DELABIE “BEST BRAND OF THE YEAR 2020”
PARA OS URINÓIS EM INOX

DELABIE novamente premiada no concurso PLUS X AWARD

Após ter ganho um PLUS X AWARD 2019/2020 com o urinol Inox híbrido HYBRIMATIC FINO, a DELABIE recebe o prémio
de «Best Brand of the Year 2020» para os urinóis em Inox.
O prémio
O PLUS X AWARD é o prémio mais importante de inovação do mundo
nos domínios da tecnologia, desporto e estilo de vida.
Premeia as marcas que se distinguem pela qualidade e inovação
dos seus produtos. O júri é constituído por peritos independentes,
representantes de diferentes setores de atividade. Esta abordagem
do PLUS X AWARD é única. Os prémios atribuídos pelo PLUS X
AWARD são uma referência dos melhores produtos e um sinal
inegável da qualidade de uma marca.
A «Best Brand of the Year» é uma das maiores distinções atribuídas
pelo PLUS X AWARD. Esta distinção especial é atribuída apenas às
marcas com maior desempenho na categoria de produtos a que diz
respeito.
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Os produtos
Os urinóis DELABIE em Inox são adaptados a todos os locais
que recebem público: escolas, aeroportos, escritórios, áreas
de serviço, restaurantes, etc. Eles dão resposta aos diferentes
constrangimentos dos sanitários públicos: design, resistência à
utilização intensiva e ao vandalismo, higiene, segurança, conservação
e manutenção simplificada.
Os urinóis DELABIE em Inox dividem-se em 3 grandes famílias:
- Os urinóis individuais « clássicos »: design e sem flange,
os urinóis FINO e DELTA disponíveis com alimentação encastrada
ou visível;
- O urinol individual híbrido: com o seu sistema de limpeza híbrido,
o urinol HYBRIMATIC FINO é uma verdadeira alternativa ecológica
aos urinóis sem água. O seu sistema de deteção inédito e limpeza
automática, permitem o máximo de economia de água;
- Os urinóis coletivos: urinóis para encastrar ou de pousar, assim
como urinóis coletivos suspensos que permitem uma utilização
simultânea por vários utilizadores.
Além das suas propriedades bacteriostáticas, o Inox é fácil de limpar
graças a um design de produto que limita os nichos bacterianos.
É um «must» para a higiene. O Inox é também um material resistente
e inquebrável. 100% reciclável, contribui para um desenvolvimento
sustentável e para a proteção do ambiente.
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