
NIEUWE ANTISLIP-EMAILLERING 
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Veiligheid in een nieuwe dimensie.



VEILIGHEID VOOR ALLES
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volledige antislip-emaillering uitgebreid worden getest en beoordeeld. TÜV Rheinland bevestigt dat de antislip en de 
volledige antislip van Kaldewei voldoet aan de slipvastheid van Beoordelingsgroep B voor natbelaste blootsvoetsge-
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INNOVATION BY KALDEWEI
De perfecte stap.
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baden meer zekerheid. De emaillering bestaat uit een mengsel van kwarts en zand dat duurzaam in het Kaldewei  
geëmailleerd staal 3,5 mm wordt ingebrand. 

}�$~%#~���	}||�	#~	��$#	~%	~��~_�$~�

#���	���	����	������	���	����������!����	��	��	���!��	"���������<	��������	��
�����	���������	����	��	�!���	#�
�	�����	
���������	�������������	���	
���	 ��	 �����	������	����
���	~��	����������	���	��������	���	!�	����������	��	���	
��!����	��	�����	��������J	����	���	!	��!�����	������

�~�Z��~���	�~	�~$%$�~%

#�	��������	��	���������	��������	���	��������	
��	��
�����	�������	��	�������!����	}�����	����	���������������	
��	���	�������	���	��������	���	������	����������

DESIGN

Wie voor baden en douchebakken van Kaldewei kiest, hecht een grote waarde aan esthetiek en design. De  
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bakken. Ook wordt een optimale aanpassing bereikt waar het de kleur betreft. Perfect onder de voeten.



MEER ZEKERHEID: ZEKER WETEN
Perfect staan – veelvuldig getest.

DIN 51097 (voor natbelaste blootsvoetsgebieden)

DIN 51097 wordt toegepast voor het onderzoeken en categoriseren van de toepassing van vloerbekleding in  
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BEOORDELINGSGROEPEN
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DIN 51130 (voor werkruimten en werkgebieden met verhoogd glijgevaar)

DIN 51130  bepaalt de geschiktheid van vloerbekleding in werkruimten en werkgebieden met glijgevaar. Anders dan 
met DIN 51097 worden hier geen blootsvoetsgebieden beoordeeld maar werkruimten waarin met werkschoenen wordt 
gelopen. Dit komt ook tot uitdrukking in de uitvoering van de tests voor DIN 51130.

KLASSE VAN DE SLIPVASTHEID

R   9: komt overeen met een gemiddelde totale acceptatiehoek van 6 tot 10 graden  
R 10: komt overeen met een gemiddelde totale acceptatiehoek van meer dan 10 tot 19 graden
R 11: komt overeen met een gemiddelde totale acceptatiehoek van meer dan 19 tot 27 gradend



DE TESTPROCEDURE VOOR DIN 51097

Op een genormeerde proefopstelling beweegt een persoon 
blootsvoets in rechte houding voor- en achteruit. Daarbij 
wordt de helling van het douchevlak doorlopend verhoogd; 
het oppervlak word onafgebroken met water bedekt dat  
gemengd is met een neutrale zeepoplossing. De helling van 
de douchebak wordt zolang verhoogd totdat het niet meer 
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hoek vindt dan de indeling in de verschillende beoordelings-
groepen plaats.
 
Met zijn antislip en volledige antislip emaillering voldoet  
Kaldewei aan de eisen van Beoordelingsgroep B (DIN 51907).

DE TESTPROCEDURE VOOR DIN 51130

De douchebak wordt op het testonderstel gelegd (analoog 
aan de proefopstelling voor DIN 51097) waarop een bepaalde  
hoeveelheid precies bepaalde olie wordt aangebracht. De 
proefpersoon begeeft zich met genormeerde werkschoenen 
op de vloerbekleding. Ook nu wordt de hoek van het opper-
vlak voortdurend verhoogd. De proefpersoon loopt op een 
steeds steiler wordende helling op en af, totdat het niet meer 
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Met zijn antislip en volledige antislip-emaillering voldoet  
Kaldewei aan de eisen van Beoordelingsgroep R 10 (DIN 51130).

PROEFOPSTELLING VOOR DE TESTPROCEDURE



CONOFLAT 90 x 90 cm met volledige antislip. SUPERPLAN XXL 150 x 150 cm met volledige antislip.

Dankzij de combinatie van de slipvaste eigenschappen van de antislip/volledige antislip met overige barrièrevrije  
criteria biedt Kaldewei de hoogste veiligheid.

Het SUPERPLAN, model 399, met volledige antislip voldoet aan DIN-barrièrevrij 18025-2. SUPERPLAN XXL, model 
413, met volledige antislip voldoet aan DIN-barrièrevrij  18024-2, 18025-1, 18025-2, aan 18040-1 en aan E-DIN 
18040-2. CONOFLAT, model 790, voldoet aan DIN-barrièrevrij  18025-2 en aan DIN 18040-2. Kaldewei is partner-
bedrijf van de GGT, de Duitse Vereniging voor Gerontotechniek. De series SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS, SUPERPLAN 
XXL en CONOFLAT hebben de gebruikerstest van de GGT met succes afgerond. Hiervoor hebben zij de beoordeling 
1,7 c.q 1,8 verkregen. Op grond van de uitstekende ergonomie en het innovatieve ontwerp zijn de geëmailleerde 
douchevlakken van Kaldewei daarnaast met de Universal Design Award (SUPERPLAN XXL 150 x 150 cm) en de  
innovatieprijs architecture + health (SUPERPLAN XXL in combinatie met  ESR II) bekroond.

BARRIÈREVRIJ
voldoet aan DIN-norm.



DUITSLAND

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.nl

BELGIË

Egeda NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals
Tel. +32 14 22 26 08
Fax. +32 14 22 26 33
E-mail: info@egeda.be
www.egeda.be

NEDERLAND

Wijnbeek Sanitair BV
Molenwerf 1
1911 Uitgeest
Tel. +31 251 361010
E-Mail: mail@wijnbeek.nl


