
CAZI DE BAIE

Cazi de baie

CARACTERISTICILE CĂZILOR DE BAIE AQUAFORM®

Cea mai înaltă calitate a învelişului acrilic

Calitatea cea mai înaltă a învelişului acrilic scoate în evidenţă 
căzile  aquaform®. Acesta este un material care, în multe privinţe 
se caracterizează prin proprietăţi mult mai bune decât alte 
materiale care sunt folosite în producţia căzilor. În primul rând 
învelişul acrilic este foarte durabil şi rezistent la deteriorare. Timp 
de ani de zile îşi păstrează culoarea şi luciul original.  De 
asemenea, posedă proprietăţi termoizolatoare şi anti-alunecare.

15 ani de garanţie pentru acril.

Calitatea principală a căzii o reprezintă menţinerea culorii originale 
chiar şi după o lungă perioadă de timp de utilizare. Acrilul, dacă 
este întreţinut corespunzător, îşi păstrează culoarea şi netezimea 
originală timp de ani de zile. Pe o astfel de suprafaţă nu se depune 
calcarul şi nici nu intră în reacţii chimice cu detergenţii folosiţi 
pentru curăţare. 

Uşurinţa de curăţare

Cazile de baie aquaform® sunt mult mai rezistente şi fiabile. 
Fabricate din acril de inalta calitate, acestea nu absorb apa si nu 
reactioneaza cu diferitii compusi chimici prezenti in apa. Acest 
lucru inseamna ca este foarte usor pentru utilizator sa pastreze 
cada curate pentru o lunga perioada de timp.

Caracteristici anti-alunecare

Una dintre principalele caracteristici ale acrilului este proprietatea 
de anti-alunecare. Acest material are un grad înalt de aderenţă, 
fapt datorită căruia nu trebuie să folosim în cadă sisteme anti-
alunecare suplimentare. Suprafaţa căzii nu devine alunecoasă 
chiar şi după ce am folosit diferitele săpunuri lichide pentru baie. 

Caracteristici termoizolatoare

Datorită proprietăţilor termoizolatoare a acrilului apa din cadă îşi 
păstrează temperatura o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru 
se datorează faptului că, spre deosebire de căzile din oţel - apa se 
răceşte, în principal, datorită contactului cu aerul şi nu prin pereţii 
căzii. 

În set veţi găsi picioarele pentru montajul căzii cât şi şinele de 
montaj (elementele de susţinere)

Picioarele pentru căzi garantează stabilitatea căzii şi posibilitatea 
de nivelare a acesteia chiar şi pe o suprafaţă inegală.  În cazul în 
care aveţi la dispoziţie uneltele corespunzătoare, aceste picioare 
le puteţi monta de unul singur. În schimb, şinele de montaj  
(elementele de susţinere) trebuiesc amplasate pe pereţii băii. 
Datorită acestora este mărită stabilitatea căzii, iar muchiile 
acesteia aderă perfect la pereţi.

Construcţia durabilă

Căzile aquaform® se caracterizează printr-o înaltă rezistenţa - 
această rezistenţă a fost obţinută datorită întăririi plăcii acrilice prin 
laminarea acesteia cu un amestec de răşină şi fibră de sticlă. Acest 
material este foarte flexibil şi rezistent la deteriorări. Formarea şi 
întărirea specială cu ajutorul laminatelor, garantează stabilitate şi 
durabilitate căzilor noastre. 


