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MATERIAALCOMPETENTIE
Badcultuur in perfectie.
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BADCULTUUR IN PERFECTIE
Pionier en stijlicoon.

Tussen meditatieve rust en stimulerende vitaliteit – de badkamer ontwikkelt zich steeds meer tot 

              een ervaringsruimte. Een plaats waarin we onze identiteit volledig kunnen ontplooien.

    Daarbij zorgen exclusiviteit en extravagantie voor een nieuwe levenskwaliteit, die het dagdagelijkse leven veredelt.

            In de grootste omkeeroven ter wereld wordt een speciale emailsoort, 

                               die we als enige sanitaire producent naar eigen receptuur zelf produceren, 

met kwalitatief hoogwaardig en vormstabiel staal verbonden tot geëmailleerd staal met een totale dikte van 3.5 mm.

                  Het resultaat is zo kostbaar en waardevast, 

                                         dat we 30 jaar garantie geven op al onze badkuipen en douchebakken.
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KRASVAST
             Het glasachtige oppervlak van Kaldewei email is bijzonder hard – zelfs harder dan staal – 

                               en het is daarom bijna onmogelijk hierop krassen te maken met in de badkamer 

 gebruikelijk aanwezige producten. Wanneer men met metaal over email wrijft, dan gaat het metaal  

                        op het email af, het email zelf blijft echter in onveranderde staat. 

           Kinderen kunnen ongehinderd in het bad spelen, honden zelfs zonder bezwaar 

                         worden gewassen – zelfs schuursponzen maken geen krassen op het glasharde oppervlak,

                                                mocht u last krijgen van poetswoede.

                                                                     KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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SLAGVAST
     In de eigen laboratoria heeft Kaldewei jarenlang een speciaal email ontwikkeld, dat zo dun is, 

           dat het flexibel reageert op slagen en vallende voorwerpen. Kaldewei staal-email 3,5 mm 

is hierdoor zo robuust en slagvast, dat zo goed als geen enkel voorwerp 

                           dat je normaal in de badkamer tegenkomt, het oppervlak kan beschadigen.

              KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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WARMTEGELEIDER
           Kaldewei staal-email 3,5 mm is een uitstekende warmtegeleider en neemt daardoor na slechts 

 luttele seconden de temperatuur van het warme water aan. Daardoor blijven ook de rugkanten 

     of armleuningen van een Kaldewei geëmailleerd stalen bad aangenaam warm. 

           KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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ONDERHOUDSVRIENDELIJK EN HYGIËNISCH 

        Op het glasharde poriënvrije emailoppervlak van Kaldewei staal-email 3,5 mm komen zelfs

geen microscopisch kleine krassen. Bacteriën hebben dan ook nauwelijks kans zich hierop  

           vast te zetten. Een groot verschil met baden en douchebakken in zacht acryl en 

                            een immens hygiënevoordeel in vergelijking met betegelde doucheruimtes.

Het pareleffect veredelt het email nog extra en maakt het reinigen van het bad nog eenvoudiger.  

              Het water parelt er gewoon vanaf en neemt daarbij nagenoeg alle vuil- en kalkdeeltjes mee.

      Met het pareleffect heeft u voor het reinigen alleen maar een zachte, vochtige doek nodig. 

           En dat vele jaren lang – 30 jaar gegarandeerd.  KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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DOORLOPENDE OPTIEK 
Bijna geen enkel ander materiaal heeft in de badkamer zo veel voordelen als geëmailleerd staal. Het Kaldewei        

                         staal-email 3,5 mm past perfect bij keramiek, glazen douchewanden of betegeling.

       Het bad draagt als grootste object in de badkamer wezenlijk bij tot een doorlopende en hoogwaardig 

                     visuele optiek. KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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UV-BESTENDIG
     Veel kunststof materialen worden door de UV-straling van de zon beschadigd en vergelen. 

Kaldewei staal-email 3,5 mm is echter lichtecht, UV-bestendig en kleurvast.

                                De kleur ziet er ook na 30 jaar nog net zo uit als op de eerste dag.

  KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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BESTAND TEGEN CHEMICALIËN 
     Kaldewei fabriceert zijn eigen email. Alleen zo kan een optimale invulling van de vereisten voor de 

productie van geëmailleerde baden en douchebakken verzekerd worden.  

                   Kaldewei staal-email 3,5 mm is bestand tegen alle gangbare cosmetische  

    en medicinale badextracten en parfums die door de menselijke huid verdragen worden.  

         Zelfs haarkleurmiddelen en nagellakremover laten geen sporen na.

                              KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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HITTEBESTENDIG

            Brandende en gloeiende voorwerpen zoals sigaretten of kaarsen 

                                    laten geen brandvlekken en rooksporen na op Kaldewei staal-email 3,5 mm. 

Omdat Kaldewei staal-email 3,5 mm onbrandbaar is, komen er in het geval van brand ook geen giftige gassen   

    vrij - zoals dat bij kunststof wel kan gebeuren. Je kan beter het zekere voor het onzekere nemen.

      KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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STIJLICOON
Kaldewei baden en douchebakken worden door kenners wereldwijd 

       erkend als onovertroffen stijliconen van de moderne badcultuur, 

wat door talrijke designprijzen onderstreept wordt. Met ca. 60 

    onderscheidingen is Kaldewei een van de meest gedecoreerde fabrikanten 

                  van baden en douchebakken ter wereld.  

         KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.

universal
design award 2010
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GARANTIE
       Kaldewei badkuipen en douchebakken worden uitsluitend in Duitsland gemaakt en blijven ook 

bij een dagelijks gebruik en een deskundig onderhoud minstens net zo mooi als op de eerste dag. 

                              Dat is kwaliteit made in Germany. KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.
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DUURZAAM
            Kaldewei baden en douchebakken worden uitsluitend met natuurlijke grondstoffen gemaakt 

en kunnen in vergelijking met bv. baden en douchebakken in acryl een duidelijk positievere 

     milieubalans voorleggen. Ze zijn 100 % herbruikbaar en worden aan het einde van hun levenscyclus         

                   direct opnieuw als grondstof gebruikt voor het vervaardigen van staal. 

         KALDEWEI. BADCULTUUR IN PERFECTIE.



ELEGANT INSTAPPEN, ONTSPANNEN UITSTAPPEN
Kaldewei - badcultuur in perfectie.


