RED DOT DESIGN AWARD 2021:
RED DOT PARA A GAMA BLACK BINOPTIC

NÃO PODIA SER MAIS CLARO!

A gama de torneiras BLACK BINOPTIC da DELABIE ganhou o prémio «Red Dot» do prestigiado concurso Red Dot Award:
Product Design 2021.
O prémio
O Red Dot Award: Product Design, que existe desde 1955, todos
os anos recompensa os melhores produtos. Em 2021, cerca de
cinquenta jurados dos mais variados setores, procuraram produtos
com design e inovadores. Durante um comité de vários dias,
examinaram cuidadosamente os produtos apresentados. Critérios
como qualidade, ergonomia e sustentabilidade, foram o fio condutor
desta seleção.
Com mais de 18 000 produtos apresentados, o Red Dot Award
é um dos maiores concursos de design do mundo. O cobiçado prémio
«Red Dot», é uma distinção Internacional altamente respeitada pela
excelente qualidade de design. Os premiados são apresentados nos
anuários, museus e no site internet www.red-dot.org.

Exemplo de instalação, torneira
eletrónica BLACK BINOPTIC
Ref. 388035

Exemplo de instalação, versão de
parede da gama BLACK BINOPTIC
Ref. 379ENCB

O produto
Eleita e instalada em muitos locais públicos em todo o mundo,
a BINOPTIC simboliza a fusão de uma gama estética, com
funcionalidades especificamente desenhada para os locais públicos.
A sua conceção, 100% em latão e cromado preto mate, oferece uma
ótima resistência
A utilização sem contacto manual, evita a transmissão de germes
através das mãos. Quando uma torneira não é usada regularmente,
a água estagna nas canalizações e as bactérias proliferam.
Para enfrentar esta questão, a BINOPTIC está equipada com um
programa de limpeza periódica. Ele purga automaticamente todas
as 24 horas, após a última utilização. Por fim, o interior da bica é liso
e de baixa capacidade. A própria conceção da BINOPTIC evita o
desenvolvimento bacteriano e, assim, proporciona uma higiene total.
Nos ERP, o consumo de água é uma das maiores preocupações.
A utilização de torneiras é intensiva e o utilizador pode ser descuidado
(não fechando após a utilização). O débito de 3 l/min e o fecho
automático da BINOPTIC permite uma economia de água de 90%,
em comparação com uma torneira tradicional. Para melhor se adaptar
à utilização, o débito da BINOPTIC é ajustável de 1,5 a 6 l/min.
As soluções anticalcário (quebra-jatos, mecanismo) e os filtros para
impurezas, garantem uma manutenção mínima da BINOPTIC. As peças
de substituição são standard, para permitir uma troca simples e rápida
pelo pessoal da manutenção.
O módulo eletrónico oferece uma ajuda ao diagnóstico por LED.
O acesso aos seus componentes (pilhas, eletroválvula) é direto,
sem desmontar a torneira. Não falta nada nesta concentração
de tecnologias. O belo e o útil nunca ficaram tão bem juntos.

CONTACTO IMPRENSA
CLÁUDIA ROQUE
Departamento de Marketing
Tel.: +351 911 172 529
claudia.roque@delabie.pt

Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa

