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Inox, alternatywa dla ceramiki w obiektach 

publicznych 

W budynkach użyteczności publicznej ważne jest, żeby 
pomieszczenia sanitarne były estetyczne i czyste, aby  
z kolei rzadziej ulegały dewastacji i były bardziej szanowane 
przez użytkowników. Firma DELABIE, europejski lider 
w dziedzinie armatury i wyposażenia sanitarnego do 
budynków użyteczności publicznej, od wielu lat proponuje 
szeroką gamę urządzeń sanitarnych ze stali nierdzewnej, 
które spełniają te wymogi.

Inox, bezsprzecznie stworzony dla designu 

Stal nierdzewna to materiał idealny do obiektów 
publicznych. Ponieważ jest odporny i się nie tłucze, 
polecany jest często szczególnie do miejsc o wysokim 
stopniu wandalizmu. Ale Inox nie jest i nie musi być 
stosowany tylko w więzieniach! Jest również koniecznością 
dla zachowania higieny. Ze względu na swoje właściwości 
bakteriostatyczne, gdyż jego zdolność do zatrzymywania 
bakterii po czyszczeniu jest bardzo niska, od dawna 
stosowany jest w szpitalach i kuchniach profesjonalnych. 
Dodatkowo, stal nierdzewna to szlachetny i designerski 
materiał, który pasuje do każdego rodzaju wystroju 
przestrzeni sanitarnych. Doskonale więc odnajdzie się 
w miejscach takich jak restauracje, biurowce, centra 
handlowe, muzea, szkoły czy hotele.  
I wreszcie, stal nierdzewna, nadając się w 100% 
do recyklingu, dba o środowisko i przyczynia się do 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony naszej planety.

Umywalka do WC Inox LAVANDO

Aby uzupełnić swoją gamę urządzeń sanitarnych ze stali 
nierdzewnej, firma DELABIE stworzyła umywalkę do WC 
LAVANDO. Jej prostokątny, uniwersalny kształt sprawia, 
że można ją zainstalować zarówno w toalecie dla osób 
niepełnosprawnych, jak i w toalecie ,,klasycznej’’, gdzie 
przestrzeń jest na wagę złota. 
Wykonanie z bakteriostatycznego Inoxu 304 i wytłaczana 
z jednej części komora ograniczają nisze bakteryjne, 
zapewniając lepsze czyszczenie i higienę.  
Umywalka jest lekka i posiada otwór Ø35 na armaturę po 
lewej (nr 121360) lub prawej stronie (nr 121370). 
Ta nowa, designerska umywalka ze stali nierdzewnej do WC 
uszlachetni przestrzenie sanitarne i łatwo wkomponuje się  
w wystrój toalet w restauracji, biurowcu czy hotelu.

UMYWALKA DO WC INOX LAVANDO
Jak połączyć design, odporność i higienę dzięki stali nierdzewnej?

Inox, szlachetny  
i designerski materiał

Inox, konieczność dla 
zachowania higieny

Inox, odporny i nietłukący 
się materiał

Inox, w 100% nadający 
się do recyklingu



Znajdź DELABIE w mediach społecznościowych

DELABIE, doświadczenie producenta

DELABIE, francuska firma w 100% rodzinna, założona w 1928 roku, jest europejskim liderem w branży armatury i urządzeń sanitarnych do wyposażenia budynków publicznych. 

Firma proponuje specjalistyczną ofertę, przystosowaną do tego rynku, która składa się z pięciu gam: Armatura do budynków użyteczności publicznej, Armatura szpitalna, 

Dostępność - Akcesoria dla zapewnienia higieny, Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej i Armatura specjalistyczna.  

Ponad 2 000 produktów DELABIE, marki uznanej na rynku międzynarodowym, jest eksportowanych z fabryki we Francji do ponad 90 krajów.  

Firma posiada 9 filii na świecie: Niemcy, Austria, Kraje Beneluksu, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Polska, Emiraty Arabskie (Dubaj) i Chiny (Hongkong).
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Aby uzupełnić swoją gamę urządzeń sanitarnych ze stali nierdzewnej, firma DELABIE stworzyła umywalkę do WC LAVANDO. Ma prostokątny 
kształt, jest lekka i posiada komorę wytłoczoną z bakteriostatycznego Inoxu 304, co gwarantuje łatwość czyszczenia. Ta nowa, designerska 
umywalka ze stali nierdzewnej do WC uszlachetni przestrzenie sanitarne i łatwo wkomponuje się w wystrój toalet w restauracji, biurowcu czy hotelu.

Rysunki i zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej delabie.pl, rubryka Prasa
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