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ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe12

Firma KALDEWEI jest wiodącym producentem 
wanien, brodzików i wanien z hydromasażem 
z 3,5 mm stali emaliowanej. 
Kilkadziesiąt lat tradycji i doświadczeń, 
innowacyjna technologia i stała dbałość o rozwój 
sprawiły, że firma z Westfalii jest dziś jednym 
z największych producentów wanien na świecie 
i jedynym, posiadającym własny dział rozwoju 
i produkcji emalii, co pozwala na uzyskanie 
najwyższej jakości i na pełną kontrolę produkcji, 
zarówno w zakresie odpowiednich parametrów 
użytkowych, jak i ochrony środowiska.
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iNfORMACjE DODATKOwE
Produkty Kaldewei powstają przy udziale renomowanych biur projektowych, takich jak chociażby Phoenix Design ze Stuttgartu czy Sottsass Assotiati z mediolanu. 
Współpraca ta owocuje gamą produktów o ponadczasowym wzornictwie i niepowtarzalnym charakterze.

Emalia i jest połączeniem dwóch elementarnych materiałów: stali i emalii — dając tym samym materiał o idealnych właściwościach dla świata kąpieli. Twarda stal współgra z gładką powierzchnią emalii, na której nawet trzy 
dziesięciolecia zażywania kąpieli nie pozostawiają prawie żadnych śladów. Wyjątkowa twardość powierzchni sprawia, że wanna Kaldewei zachowuje swój blask i nie matowieje przez wiele lat. Po nalaniu wody do wanny stalowej 
emaliowanej jej powierzchnia ogrzewa się równomiernie zarówno poniżej, jak i powyżej zwierciadła wody. 

Zalety produktów Kaldewei sprawiają, że są one szeroko stosowane w obiektach użyteczności publicznej takich jak hotele, pensjonaty itp. Dzięki swym właściwościom są one bezkonkurencyjne w warunkach intensywnej eksploatacji. 
Wyjątkowo długa lista referencyjna obiektów na świecie oraz w Polsce jest dowodem najwyższej jakości i doskonałych parametrów użytkowych.

Za wyborem wanny stalowej przemawia również wyjątkowa 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 innych wyrobach są wręcz zakazane. Ponadto 3,5 mm wanna stalowa emaliowana charakteryzuje się bezkonkurencyjną stabilnością. W trakcie użytkowania produktu uszczelnienie silikonowe pomiędzy ścianą 
a produktem nie ulegnie pęknięciu z powodu zbyt dużego „ugięcia”.


