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CENAMI OVĚNČENÁ: AQUABLADE® –
NOVÁ ÉRA TECHNOLOGIE SPLACHOVÁNÍ
Ve společnosti Ideal Standard se neustále snažíme
představovat našim zákazníkům 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.

ČISTĚJŠÍ
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.

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

BEZKONKURENČNÍ HYGIENA
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.

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

Connect Air

SPLACHOVACÍ
TECHNOLOGIE
AQUABLADE®
ZÍSKALA
ŘADU OCENĚNÍ
ZA DESIGN
A INOVACI

Tesi

Tonic II

Connect
Technologie AquaBlade®
je nyní k dispozici v mnoha
různých modelech WC:
Tesi, Connect, Connect Air,
Tonic II a Dea.

Dea

TIŠŠÍ
AQUABLADE® JE VE SROVNÁNÍ
S KLASICKÝM SPLACHOVÁNÍM
AŽ O 25 % TIŠŠÍ.

Výsledky našeho výzkumu, během kterého byly
porovnávany klozety se splachovací technologií
AquaBlade a klozety s klasickým splachovacím
kruhem, prokázaly snížení hladiny hluku o 25%
u technologie AquaBlade®.
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CHYTŘEJŠÍ
Perfektní tvar a dokonalá funkčnost
Při vývoji technologie AquaBlade® byla brána v potaz
jak estetika, tak funkčnost výrobku. Hladký vnitřní
povrch mísy bez nevzhledného splachovacího kruhu
dodá Vaší koupelně elegantní a minimalistický vzhled.

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 Evropě.

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.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické speciﬁkace. © 2017 Ideal Standard All rights reserved.
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