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Rvs, een alternatief voor keramiek in utiliteiten  

In utiliteiten is het belangrijk dat het sanitair proper en 
stijlvol is, zodat er minder aanzet is tot vandalisme en de 
sanitaire ruimte gerespecteerd wordt door de gebruikers. 
DELABIE, Europees leider op het gebied van kranen en 
sanitair toebehoren voor publieke ruimten, biedt al enkele 
jaren een uitgebreid assortiment sanitaire toestellen in rvs 
die voldoen aan deze strenge eisen.

Rvs industrieel, roestvast stijl 

Rvs is het ideale materiaal voor gebruik in utiliteiten. 
Het is stevig en onbreekbaar en wordt vaak aanbevolen 
op plaatsen die onderhevig zijn aan veel vandalisme. 
Rvs is echter niet alleen voorbehouden aan zware 
utiliteiten zoals gevangenissen en mag dat ook niet zijn! 
Het materiaal is ook een must voor optimale hygiëne. 
Het is bacteriostatisch en wordt daarom al lange tijd 
gebruikt in ziekenhuizen en professionele keukens: de 
retentiecoëfficiënt van bacteriën na het schoonmaken is 
zeer laag. 

Bovendien is rvs een edel en stijlvol materiaal dat past bij 
alle stijlen van sanitaire voorzieningen. Het wordt bijgevolg 
gebruikt in diverse openbare gebouwen, zoals restaurants, 
kantoren, winkelcentra, musea, scholen, hotels... Tot 
slot is rvs ook zeer milieuvriendelijk: doordat het 100 % 
recycleerbaar is, draagt het materiaal zijn steentje bij aan 
duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu.

LAVANDO handwasbakje in rvs

Met het LAVANDO handwasbakje vervolledigt DELABIE 
zijn assortiment sanitaire toestellen in rvs. Dankzij de 
rechthoekige vorm kan het handwasbakje zowel worden 
geïnstalleerd in een toilet voor personen met beperkte 
mobiliteit als in klassieke sanitaire ruimtes waar vaak 
weinig plaats is voorzien. 

Hij is naadloos en vervaardigd uit bacteriostatisch 
RVS 304, waardoor bacteriën zich moeilijk kunnen 
vasthechten, wat zorgt voor een eenvoudige reiniging 
en een betere hygiëne. Het wasbakje is niet zwaar en is 
beschikbaar met een kraangat Ø 35 aan de linkerkant (ref. 
121360) of aan de rechterkant (ref. 121370).  
Dit nieuwe handwasbakje in rvs zal uw sanitaire ruimtes 
verfraaien en kan eenvoudig worden geïntegreerd in 
toiletten van restaurants, kantoren of hotels.

LAVANDO HANDWASBAKJE IN RVS
Hoe design, weerstand en hygiëne combineren dankzij rvs?

RVS, edel en stijlvol 
materiaal

RVS, een must voor 
hygiëne

RVS, een duurzaam en 
onbreekbaar materiaal

RVS, 100 % recycleerbaar
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DELABIE, de expertise van een fabrikant

DELABIE werd in 1928 opgericht in Frankrijk. Vandaag is het nog steeds 100% een familiebedrijf en uitgegroeid tot de Europese leider in kranen en sanitaire voorzieningen  

voor openbare plaatsen. Het bedrijf richt zich tot deze markt met een specifiek aanbod, bestaande uit 5 assortimenten: kranen voor publieke ruimten, kranen voor ziekenhuizen, 

toegankelijkheid en hygiëne accessoires, sanitaire toestellen in RVS en andere specifieke kranen. 

Meer dan 2.000 DELABIE referenties, een internationale referentie, worden vanuit de fabriek in Frankrijk naar meer dan 90 landen uitgevoerd.  

De groep telt 9 filialen wereldwijd: Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Polen, Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) en China (Hong Kong).

DELABIE heeft het LAVANDO handwasbakje ontworpen als aanvulling op het assortiment rvs sanitaire toestellen. Het rechthoekige, lichte 
handwasbakje is uit een stuk geperst en vervaardigd uit bacteriostatisch RVS 304 voor een eenvoudige reiniging. Hij zal uw sanitaire ruimtes 
verfraaien en kan eenvoudig worden geïntegreerd in toiletten van restaurants, kantoren of hotels.

Afbeeldingen zijn beschikbaar op de website delabiebenelux.com, rubriek Pers
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