EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS EM INOX

LAVATÓRIO DE POUSAR ALGUI EM INOX
Lavatório design Inox destinado aos sanitários de gama alta
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Limpeza fácil

O lavatório em Inox ALGUI de DELABIE não é apenas
um simples lavatório de pousar. É um verdadeiro
elemento de decoração de gama alta, destinado
a decorar as casas de banho de locais públicos,
tais como, museus ou centros comerciais. O seu duplo
acabamento, interior do lavatório com acabamento
polido brillhante e exterior polido satinado, confere ao
produto um brilho especial e uma aparência elegante.

O Inox 304 é um material leve, inquebrável que resiste
ao vandalismo e é de fácil limpeza. 100 % reciclável,
contribui para o desenvolvimento sustentável e para
a proteção do ambiente.

Acostumados a ver nas coletividades produtos
«brancos» (cerâmica, materiais compósitos) e a pensar
no Inox para as coletividades do setor segurança
(sanitas turcas, combis para as prisões), o Inox
revela-se finalmente uma alternativa interessante para
enaltecer os locais onde é instalado (casas de banho
de um restaurante, hotel,...).
É um material estético que combina em qualquer
ambiente com design e todas as cores.

PRODUTO PREMIADO
O lavatório ALGUI em Inox duplo acabamento da
DELABIE recebeu o prémio « Special Mention »
do German Design Award 2019 na categoria
« Banho & Bem-estar ».
O German Design Award, atribuído pelo júri de peritos
do German Design Council (Rat für Formgebung),
é uma das mais prestigiadas competições na área do
design do mundo, com uma elevada reputação
que se estende para além dos círculos especializados.

Todos os anos, as candidaturas de design de produto
e de comunicação, são cuidadosamente selecionadas
e premiadas pelo seu cariz inovador individual e que
contribui para a evolução do panorama do design
internacional

NOTA PRODUTO / LAVATÓRIO DE POUSAR ALGUI EM INOX
O lavatório em Inox ALGUI da DELABIE é um verdadeiro elemento de decoração de gama alta, destinado a decorar as casas de banho de locais
públicos, tais como, museus ou centros comerciais. O seu duplo acabamento confere ao lavatório um brilho especial e uma aparência elegante.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.

Exemplo de instalação do lavatório ALGUI

Exemplo de instalação do lavatório ALGUI

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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