KALDEWEI

prezentuje

Wanny i brodziki
Kaldewei jest wiodĆcym producentem wanien, brodzików i wanien
z hydromasaīem z 3,5 mm stali
emaliowanej.

Oferta
W swojej ofercie Kaldewei posiada ponad
250 róīnych modeli wanien i brodzików:
klasyczne ksztaâty prostokĆtne,
nowoczesne wanny owalne, obszerne
wanny naroīne, a takīe rozwiĆzania dla
miâoğników kĆpieli we dwoje. Oferujemy
duīĆ gamċ brodzików: klasyczne
kwadratowe, rozwiĆzania póâokrĆgâe,
piċciokĆtne, a takīe brodziki superpâaskie,
pozwalajĆce na zabudowċ w pâaszczyĩnie
podâogi. Najbardziej wymagajĆcym
klientom proponujemy wyroby w duīej
palecie kolorów, takīe matowych.

Materiaï
Warto przyjrzeý siċ zaletom materiaâu,
z jakiego wykonana jest stalowa wanna
Kaldewei. 3,5 mm stal emaliowana
Kaldewei jest poâĆczeniem dwóch elementarnych materiaâów: stali i emalii, dajĆc
tym samym materiaâ o idealnych wâağciwoğciach. Twarda stal wspóâgra z gâadkĆ
powierzchniĆ emalii, na której nawet trzy
dziesiċciolecia zaīywania kĆpieli nie
pozostawiajĆ īadnych ğladów. NiewĆtpliwĆ
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zaletĆ stalowych wanien Kaldewei jest
wysoka odpornoğý mechaniczna.
WyjĆtkowa twardoğý powierzchni sprawia,
īe wanna Kaldewei zachowuje swój blask
i nie matowieje. Emalia Kaldewei jest
odporna na dziaâanie promieni UV, dziċki
temu nie blaknie wraz z upâywem lat.
Ponadto 3,5 mm wanna stalowa
emaliowana charakteryzuje siċ bezkonkurencyjnĆ stabilnoğciĆ. W trakcie
uīytkowania produktu uszczelnienie
silikonowe pomiċdzy ğcianĆ a produktem
nie ulega pċkniċciu z powodu zbyt duīego
„ugiċcia”, co jest czċsto spotykanym
problemem zwiĆzanym z niewâağciwym
montaīem produktów akrylowych.

CzystoĂÊ i bezpieczeñstwo
Dodatkowo wyjĆtkowo âatwe utrzymanie
w czystoğci zapewnia specjalna powierzchnia uszlachetniona. Krople wody toczĆ siċ
po powierzchni wanny i brodzika, zbierajĆc

ze sobĆ resztki osadu, pozostawiajĆc za
sobĆ czystĆ i suchĆ emaliċ.
Na īyczenie wanny i brodziki mogĆ byý
wyposaīone w powierzchnie przeciwpoğlizgowe, które gwarantujĆ dodatkowĆ
ochronċ w trakcie uīytkowania produktu.
Dziċki swym wâağciwoğciom wanny
i brodziki Kaldewei sĆ bezkonkurencyjne
w warunkach intensywnej eksploatacji.
Na nasze produkty udzielamy 30-letniej
gwarancji.
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