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Wanny i brodziki
Kaldewei jest wiod cym producen-

tem wanien, brodzików i wanien 

z hydromasa em z 3,5 mm stali 

emaliowanej.

Oferta
W swojej ofercie Kaldewei posiada ponad 

250 ró nych modeli wanien i brodzików: 

klasyczne kszta ty prostok tne,

nowoczesne wanny owalne, obszerne 

wanny naro ne, a tak e rozwi zania dla 

mi o ników k pieli we dwoje. Oferujemy 

du  gam  brodzików: klasyczne 

kwadratowe, rozwi zania pó okr g e,

pi ciok tne, a tak e brodziki superp askie,

pozwalaj ce na zabudow  w p aszczy nie

pod ogi. Najbardziej wymagaj cym

klientom proponujemy wyroby w du ej

palecie kolorów, tak e matowych. 

Materia
Warto przyjrze  si  zaletom materia u,

z jakiego wykonana jest stalowa wanna 

Kaldewei. 3,5 mm stal emaliowana 

Kaldewei jest po czeniem dwóch elemen-

tarnych materia ów: stali i emalii, daj c

tym samym materia  o idealnych w a ci-

wo ciach. Twarda stal wspó gra z g adk

powierzchni  emalii, na której nawet trzy 

dziesi ciolecia za ywania k pieli nie 

pozostawiaj adnych ladów. Niew tpliw

zalet  stalowych wanien Kaldewei jest 

wysoka odporno  mechaniczna. 

Wyj tkowa twardo  powierzchni sprawia, 

e wanna Kaldewei zachowuje swój blask 

i nie matowieje. Emalia Kaldewei jest 

odporna na dzia anie promieni UV, dzi ki

temu nie blaknie wraz z up ywem lat. 

Ponadto 3,5 mm wanna stalowa 

emaliowana charakteryzuje si  bez-

konkurencyjn  stabilno ci . W trakcie 

u ytkowania produktu uszczelnienie 

silikonowe pomi dzy cian  a produktem 

nie ulega p kni ciu z powodu zbyt du ego

„ugi cia”, co jest cz sto spotykanym 

problemem zwi zanym z niew a ciwym

monta em produktów akrylowych. 

Czysto  i bezpiecze stwo
Dodatkowo wyj tkowo atwe utrzymanie 

w czysto ci zapewnia specjalna powierzch-

nia uszlachetniona. Krople wody tocz  si

po powierzchni wanny i brodzika, zbieraj c

ze sob  resztki osadu, pozostawiaj c za 

sob  czyst  i such  emali .

Na yczenie wanny i brodziki mog  by

wyposa one w powierzchnie przeciw-

po lizgowe, które gwarantuj  dodatkow

ochron  w trakcie u ytkowania produktu.

Dzi ki swym w a ciwo ciom wanny 

i brodziki Kaldewei s  bezkonkurencyjne 

w warunkach intensywnej eksploatacji. 

Na nasze produkty udzielamy 30-letniej 

gwarancji.
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ADRES FIRMY:

K A L D E W E I  prezentuje

Brodzik LADOPLAN Wanna PLAZA DUO

Wanna PURO Wanna ELLIPSO DUO OVAL z obudowBrodzik SUPERPLAN


