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Zlewozmywaki
ze stali szlachetnej

Portugalska firma RODI ma 50-letnie

do wiadczenie w produkcji wyrobów

stalowych. To marka znana nie tylko

w Europie, ale równie  w obu Amery-

kach. W ci gu ostatnich kilku lat firma

zainwestowa a miliony w zakup najno-

wocze niejszych linii produkcyjnych.

Oznacza to, e zlewozmywaki ozna-

czone mark  RODI produkowane s

z zachowaniem najwy szych standar-

dów jako ci. Potwierdzeniem jest po-

siadany przez firm  certyfikat zgodno-

ci z norm  ISO 9001:2000. 

Wygoda u ytkowania

Bogata oferta zlewozmywaków RODI

umo liwia dobranie modelu odpowied-

niego do potrzeb. Do du ej kuchni wy-

bierzemy raczej zlewozmywak dwuko-

morowy lub jednokomorowy ze spe-

cjaln  komor  do ods czania umytych

warzyw, przydatny mo e by  tak e

ociekacz do naczy . Do ma ej kuchni

lub aneksu kuchennego odpowiednim

rozwi zaniem mo e by  ma y zlewo-

zmywak jednokomorowy, z ociekaczem

lub bez – w zale no ci od ilo ci miej-

sca, którym dysponujemy.

Je li przygotowujemy wi ksze ilo ci

jedzenia dla wieloosobowej rodziny,

lub cz sto przyjmujemy go ci, dobrze

jest mie  zlewozmywak z pog bion

komor , który pomie ci du e naczynia

i garnki. 

Firma RODI produkuje zlewozmywaki

w 3 wariantach g boko ci komór:

• g boko  standardowa 145 mm

(zlewozmywaki serii Encastrer i Deep

Line),

• pog bione komory 180-200 mm

(zlewozmywaki serii Deep Plus),

• zlewozmywaki oszcz dzaj ce prze-

strze  – jednokomorowe o pog bio-

nej komorze 175 mm (modele Pio 

Redondo i Pio Mithus).

U ytkowanie zlewozmywaków jest

znacznie wygodniejsze, gdy dysponu-

jemy odpowiednio dobranymi do da-

nego modelu akcesoriami: desk  do

krojenia, koszykiem pasuj cym do ko-

mory czy dodatkowym ociekaczem.

Akcesoria takie s  równie  dost pne

w ofercie RODI.

Higiena i trwa o

Stal stosowana do produkcji zlewo-

zmywaków RODI to szlachetna stal

chromoniklowa najwy szej jako ci.

Zlewozmywaki wyt aczane s  z jedne-

go kawa ka blachy, bez adnych spa-

wów, które mog yby stanowi  ogniska

korozji. Powierzchnia zlewozmywaków

jest poddawana bardzo starannej kon-

troli jako ci.

G adka i trwa a powierzchnia u atwia

utrzymanie zlewozmywaka  w czysto-

ci. Nie przywieraj  do niej zanie-

czyszczenia, atwo j  umy . Nie ma

potrzeby stosowania szorstkich lub

metalowych zmywaków czy r cych

rodków czyszcz cych. Oszcz dza to

skór  naszych d oni, a tak e po-

wierzchni  zlewozmywaka, która mo-

g aby ulec uszkodzeniu przy nadmier-

nie gorliwym szorowaniu. 

Zlewozmywaki maj  3 rodzaje wyko -

czenia powierzchni, spo ród których

ka dy wybierze najbardziej odpowied-

ni dla swoich potrzeb i dopasowany

wygl dem do wn trza kuchni: 

• powierzchnia polerowana, l ni ca,

nadaje kuchni wygl d nowoczesny

i elegancki,

• powierzchnia o fakturze lnu, szcze-

gólnie odporna na zadrapania i zary-

sowania, atwa do utrzymania w czys-

to ci,

• powierzchnia g adka,  at asowo ma-

towa, tworzy klimat czysto ci i ciep a.

Nowoczesna stylistyka

Atrakcyjne wzornictwo to kolejna moc-

na strona firmy RODI. Estetyczne

i przemy lane rozwi zania daj  dosko-

na e efekty w aran acji wn trza kuch-

ni. Cz sto wprowadzane nowe modele

gwarantuj , e zawsze znajdziemy dla

siebie co  oryginalnego.

Wszystkie zlewozmywaki marki RODI

posiadaj  Atest Higieniczny PZH.

G A M A  S A N

Dystrybucja zlewozmywaków RODI

w Polsce: 

GAMA SAN S.A.

ul. Lniana 2, 75-213 Koszalin

tel. 094 340 01 80, 340 01 40 

faks 094 340 01 83 

www.gamasan.pl 

e-mail: koszalin@gamasan.pl

RYMAX

ul. Jagiello ska 41a 

32-410 Dobczyce

tel. 012 274 67 44, 274 65 27

faks 012 274 65 27

www.rymax.pl 

e-mail: biuro@rymax.pl

ADRES FIRMY:

Kepler

Omega

Sevilla
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