NOVÁ ÉRA
TECHNOLOGIE
SPLACHOVÁNÍ

NOVÝ
STANDARD
VÝKONNOSTI
SPLACHOVÁNÍ
Ve společnosti Ideal Standard se neustále
snažíme představovat našim zákazníkům
nejkrásnější, inovativní řešení, udávat trend
a nastavovat nové standardy designu
zařizovacích předmětů do koupelen.
Jsme hrdí na to, že po několika letech vývoje,
můžeme představit novou splachovací
technologii AquaBlade™ – nejvýznamnější
počin od doby, kdy bylo vynalezeno
splachovací WC. Jsme přesvědčeni, že tato
unikátní, patentovaná technologie, nastaví
nová měřítka týkající se designu klozetů,
hygieny a výkonu splachování.

KLOZETY S NOVOU TECHNOLOGIÍ AQUABLADE™
BUDOU UVEDENY V ROCE 2015 (TONIC II & DEA).

DOKONALÉ SPOJENÍ STYLU
NAVRŽENO
K DOKONALOSTI
Esteticky dokonalý vzhled klozetu s technologií
AquaBlade™ se vyznačuje jednoduchými, čistými liniemi
a moderním vzhledem, Při jeho vývoji byl zároveň kladen
důraz i na jeho funkčnost. Není zde žádný nevzhledný
splachovací kruh, pouze hladké křivky klozetové mísy.

VYPADÁ LÉPE…
Výzkum odhalil, že 8 z 10 spotřebitelů* preferovalo
vzhled klozetu se splachovací technologií AquaBlade™
před klozety s běžným splachovacím kruhem nebo
klozety bez kruhu (RIMLESS, RIMFREE).
* na základě výzkumu v UK a Itálii

MIMOŘÁDNÝ
VÝKON
SPLACHOVÁNÍ
Technologie AquaBlade™
zaručuje prvotřídní oplach
klozetu při každém použití.
Voda oplachuje 100 % vnitřku
klozetové mísy pod oplachovým
kanálkem, který je umístěn
téměř u horního okraje mísy.

Vnitřní kanálek vytváří tlakovou
kaskádu vody, která proudí
kolem celé klozetové mísy
a vytváří dva silné proudy
vody na přední straně klozetu.
Dochází tak k vytvoření takové
masy vody, která snadno
spláchne pevné extrementy.

SPLACHOVACÍ
TECHNOLOGIE
AQUABLADE™
JE KOUPELNOVÝM
EKVIVALENTEM
K VYNÁLEZU
TRYSKOVÉHO MOTORU

A FUNKČNOSTI
BEZKONKURENČNÍ
HYGIENA
Co se hygieny týče, překonávají klozety
s technologií AquaBlade™ ostatní klozety na trhu.
U klasických klozetů nedochází k oplachu značně
velké plochy především v zadní části mísy.
U klozetů s technologií AquaBlade™ je oplachový
kanálek umístěn v blízkosti horního okraje
klozetové mísy a zároveň dochází ke 100% oplachu
plochy pod kanálkem při každém spláchnutí.
Klozety se splachovací technologií AquaBlade™
jsou hygieničtější než běžné klozety bez
splachovacího kruhu (RIMLESS, RIMFREE). U klozetů
tohoto typu může docházet ke zvýšenému výskytu
bakterií na povrchu vnitřku mísy, které se během
spláchnutí rozptylují do okolního prostoru.
U klozetů s technologií AquaBlade™ je zaručeno,
díky optimálnímu tlaku vody a jemným liniím
vnitřku mísy, opláchnutí bez nežádoucího,
nehygienického vystříknutí vody ven.

JEDNODUŠŠÍ
NA ÚDRŽBU
Díky technologii AquaBlade™
dochází pokaždé k důkladnému
oplachu celé mísy a díky jemně
zakřivenému vnitřnímu tvaru
se velmi snadno čistí a udržuje.

U klozetů s klasickým
splachovacím kruhem
se téměř 20 % plochy
celé mísy při běžném
spláchnutí neopláchne.

Technologie AquaBlade™
zajistí, že 100 % povrchu
pod oplachovým kanálkem
je dokonale opláchnuto

TAJEMSTVÍ
NOVÉ
TECHNOLOGIE
Středebodem všeho o co se snažíme je design. To znamená,
že naše výrobky jsou v přední linii zorného pole uznávaných
designérů – ať již díky své funkčnosti, tak i stylu.
„Naším cílem bylo vytvoření elegantního, moderně
vypadajícího klozetu, který svým vzhledem překoná klozety,
které jsou v současné době nabízeny na trhu. Navrhli jsme
klozetovou mísu bez tradičního převislého splachovacího
kruhu a tím dosáhli moderního vzhledu. Zároveň jsme
zmenšili nehygienickou plochu, kde se mohou usazovat
a množit bakterie. Co se splachování týče, navrhli jsme
takové řešení, které umožňuje oplachovat klozetovou mísu
téměř od vrchního okraje čímž jsme docílili optimalizace
celkového spláchnutí. Vnitřní kanálek, kterým voda proudí,
redukuje turbulenci oplachové vody a výsledkem je vysoce
účinný a tichý oplach s minimem stříkající vody kolem.“

Mike Heaton
Manažer vývoje nových výrobků,
Sanitární keramika, Ideal Standard EMEA

„Líbí se mi, s jakou jednoduchostí byl navržen
můj nový klozet s technologií AquaBlade™,
především oceňuji jak moderně vypadá.
Lidem, kteří byli u mne na návštěvě a tento
klozet použili, se velmi líbil a okamžitě
zaznamenali, že nemá klasický převislý
splachovací kruh. Splachování s technologií
AquaBlade™ je více výkonnější a účinnější
a je zároveň rychlejší a tišší než u jiných
klozetů, které znám.”
Mary Cocking
Zákaznice

Pro vice informací
o technologii AquaBlade™
a ostatních výrobcích
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Česká republika
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