
Tempoflux 3 voor inbouw
Een mooi voorbeeld van die combinatie 
van functionaliteit en stijl is de Tempoflux 
3  voor inbouw, een zelfsluitende toilet-
kraan voor directe spoeling. Het watervo-
lume is instelbaar op 3/6  l of 2/4  l. Het 
antiblokkeersysteem beperkt het spoel-
volume, ongeacht de duur dat de knop 
ingedrukt blijft. Alle elementen zijn langs 
de voorkant bereikbaar, voor gemak van 
onderhoud of herstelling. Bovendien is 
de afdekplaat uitgevoerd in elegant zwart 
glas, met frame en bedienknoppen in 
gepolijst metaal, voor visueel accent. De 

afdekplaat is ook verkrijgbaar in chroom 
of mat RVS.

Zwart RVS
Sanitair voor openbare ruimtes moet te-
gen een stootje kunnen. Daarom heeft De-
labie een reeks toestellen uitgebracht in 
RVS 304 met een afwerking in mat zwart 
Teflon (PTFE). De stevigheid en slijtvast-
heid van RVS 304 is bekend. Nu komt daar 
een Teflonlaag bij. Die afwerking heeft 
zijn waarde bewezen bij kookgerei, en is 
krasvast en bestand tegen chemicaliën. 
Bovendien zal kalkaanslag er zich niet 

op vasthechten, wat de schoonmaak sterk 
vereenvoudigt. Er zijn nu 15  referenties 
in deze afwerking beschikbaar: wastafels, 
toiletten, urinoirs...

Accessoires maken het af
Om het totaalplaatje af te maken, heeft 
Delabie nog een reeks accessoires in 
zwart. Dit omvat kledinghaken, toiletbor-
stelhouders, toiletrolhouders, zeepverde-
lers, handendrogers enzovoort. Ze vormen 
een stijlvolle aanvulling op de zwarte 
sanitaire toestellen of de bekende Black 
Binoptic uitvoering van het kraanwerk. 
Opnieuw werden er geen toegevingen 
gedaan op het vlak van gebruiksgemak, 
installatievriendelijkheid en stevigheid. 
Deze accessoires hebben alle bekende 
Delabie kwaliteiten, maar geven nog een 
extra visueel accent.
Samen met het reeds bestaande assor-
timent van zwart kraanwerk, heeft Dela-
bie nu een totaalaanbod voor openbaar 
sanitair. Ontwerpers kunnen nu met een 
gerust gemoed voor een trendy stijl kie-
zen, zonder op kwaliteit en veiligheid te 
moeten inboeten.
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Delabie breidt aanbod uit met stijlvol zwart sanitair

De indruk die bezoekers opdoen van een openbaar gebouw of organisatie wordt mee bepaald door 
de sfeer van de sanitaire ruimten. Als de bezoekerstoiletten duidelijk een sluitpost in het budget 

waren, dan straalt dat ongunstig af op de hele organisatie. Daarom streven beheerders ernaar om het 
gebruik van een sanitaire ruimte tot een aangename ervaring te maken. De uitrusting moet niet alleen 
functioneel, maar ook stijlvol zijn. In dit kader brengt Delabie een hele reeks componenten uit in 
elegant en trendy zwart.
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