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Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
tel. +49 2382 785 0
fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com
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2200 Herentals
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e-mail: info@egeda.be
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Koxkampseweg 6
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6.
97

8 
   

09
/2

00
9 VOLMAAKT GELIJK MET DE VLOER

Conofl at – perfecte instap.
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NIEUWE BEWEGINGSVRIJHEID
Conofl at – grenzeloos vlak.

Een innovatie die u veel te bieden heeft.

•  doorgedreven helder design
•  moderne optiek, harmonieus in de badkamerarchitectuur geïntegreerd
•  optimaal stacomfort dankzij vlak, geëmailleerd afvoerdeksel dat perfect 
 aansluit op het doucheoppervlak
•  bijzonder veilig dankzij de optioneel verkrijgbare veredeling met speciale 
 antislip emaillaag
•  kan geheel gelijk met de vloer ingebouwd worden

•  supervlak, innovatief afvoergarnituur
•  verkrijgbaar in 17 afmetingen
•  als optie: makkelijk te onderhouden pareleffect en sierelementen
•  uit 3,5 mm geëmailleerd staal van Kaldewei
•  met 30 jaar garantie
•  inbouwbaar met het douchekuip-basisframe FR en het nieuwe inbouwsysteemframe ESR II



                         Het extreem vlakke design van CONOFLAT zet nieuwe maatstaven. Het geëmailleerde 
    afvoerdeksel past naadloos in het oppervlak dat volledig gelijk ligt met de vloer – voor een 
                   nieuwe, elegante esthetiek, voor een grenzeloze bewegingsvrijheid een optimaal stacomfort.
                                            In kostbaar 3,5 geëmailleerd staal van Kaldewei. Met 30 jaar garantie.

Conofl at – grenzeloos vlak.
GRENZELOOS VRIJ 
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80 x 90

783
90 x 90

781
80 x 100

784
90 x 100

786
100 x 100

787
80 x 110

788
90 x 110

782
80 x 120

785
90 x 120

789
100 x 120

790
120 x 120

791
80 x 130

792
90 x 130

793
100 x 130

794
80 x 140

795
90 x 140
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100 x 140

EXTRAVAGANTIE OP MAAT 
Conofl at – exclusief doucheplezier gegarandeerd.

MOOI & MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
Als optie verkrijgbaar: uitvoering met pareleffect, een makkelijk schoon te 
maken veredeld oppervlak dat water, vuil- en kalkresten laat wegparelen.

MOOI & VEILIG
Als u dat wenst, kunnen we het materiaal leveren in een uitvoering die 
uitglijden voorkomt, met een speciale antislip-emaillaag die afgestemd 
is op uw CONOFLAT-design.

MOOI & INNOVATIEF
Supervlak afvoergarnituur op basis van een innovatief draineersysteem. Bijzonder hoge 
drainage-effi ciëntie. Geëmailleerd afvoerdeksel in de kleur van de douchebak.

MOOI & INDIVIDUEEL
Bovendien kan uw CONOFLAT geleverd worden met een 
edel leliepatroon of een exclusieve goudversiering, die we op 
aanvraag ook volledig naar uw wensen kunnen vormgeven.

Afmetingen in cm.

MOOI & VEELZIJDIG
U kan kiezen uit 17 verschillende afmetingen in klassiek wit en veel eigentijdse kleuren.



BINDENDE VERANTWOORDELIJKHEID
Kaldewei – de pionier van het duurzaam bouwen.

Kaldewei. De eerste gecertifi ceerde specialist in badkamerinrichting.
  Kaldewei kiest al meer dan 90 jaar voor ecologische duurzaamheid. 
      We voeren onze materiaalfi losofi e consequent door, wat ook inhoudt dat alle baden en douchebakken uit 3,5 mm
geëmailleerd staal van Kaldewei aan het einde aan het einde van hun levenscyclus gerecycleerd worden.
                Op basis van milieuvriendelijke procedures tijdens de productie, het verpakken, het transport en de 
        afvalverwerking heeft Kaldewei als eerste Duitse specialist in badkamerinrichting van het 
                                      “Institut Bauen und Umwelt e.V.” het certifi caat duurzaamheid gekregen volgens ISO 14025.

      Kwaliteit die levenslang meegaat.
Ieder bad en douchebak van Kaldewei bestaat uit een uniek materiaal: 3,5 mm geëmailleerd staal van Kaldewei.
          Deze materiaaldikte garandeert de stabiliteit, de stevigheid en de duurzaamheid van al onze bad-, douche- en        
                               whirlkuipen. Het glasachtige oppervlak is slagvast en ook praktisch kras- en slijtvast.
           Het voordeel: waar geen krassen ontstaan, kunnen zich ook geen bacteriën nestelen.
  Zo blijft ieder bad en douchebak uit 3,5 mm geëmailleerd staal van Kaldewei een leven lang mooi en 
                                                     hygiënisch – zo goed als ongeëvenaard. En dat met een garantie van 30 jaar.



CONOFLAT
  Perfecte instap. Grenzeloos vlak.


