym z nie-

właściwym montażem produktów

akrylowych. Zastosowanie emalii

z efektem samoczyszczącym sprawia,

że wanny i brodziki Kaldewei są jesz-

cze bardziej komfortowe w pielęgna-

cji. Perlisty efekt samoczyszczący po-

lega bowiem na zmniejszeniu napięcia

powierzchniowego stali emaliowanej –

oznacza to, iż krople wody nie spły-

wają po ściankach wanny, tworząc

cienkie strużki, lecz toczą się po nich,

zbierając ze sobą resztki osadu, pozo-

stawiając za sobą czystą i suchą po-

wierzchnię emaliowaną.

KALDEWEI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Słowikowskiego 1 A
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tel. 022 720 16 03-04

faks 022 720 16 05

www.kaldewei.com

e-mail: poczta@kaldewei.pl

ADRES FIRMY:

Kaldewei jest wiodącym producentem

wanien, brodzików i wanien z hydro-

masażem z 3,5 mm stali emaliowanej.

Kilkadziesiąt lat tradycji i doświadczeń,

innowacyjna technologia oraz ciągły

rozwój sprawiły, że firma z Westfalii jest

dziś w gronie największych producen-

tów wanien na świecie. Jest jedynym

producentem wanien, posiadającym

własny dział rozwoju i produkcji emalii,

co pozwala na uzyskanie najwyższej

jakości i na pełną kontrolę produkcji,

zarówno w zakresie odpowiednich pa-

rametrów użytkowych, jak i ochrony

środowiska.
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