
Wanny i brodziki

W swojej ofercie Kaldewei ma ponad 200

ró¿nych modeli wanien i brodzików: klasycz-

ne kszta³ty prostok¹tne, nowoczesne wanny

owalne, obszerne wanny naro¿ne, a tak¿e

rozwi¹zania dla mi³oœników k¹pieli we dwoje.

Oferujemy du¿¹ gamê brodzików: klasyczne

kwadratowe, rozwi¹zania pó³okr¹g³e, piêcio-

k¹tne, a tak¿e brodziki superp³askie, pozwa-

laj¹ce na zabudowê w p³aszczyŸnie pod³ogi.

Najbardziej wymagaj¹cym klientom proponu-

jemy wyroby w du¿ej palecie kolorów, tak¿e

matowych.

Warto przyjrzeæ siê zaletom materia³u, z jakie-

go wykonana jest stalowa wanna Kaldewei.

3,5 mm emalia Kaldewei jest po³¹czeniem

dwóch elementarnych materia³ów: stali

i emalii, daj¹c tym samym materia³ o ideal-

nych w³aœciwoœciach. Twarda stal wspó³gra

z g³adk¹ powierzchni¹ emalii, na której nawet

trzy dziesiêciolecia za¿ywania k¹pieli nie

pozostawiaj¹ ¿adnych œladów. Niew¹tpliw¹

zalet¹ stalowych wanien Kaldewei jest wyso-

ka odpornoœæ mechaniczna. Wyj¹tkowa twar-

doœæ powierzchni sprawia, ¿e wanna 

Kaldewei zachowuje swój blask i nie mato-

wieje. Emalia Kaldewei jest odporna na dzia-

³anie promieni UV, dziêki temu nie blaknie

wraz z up³ywem lat. 

Ponadto 3,5 mm wanna stalowa emaliowana

charakteryzuje siê bezkonkurencyjn¹ stabil-

noœci¹. W trakcie u¿ytkowania produktu

uszczelnienie silikonowe pomiêdzy œcian¹

a produktem nie ulega pêkniêciu z powodu

zbyt du¿ego „ugiêcia”, co jest czêsto spoty-

kanym problemem zwi¹zanym z niew³aœci-

wym monta¿em produktów akrylowych. 

Dodatkowo wyj¹tkowo ³atwe utrzymanie

w czystoœci zapewnia specjalna uszlachetnio-

na powierzchnia tzw. perlisty efekt samo-

czyszcz¹cy. Krople wody tocz¹ siê po

powierzchni wanny i brodzika, zbieraj¹c ze

sob¹ resztki osadu, pozostawiaj¹c za sob¹

czyst¹ i such¹ emaliê. 

Na ¿yczenie wanny i brodziki mog¹ byæ

wyposa¿one w powierzchnie przeciwpoœli-

zgowe, które gwarantuj¹ dodatkow¹ ochro-

nê w trakcie u¿ytkowania produktu.

Dziêki swym w³aœciwoœciom wanny i bro-

dziki Kaldewei s¹ bezkonkurencyjne

w warunkach intensywnej eksploatacji. 

Na nasze produkty udzielamy 30 letniej

gwarancji.

KALDEWEI POLSKA Sp. z o.o.

ul. S³owikowskiego 1A

05-090 Raszyn

tel. 022 720 16 03

faks 022 720 16 05

www.kaldewei.pl

e-mail: poczta@kaldewei.pl

ADRES  F IRMY:

Kaldewei jest wiod¹cym producen-

tem wanien, brodzików i wanien

z hydromasa¿em wykonanych

z 3,5 mm stali emaliowanej. 

Wanna CONODUO

Brodzik SUPERPLAN XXL

Wanna PLAZA DUO

Wanna ELLIPSO DUO
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