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Rimfree i iCon
®

– nowości w ofercie
Sanitec KOŁO

Podczas konferencji prasowej 4 grudnia w Warszawie firma Sanitec
KOŁO zaprezentowała najnowsze produkty z oferty marki Keramag: wiszące
miski ustępowe Rimfree® oraz ceramikę i meble z rodziny iCon. Prezentacje
oferty poprzedził zajmujący wykład Małgorzaty Sokołowskiej, autorki książki:
„Myć się czy wietrzyć? Dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś”.
Rimfree® – idealnie czyste
rozwiązanie
Wiszące miski ustępowe Rimfree® niemieckiej firmy KERAMAG należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań wyposażenia łazienki ostatnich lat. Nowego typu miski w seriach
ceramiki Renova nr1 i 4U dostępne są w ofercie firmy Sanitec Koło. Unikalność tego roz-

wiązania polega na rezygnacji z ceramicznego obrzeża, które otacza wnętrze miski
ustępowej. Wszyscy którzy dbają o czystość
wiedzą, jak trudne jest doczyszczenie powierzchni pod kołnierzem. Ze względu na
konstrukcję miski, praktycznie nigdy nie wiemy, czy ten fragment umyty jest właściwie
i czy nie kryje bakterii oraz drobnoustrojów.
Nawet jeżeli niewidoczna część obrzeża jest
dobrze szkliwiona, co nie
jest regułą, dotarcie do
niej szczotką i specjal-

nie wyprofilowaną końcówką
pojemnika ze środkiem chemicznym nie gwarantuje pełnej skuteczności.
W kanale doprowadzającym
wodę do misek wiszących
Rimfree ® znajduje się specjalny, opatentowany rozdzielacz wody. Dzięki niemu woda spłukuje całe wnętrze miski
bardzo dokładnie. Delikatne wgłębienie wokół środkowej części powoduje, że strumień
wody obmywa całą powierzchnię miski, nie
zostawiając na niej nieczystości, a jednocześnie woda nie wydostaje się na zewnątrz. Po
raz pierwszy rozwiązanie tzw. „bezobrzeżowe”, czyli Rimfree ® zostało użyte przez angielską firmę Twyford, która jednocześnie opatentowała jego nazwę. Rozwiązanie to cieszy
się w tym kraju dużym uznaniem środowisk
medycznych i jest rekomendowane w obiektach służby zdrowia. Miski ustępowe firmy Keramag - Renova nr1 i 4U są lekko zmodyfikowanymi i ulepszonymi wersjami pierwowzoru
z firmy Twyford.

iCon – aranżacja łazienki bez
ograniczeń
iCon jest kompleksowym rozwiązaniem w zakresie wyposażenia wnętrz, na które składa

się seria eleganckich umywalek i praktycznych mebli. Do wyboru jest aż dziesięć modeli
umywalek o różnych szerokościach – od 50 do
120 cm. Te największe „120” będą wspaniałym wyposażeniem łazienki dla dwojga.
Ciekawym rozwiązaniem są umywalki asymetryczne („50” i „90”) z praktyczną powierzchnią odkładczą i mydelniczką – po
prawej lub lewej stronie. W kolekcji mebli są
szafki podumywalkowe z jedną lub dwiema
szufladami, szafki boczne niskie i wysokie,
a także półki i lustra. Modułowy charakter
mebli pozwala na swobodną aranżację łazienki. Seria iCon zachwyca prostym wzornictwem. Meble dostępne są w trzech kolorach
z połyskiem: biel, burgund i platyna.
Z myślą o małych toaletach i łazienkach gościnnych powstała seria produktów iCon xs.
Niewielkie wymiary ceramiki ułatwiają zagospodarowanie równie niewielkiego pomieszczenia. W kolekcji są umywalki o szerokości 38 i 53 cm oraz praktyczna umywalka
narożna

