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PRACOWNICY

ponad 800 na świecie

KALDEWEI NA ŚWIECIE

Światowy partner w zakresie wysokiej jakości rozwiązań łazienkowych ze
stali emaliowanej KALDEWEI
Jako jeden z wiodących międzynarodowych producentów wysokiej jakości powierzchni
prysznicowych, umywalek oraz wanien ze stali emaliowanej KALDEWEI jest obecny
w ponad 80 krajach, w tym w 12 ma swoje filie. Przedstawicielstwa KALDEWEI działają w Chinach, Anglii, Francji, Włoszech, Austrii, Polsce, Rosji, Szwajcarii, Hiszpanii,
Azji Południowo Wschodniej, Czechach oraz USA. Inwestorzy komercyjni i prywatni na
całym świecie doceniają doskonałe właściwości użytkowe szlachetnej stali emaliowanej
KALDEWEI, dlatego produkty z tego wyjątkowego materiału zainstalowano już w wielu
luksusowych hotelach. Aktualnie sprzedaż na rynkach międzynarodowych stanowi ponad
50 procent obrotu firmy.

PRODUKCJA

100 procent „Made in Germany“
Obojętnie, jaki produkt z oferty KALDEWEI wybierzemy brodzik, umywalkę czy wannę
– wszystkie modele niemieckiego producenta zostały wykonane z jednego materiału i
charakteryzują się tą samą jakością. Firma opiera swoją strategię na produkcji w pełnym łańcuchu wartości – od wytwarzania emalii i formowania stali, aż do uszlachetniania
powierzchni emalii. Wszystko to odbywa się wyłącznie w jednej lokalizacji – w Ahlen w
Niemczech. Stamtąd do klientów na całym świecie eksportowane są luksusowe rozwiązania łazienkowe „Made in Germany“.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDAŻENIA
W HISTORII FIRMY

1918: założenie firmy w Ahlen, Niemcy
1932: rozpoczęcie wytwarzania emalii w zakładzie w Ahlen
1934: rozpoczęcie produkcji pierwszej wolnostojącej wanny wykonanej z kilku
zespawanych stalowych płyt
1956: KALDEWEI rozpoczyna obok produkcji wanien także produkcję brodzików
1958: uruchomienie pierwszej linii technologicznej przystosowanej do tłoczenia stali
oraz umożliwiającej bezszwową produkcję wanien z jednej stalowej płyty
1970: KALDEWEI staje się Nr. 1 w dziedzinie produkcji wanien w Europie
1989: uruchomienie największego pieca emalierskiego na świecie
1992: uruchomienie największej na świecie linii pras hydraulicznych o dużym
nacisku służącej do wytłaczania wanien ze stalowych płyt
1994: wdrożenie do produkcji pierwszej na świecie powierzchni prysznicowej
wykonanej ze stali emaliowanej KALDEWEI: Superplan
2008: uruchomienie najnowocześniejszej linii pras hydraulicznych przeznaczonych
do wytłaczania brodzików i powierzchni prysznicowych
2010: KALDEWEI otrzymuje tytuł ,,Marki Stulecia“ („Marke des Jahrhunderts“)
2014:	wprowadzenie do oferty produktów z serii KALDEWEI Meisterstück wolnostojących wanien, w całości wraz z obudowami wykonanymi ze stali emaliowanej
2015: poszerzenie produktowego portfolio o umywalki ze stali emaliowanej KALDEWEI
2016: w konkursie German Brand Award 2016 KALDEWEI otrzymuje złoty medal
wraz z tytułem „Corporate Brand of the year“
2017: KALDEWEI otwiera w Ahlen ekspozycję KALDEWEI ICONIC WORLD, zdobywa
także nagrodę główną w konkursie Green Good Design Award, jedną z
najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
2018: jubileusz „100 -lecia KALDEWEI“

MATERIAŁOWA KOMPETENCJA

Stal emaliowana KALDEWEI: szlachetny materiał do produkcji wysokiej jakości
rozwiązań łazienkowych
Stal i szkło – dwa prawdziwie naturalne materiały, cenione od stuleci, a każdy z nich posiada
jedyne w swoim rodzaju, niezastąpione właściwości. Stal to przede wszystkim stabilność,
wysoka odporność, wytrzymałość i optymalna plastyczność. Szkło z kolei wykazuje niebywałą odporność chemiczną i termiczną, zapewniając jednocześnie najlepsze wrażenia
optyczne. Wytrzymała stal i odporne szkło dają nierozerwalne połączenie tworząc jeden
materiał – stal emaliowaną KALDEWEI. Zalety każdego z nich łączą się w idealną symbiozę.
KALDEWEI jest jedynym producentem z branży łazienkowej, który sam opracował recepturę emalii i który do tej pory samodzielnie ją wytwarza. Stal emaliowana KALDEWEI jest
materiałem o wyjątkowych właściwościach użytkowych. Jej receptura oraz proces produkcji są przez KALDEWEI wciąż modyfikowane i udoskonalane. Projektanci oraz inwestorzy
na całym świecie cenią niezawodność i doskonałą jakość tego wyjątkowego materiału.

WZORNICZA KOMPETENCJA

Ponad 150 nagród w konkursach na całym świecie
Z ponad 150 prestiżowymi nagrodami (w tym red dot design award, plus X Award,
Iconic Awards, Interior Innovation Award, IF product design award) KALDEWEI jest jednym z najbardziej uznanych producentów rozwiązań łazienkowych na świecie. Oprócz
projektów opracowywanych przez własne Centrum Designu KALDEWEI realizuje również autorskie projekty we współpracy z renomowanymi biurami projektowymi oraz
znanymi designerami. Z niemieckim producentem współpracują między innymi: Sottsass Associati, Phoenix Design, Arik Levy, Anke Salomon a także Studio Aisslinger.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

Konsekwentne wdrażanie strategii opartej na filozofii materiału
Przyjazne dla środowiska procesy produkcji, pakowania, transportu oraz utylizacji
odpadów sprawiają, że KALDEWEI jest pierwszym niemieckim dostawcą rozwiązań
łazienkowych, certyfikowanym przez Instytut Budownictwa i Ochrony Środowiska (Institut
Bauen und Umwelt) zgodnie z normą ISO 14025 w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Wszystkie rozwiązania łazienkowe wykonane ze stali emaliowanej KALDEWEI są wytwarzane z naturalnych surowców i po zakończeniu okresu eksploatacyjnego mogą być w
100% poddane recyklingowi. KALDEWEI jest członkiem U.S. Green Building Council LEED
i w 2017 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą Green Good Design Award za produkty ze stali emaliowanej. W 2018 roku KALDEWEI nawiązał współpracę z organizacją
WWF i aktywnie wspiera program ochrony wód morskich, mający na celu redukcję ilości
odpadów z tworzyw sztucznych w akwenach morskich i oceanach.
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OBIETNICA JAKOŚCI KALDEWEI

30 lat gwarancji
Po powierzchnie prysznicowe, umywalki oraz wanny ze stali emaliowanej sięgają już
nie tylko inwestorzy prywatni. Coraz częściej produkty KALDEWEI pojawiają się także w
międzynarodowych projektach takich jak np. sieci luksusowych hoteli. Potwierdzeniem
wysokiej jakości rozwiązań produktowych ze stali emaliowanej KALDEWEI jest 30-letnia
gwarancja, której na swoje wyroby udziela niemiecki producent.*

MARKA KALDEWEI

Konsekwentna strategia rozwoju marki
Sukces rozwoju firmy jest nierozerwalnie związany z marką KALDEWEI. Niemiecki producent bardzo wcześnie dostrzegł wartość orientacji na klienta, konsekwentnego
zarządzania marką oraz jednoznacznej komunikacji, wprowadzając je konsekwentnie
przez dziesięciolecia. Dzięki spójnej strategii marka KALDEWEI ma solidne podstawy,
jest jednoznacznie pozycjonowana, zdywersyfikowana, oraz systematycznie przekształcana w profesjonalną markę premium. KALDEWEI wyznacza nowe standardy w dziedzinie
skutecznej komunikacji i działaniach sprzedażowych zorientowanych na klienta, otwiera
nowe perspektywy w dziedzinie technologii cyfrowych; mobilnej i cyfrowej komunikacji. Za
konsekwentną strategię prezentacji i zarządzania marką KALDEWEI otrzymał złoty medal
i tytuł „Corporate Brand of the year“ w konkursie German Brand Award.

FOTO: KALDEWEI/BECKER LACOUR – ISH 2017

FOTO: KALDEWEI/CHRISTIAN BLANKE - ICONIC WORLD

*Dalsze informacje na temat firmy oraz rozwiązań produktowych KALDEWEI, a także szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji są dostępne na stronie
producenta www.kaldewei.com
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ŚWIAT PRODUKTÓW KALDEWEI ORAZ SERWIS

Brodziki KALDEWEI

Wanny KALDEWEI

Brodziki firmy KALDEWEI zapewniają niezliczone możliwości perfekcyjnej aranżacji przestrzeni łazienkowej. Kompletne, spójne
rozwiązania produktowe składające się z powierzchni prysznicowej wykonanej ze stali emaliowanej, zestawu montażowego oraz
systemu odpływowego zapewniają unikalne wzornictwo i maksymalny komfort.

Wanny firmy KALDEWEI to prawdziwe ikony stylu przeznaczone
do wyjątkowych łazienek. W ofercie niemieckiego producenta
znajdziemy modele wolnostojące, narożne, a także przyścienne –
wszystkie wykonane ze szlachetnej stali emaliowanej KALDEWEI,
z doskonałym wzornictwem i wysoką jakością – dla najbardziej
wymagających klientów.

Umywalki KALDEWEI

KALDEWEI Spa

Wykonane ze stali emaliowanej KALDEWEI umywalki łączą perfekcyjny design z doskonałymi właściwościami materiałowymi.
Razem z wannami i brodzikami stanowią kompletne rozwiązania
produktowe do nowoczesnych łazienek.

Przyjemność kąpieli na najwyższym poziomie z rozwiązaniami
produktowymi KALDEWEI: od wanny z hydromasażem przez
chromoterapię, systemy audio do wanien czy systemy odnowy z
efektami kosmetycznymi – oferowane wyposażenie dodatkowe
gwarantuje indywidualne doznania relaksacyjne w wannach
KALDEWEI.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE KALDEWEI

ROZWIĄZANIA CYFROWE KALDEWEI

Firma Kaldewei oferuje profesjonalne kompletne rozwiązania produktowe do każdej łazienki: bezpieczne i łatwe w instalacji systemy
montażowe i uszczelniające, szeroka gama kolorów i rodzajów
wykończeń, pełne i częściowe wykończenie przeciwpoślizgowe, a
także akcesoria do uszczelniania oraz izolacji akustycznej.

Firma KALDEWEI wspiera pracę swoich partnerów biznesowych
za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych takich jak internetowy konfigurator wanien i powierzchni prysznicowych, filmy
video zawierające wskazówki dotyczące montażu, oraz gotowe do
pobrania pliki BIM (Building Information Modeling).
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