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Nieczęsto spotyka się produkty, które idealnie łączą tradycję z nowoczesnością, wzornictwo z funkcjonalnością, doskonałe parametry techniczne i dbałość o środowisko. Firma 
Kaldewei – producent wanien i brodzików ze stali emaliowanej o grubości 3,5 mm oferuje ponad 300 modeli o niezwykłych parametrach użytkowych i wyjątkowym wzornictwie. 

Co niezwykle istotne w Kaldewei design idzie w parze z jakością, funkcjonalnością i unikalnymi własnościami produktów. Wyjątkową stabilność, odporność mechaniczną oraz niezwykły 
blask wyrobom Kaldewei zapewnia unikalny materiał, jaki stosowany jest do produkcji wanien i brodzików. Naniesiona na stal i wypalona w 850OC emalia o własnościach podobnych do 
materiałów ceramicznych, jest od nich jeszcze twardsza, a dzięki stalowej podstawie niezwykle stabilna. Jej powierzchnia jest gładka, dlatego utrzymanie w czystości jest łatwe i możliwe 
przy małym nakładzie pracy. Wyjątkowa odporność sprawia, że do pielęgnacji bez problemu możemy stosować dowolne, dostępne na rynku środki czystości. 
Trwały połysk, odporność na promienie UV sprawiają, że wyroby Kaldewei cieszą  swym blaskiem przez cały okres użytkowania. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wannę lub brodzik 
można wyposażyć w powierzchnię antypoślizgową. 
Na swoje produkty wykonane z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei udziela 30 letniej gwarancji.

Wanna CLASSIC DUO OVAL WIDE z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei została wyposażona w szeroki 10 cm rant, który może spełniać rolę półki na przybory kąpielowe. Na tak obszernym rancie z pewnością zmieścimy także każdą baterię 
nawannową – tak wyposażona wanna nabierze jeszcze ciekawszego designu, przekonując niespotykaną formą. Wannę możemy zamówić z obudową wolnostojącą. Wymiary: 180x80x43 cm.

Płaski brodzik CONOFLAT o głębokości zaledwie 2,3 cm idealnie nadaje się do zabudowy w płaszczyźnie podłogi. 
Specjalny syfon ukryty pod emaliowaną przykrywą mocowaną w płaszczyźnie brodzika nadaje mu wyrafinowany design 
zapewniając jednocześnie wyjątkową wygodę, gdyż nie wystaje ponad jego płaszczyznę. Dodatkowo brodzik CONOFLAT 
jest dostępny w wielu kolorach matowych, od bieli matowej, poprzez odcienie szarości, brąz, aż do matowej czerni, 
czyniąc powierzchnie prysznicowe niezwykle interesującymi. 
Brodzik został zaprojektowany przez znane na całym świecie biuro projektowe Sottsass Assotiati z Mediolanu.
Brodzik CONOFLAT występuje w 29 rozmiarach od 80x80cm do 90x170 cm.

Wanna CONODUO wykonana z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei jest klasykiem w najczystszej formie. Silnym 
elementem skupiającym uwagę w wannie jest emaliowana pokrywa odpływu umieszczona pośrodku i pokrętło syfonu 
w kolorze wanny. Dwa identycznie uformowane podparcia pleców umożliwiają kąpiel we dwoje.  Wanna CONODUO 
została zaprojektowana także z jednoelementową obudową wolnostojącą, która w swojej formie również zachowuje 
pełną prostotę i stylistycznie doskonale komponuje się nie tylko z wanną, ale także z brodzikiem CONOFLAT. 
Projekt wanny został wykonany przez  biuro projektowe Sottsass Assotiati z Mediolanu. 
CONODUO dostępne jest w 4 rozmiarach: 170x75cm; 180x80cm; 190x90cm; 200x100cm.
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