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Czasowy, bezzbiornikowy system spłukiwania do WC TEMPOFLUX 3 DELABIE (nr 763030) zwycięża w konkursie  
GERMAN DESIGN AWARD 2022, zdobywając tytuł „„SPECIAL MENTION”. 

Nagroda 
GERMAN DESIGN AWARD, nagroda przyznawana przez jury złożone  
z ekspertów niemieckiej Rady Wzornictwa (Rat für Formgebung), jest 
jedną z najbardziej znanych nagród wzornictwa na świecie i cieszy się dużą 
renomą, która wykracza daleko poza kręgi specjalistów. Każdego roku, 
starannie dobrane kandydatury są nagradzane za swój innowacyjny  
i indywidualny wkład w ewolucję międzynarodowego krajobrazu designu. 
Konkurs narzuca bardzo rygorystyczne kryteria przy wyborze laureatów: 
dzięki przyjętej unikalnej procedurze nominowania, jedynie produkty o 
wyjątkowej jakości wykonania są zaproszone do udziału w konkursie.

 
Produkt 
System spłukiwania bezpośredniego, bardziej higieniczny niż WC ze 
zbiornikiem, chroni przed ryzykiem rozwoju bakterii. Brak zbiornika 
pozwala uniknąć stagnacji wody oraz osadzania się kamienia  
i zanieczyszczeń w instalacji. Pozwala to również wyeliminować 
ryzyko przecieków związanych z częstym uszkadzaniem plastikowych 
mechanizmów wewnątrz zbiorników. Wyjątkowo wydajne spłukiwanie 
bezpośrednie WC DELABIE w pełni zapewnia też komfort użytkownika. 
System z bezpośrednim podłączeniem do instalacji, do uruchomienia nie 
wymaga napełnienia zbiornika, dzięki czemu spłukiwanie jest dostępne od 
razu. Bezzbiornikowy system spłukiwania WC zapewnia również bardzo 
krótki czas spłukiwania, co doskonale sprawdza się przy wielokrotnym, 
sukcesywnym korzystaniu z toalet w obiektach publicznych.

Czasowy system spłukiwania bezpośredniego WC TEMPOFLUX 
3 wyróżnia się przepięknym wykończeniem: czarną płytą ze szkła 
hartowanego, zaprojektowaną specjalnie na potrzeby obiektów 
publicznych. Oprócz ponadczasowego designu zapewnia również wysoki 
komfort użytkowania. Dzięki chromowanemu, podwójnemu przyciskowi 
3l/6l pozwala dostosować objętość spłukiwania do faktycznych potrzeb, 
oszczędzając w ten sposób wodę pitną. Lekko uruchamiany przycisk jest 
łatwy w obsłudze dla każdego: począwszy od dzieci, aż po osoby starsze  
i o ograniczonej sprawności ruchowej. Aby zapobiec nadużyciom  
oraz celowemu marnotrawstwu, wyposażono go w system antyblokady 
AB. Zabezpieczenie to zapobiega blokowaniu zaworu w pozycji otwartej. 
Spłukiwanie uruchamia się bowiem dopiero po zwolnieniu przycisku.

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC mocowana jest na skrzynce 
podtynkowej, która jest w 100% wodoszczelna. Dodatkowo zestaw 
ten może być zainstalowany na wiele sposobów: mocowania boczne na 
profilach do płyt gipsowo-kartonowych, od przodu na pełnej ścianie, z tyłu 
na panelu, a także na stelażu. Grubość ściany też nie stanowi już problemu, 
ponieważ skrzynka jest regulowana i można ją dostosować do ścian  
o grubości od 10 do 120 mm. 

TEMPOFLUX 3 do WC spełnia wszystkie wymagania dla wyjątkowych 
przestrzeni publicznych!

GERMAN DESIGN AWARD 2022: NAGRODA DLA BEZZBIORNIKOWEGO  
SYSTEMU SPŁUKIWANIA DO WC TEMPOFLUX 3
PRECYZYJNA ILOŚĆ WODY DO SPŁUKIWANIA!
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