EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS EM INOX

OUSADIA COM SANITÁRIOS EM PRETO NAS COLETIVIDADES!

Descubra a nova gama DELABIE de equipamentos sanitários
em Inox acabamento Teflon® preto mate.

Lavatório redondo de
encastrar HEMI preto
mate Ref. 120490BK

Lavatório de pousar ALGUI
preto mate Ref. 120110BK

Lavatório MINI BAILA
preto mate Ref. 121180BK

Sanita suspensa S21 S
preto mate Ref. 110310BK

Refs. 120810BK - 379MCHB - 512151BK - 510622BK

O preto, tendência também nas coletividades
Depois de ter conquistado as cozinhas e as casas
de banho a nível doméstico, o preto está agora a ser
utilizado nas instalações sanitárias das coletividades.
Intemporal, o preto é uma aposta segura que dá estilo
às instalações sanitárias e um espírito retro, industrial.
A DELABIE, líder europeia em torneiras e
equipamentos sanitários para Estabelecimentos que
Recebem Público (ERP), sabe que são necessários
produtos específicos que resistam a uma utilização
intensiva e que sejam fáceis de limpar, com o objetivo
de garantir uma ótima higiene para todos os utilizadores.
É por isso que a DELABIE optou por desenvolver
uma gama de equipamentos sanitários em aço inoxidável
304 acabamento em Teflon® preto mate. Estes novos
lavatórios, sanitas e urinóis satisfazem tanto a tendência
do preto como as exigências dos locais públicos.

Urinol FINO preto mate
Ref. 135710BK

O Teflon® ou PTFE, um acabamento resistente
e fácil de limpar
A nova gama de equipamentos sanitários em preto
DELABIE é fabricada em Inox 304, o que dá aos
produtos uma resistência à utilização intensiva
(inquebrável) e uma leveza que é importante no
momento da instalação. O Inox é revestido com um
acabamento em Teflon® preto mate.
O Teflon® ou PTFE é um material resistente aos
produtos químicos. É o mesmo material utilizado nas
panelas e frigideiras das nossas cozinhas. Mas como é
um sanitário (lavatório, sanita, urinol), não está sujeito
às mesmas condições que uma panela na cozinha

(altas temperaturas, utillização de material afiado, como
uma faca), o acabamento preto permanecerá intacto
durante muito tempo. Além disso, o Teflon® tem pouca
aderência. O calcário, principal inimigo do preto, terá
grandes dificuldades em se instalar. A manutenção
e limpeza dos sanitários será mais fácil de manter
e limpar.
Jogar com o espírito total black!
A gama de sanitários em Inox com acabamento Teflon®
preto mate, é composta atualmente por 15 referências:
lavatórios de encastrar e de pousar, lavatórios
suspensos, sanitas suspensas, de pousar, PMR ou com
reservatório, urinol e separador. Estas referências
existem em stock e, portanto, disponíveis rápida
e individualmente.
Os lavatórios são fornecidos sem válvula, para lhe
permitir escolher o seu estilo de decoração: adicione
uma válvula em preto para um look total black com uma
torneira em preto ou adicione uma válvula cromada
para um look "mix and match" preto/cromado com uma
torneira cromada.
Estes novos sanitários em Inox acabamento Teflon®
preto mate, complementam as torneiras e acessórios
DELABIE já disponíveis com acabamento preto mate.
Portanto, se desejar equipar as suas instalações
sanitárias com produtos que satisfazem tanto
a tendência do preto como os constrangimentos
dos ERP, a DELABIE tem a solução e oferece-lhe
agora uma gama completa de lavatórios, sanitas
e urinóis.

NOTA PRODUTO / OUSADIA COM SANITÁRIOS EM PRETO NAS COLETIVIDADES!
Gostaria de acrescentar algum estilo às suas instalações sanitárias nas coletividades? Atreva-se a utilizar os sanitários DELABIE em Inox
acabamento Teflon® preto mate. Estes novos lavatórios, sanitas e urinóis irão trazer um toque de design preto, garantindo ao mesmo tempo
a resistência e uma ótima higiene que são essenciais nas coletividades. E para um look total black, não se esqueça das torneiras e acessórios
DELABIE com acabamento preto mate.
Ilustrações disponíveis no nosso site internet delabie.pt, rubrica Imprensa.

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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