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Brodzik CoNoFLAT z 3,5 mm sTALi emALiowANej kALdewei z emALiowANą pokrywą odpływu w płAszCzyźNie BrodzikA. 

Emaila 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 i brodzik Kaldewei zachowują swój blask i nie matowieją przez wiele lat. Za wyborem produktu 

stalowego przemawia wyjątkowa łatwość utrzymania go w czystości. Wszelkie osady z wody kąpielowej można bez obaw usuwać z emalii Kaldewei dostępnymi na rynku środkami czystości, w tym także proszkami. Nawet papieros 

zgaszony na emalii Kaldewei, powoduje jedynie jej przybrudzenie, które bez trudu można usunąć. 

Ponadto 3,5 mm wanna stalowa emaliowana Kaldewei charakteryzuje się bezkonkurencyjną stabilnością. W trakcie użytkowania produktu uszczelnienie silikonowe między ścianą a produktem nie ulegnie pęknięciu z powodu zbyt 

dużego „ugięcia”. 

Wanny i brodziki Kaldewei mogą być wyposażone w powierzchnie przeciwpoślizgowe, specjalnie zaprojektowane do poszczególnych serii produktowych, w znacznym stopniu zwiększające bezpieczeństwo w trakcie kąpieli.Produkty 

Kaldewei powstają przy udziale renomowanych biur projektowych, takich jak: Phoenix Design czy Sottsass Associati. Współpraca ta owocuje gamą produktów o ponadczasowym wzornictwie i niepowtarzalnym charakterze.

Wszystkie wanny i brodziki z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei  posiadają 30-letnią gwarancję.

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 największym producentów 
wanien na świecie.

Oprócz doskonałej jakości i wyjątkowego wzornictwa swoich produktów, Kaldewei od wielu już lat stawia na ekologię. Poprzez przyjazne dla środowiska podejście 
do wszelkich procesów, począwszy od surowców, poprzez produkcję, opakowanie, transport oraz recycling 
Kaldewei podąża drogą ekologicznej odpowiedzialności i dalekowzroczności. Jako pierwszy niemiecki producent 
wyposażenia łazienek uzyskał certyfikat zgodności produktów z „Deklarację Środowiskową” IBU (Instytutu 
Budownictwa i Ochrony Środowiska), zgodnie z ISO 14025. Jest to potwierdzeniem stosowanej od dziesiątek lat 
bezkompromisowej filozofii marki i materiału.

wANNA BAssiNo z 3,5 mm sTALi emALiowANej kALdewei o wymiArACh 200x100 Cm
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