EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS EM INOX

LAVATÓRIO DESIGN INOX UNITO
Inox, inevitavelmente feito para o design

Inox, material nobre
e design

Inox, um «must»
para a higiene

Inox, material resistente
e inquebrável

Inox, 100% reciclável

Ref. 120810

Industrial, o Inox?
A DELABIE combina experiência e criatividade para moldar e reinterpretar o aço inoxidável.
O Inox no coração do design
O Inox é um material resistente e inquebrável.
Por este motivo, é frequentemente recomendado em
locais suscetíveis de atos de vandalismo. Mas o Inox não
é, nem deve ser apenas reservado para as prisões!
100% reciclável, é um material nobre, que combina
resistência, higiene e design. O Inox tem lugar em todos
os locais públicos: restaurantes, escritórios, centros
comerciais, museus, escolas, hotéis...
Lavatório design UNITO
Para completar a sua gama de lavatórios design,
a DELABIE desenvolveu o lavatório de pousar UNITO.
Em Inox 304 bacteriostático, a sua superfície lisa é de
fácil limpeza.
Combina na perfeição com uma torneira alta, como por
exemplo a torneira eletrónica alta BINOPTIC da DELABIE
(Ref. 388015) ou com uma torneira de parede.
Um verdadeiro elemento de decoração, o seu design
minimalista e intemporal, é perfeito para os locais
públicos, como escritórios ou hotéis.
O lavatório UNITO existe com ou sem furo para torneira e
na versão mural, para se adaptar a todas as instalações.

NOTA PRODUTO / LAVATÓRIO DESIGN INOX UNITO
Em Inox 304 bacteriostático, o lavatório de pousar UNITO da DELABIE é um verdadeiro elemento de decoração. O seu design minimalista
e intemporal é perfeito para os locais públicos, como escritórios ou hotéis. O lavatório UNITO existe com ou sem furo para torneira e na versão
mural, para se adaptar a todas as instalações.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa
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Exemplo de instalação Lavatório design Inox
UNITO

DELABIE, a experiência de um fabricante
A DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 9 filiais pelo mundo : Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong)
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