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ICONIC AWARDS 2022 - INNOVATIVE INTERIOR:  
NAGRODA DLA ELEKTRONICZNEGO PANELU NATRYSKOWEGO  
SPORTING 2 SECURITHERM
PROSTE I ESTETYCZNE ROZWIĄZANE PRZECIW LEGIONELLI

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM (Nr 714900, 714906, 714910 i 714916) zwycięża w konkursie  
ICONIC AWARDS 2022: Innovative Interior, zdobywając tytuł „„Winner”.

Nagroda 
Konkurs ICONIC AWARDS: Innovative Interior nagradza najlepsze 
innowacje w branży meblarskiej i dekoracyjnej. Projekt wnętrza 
postrzegany jest holistycznie: armatura nie jest już tylko odrębnym 
przedmiotem, ale stanowi część większej całości. 

Ten międzynarodowy konkurs stanowi wyjątkową platformę łączącą 
projektantów produktów i architektów.

Produkt 
DELABIE przedstawia nowy, elektroniczny i termostatyczny panel 
natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM. Produkt, który jest 
higieniczny, bezpieczny i oszczędny oraz zapewnia optymalny komfort.

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM 
gwarantuje nieskazitelną higienę pod prysznicem. Uruchamiany jest 
bezdotykowo: zarówno otwarcie, jak i zamknięcie wypływu odbywa 
się poprzez zbliżenie dłoni do detektora obecności. Innowacja 
oparta jest tu na higienie i bezpieczeństwie użytkownika. Bakterie 
legionella rozwijają się w wodzie stojącej w temperaturze między 25 
i 45°C. W tym przypadku technologia termostatyczna zintegrowana 
jest bezpośrednio w wylewce panelu, tj. możliwie najbliżej punktu 
czerpalnego. Wyeliminowana jest zatem cyrkulacja wody zmieszanej  
w samym panelu. Dodatkowo, ok. 60-sekundowe spłukiwanie 
okresowe uruchamiane co 24h od ostatniego użycia, zapewnia 
wymianę wody w instalacji. Zapobiega to rozwojowi bakterii. Firma 
DELABIE dodała również natychmiastową ochronę antyoparzeniową. 
W przypadku braku zimnej wody, panel natryskowy automatycznie się 
wyłączy, uniemożliwiając wypływ wody gorącej. 

Ponadto stabilność temperatury zagwarantowana jest bez względu na 
wahania ciśnienia w instalacji. Woda nastawiona na 38° będzie miała 
dzięki temu stabilną temperaturę, co eliminuje ryzyko oparzeń.

Poza posiadaniem zalet związanych z higieną i bezpieczeństwem, ten 
panel natryskowy spełnia również kryteria „oszczędności”  
i „ekologii”. SPORTING 2 SECURITHERM, dzięki funkcjom 
elektronicznym i wypływowi nastawionemu na 6 l/min, umożliwia 
oszczędność blisko 80% wody w porównaniu z natryskiem 
klasycznym. Wypływ może zostać zamknięty w każdej chwili 
przez użytkownika. Dodatkowo, w razie nieuwagi i pozostawienia 
otwartego wypływu, czasowe ustawienie zabezpieczające zamknie go 
automatycznie po 60 sekundach.

Oprócz tego, że elektroniczny panel natryskowy SPORTING 
2 SECURITHERM został zaprojektowany z myślą o wygodzie 
użytkowników, jest on dostępny w kilku wersjach, aby ułatwić również 
montaż niezależnie od rodzaju instalacji.
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