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ZAMĚSTNANCI

800 zaměstnanců po celém světě

KALDEWEI INTERNATIONAL

Celosvětový partner pro realizaci vysoce kvalitních řešení
koupelen ze smaltované oceli KALDEWEI
Jako jeden z předních mezinárodních výrobců hodnotných extra plochých sprchových vaniček, koupacích van a umyvadel ze smaltované oceli, je KALDEWEI zastoupen ve více než
80 zemích světa, z toho s dvanácti dceřinými společnostmi – v Číně, Anglii, Francii, Itálii,
Rakousku, Polsku, Rusku, Švýcarsku, Španělsku, Jihovýchodní Asii, Česku a USA. Tvůrci
projektů i soukromí stavebníci po celém světě oceňují nespočetné výhody znamenitého
materiálu smaltovaná ocel KALDEWEI a výrobky z něj již umístili do mnoha prvotřídních hotelů. Podíl zahraničních obchodů na celkovém obratu činí více než 50 procent.

VÝROBA

100 procent „Made in Germany“
Ať již extra ploché sprchové vaničky, umyvadla nebo koupací vany – u KALDEWEI se vybavení pro koupelny vyrábí z jednotného materiálu a se stejně vysokými nároky na kvalitu.
Při tom podnik sází v rámci celého výrobního řetězce – počínaje výrobou smaltu, přes tvarování oceli a konče zušlechtění smaltem KALDEWEI – výhradně na výrobu ve svém sídle
v německém Ahlenu. Z Ahlenu exportuje špičkový výrobce svá vysoce kvalitní řešení pro
koupelny „Made in Germany“ do celého světa.

ČTYŘI GENERACE

1918 – 1952:
1928 – 1973:
1973 – 2008:
Od roku 2008:

Franz Kaldewei
Heinrich Kaldewei
Franz-Dieter Kaldewei
Franz Kaldewei
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MILNÍKY PODNIKOVÉ HISTORIE

1918:	Založení podniku v Ahlenu, Německo
1932:	Zahájení vlastní výroby smaltované oceli ve svém sídle v Ahlenu
1934:	Výroba první volně stojící ocelové koupací vany svařené z několika dílů
1956:	KALDEWEI vyrábí poprvé kromě koupacích van také sprchové vaničky
1958:	Zprovoznění první lisovací linky na výrobu koupacích van a výroba
první koupací vany z jednoho kusu ocelového plechu
1970:	KALDEWEI je evropským výrobcem koupacích van č. 1
1989:	Uvedení do provozu největší smaltovací pece na světě
1992:	Zprovoznění nejvýkonnější lisovací linky na výrobu koupacích van na světě
1994:	Výroba celosvětově první extra ploché sprchové vaničky v úrovni
podlahy ze smaltované oceli KALDEWEI: Superplan
2008:	Zahájení produkce na nejmodernější lisovací lince na výrobu extra
plochých sprchových vaniček a klasických sprchových vaniček
2010:	KALDEWEI získal ocenění „Značka století“
2014:	Zavedení produktové řady KALDEWEI Meisterstücke,
volně stojící celosmaltované koupací vany
2015:	Uvedení na trh umyvadel KALDEWEI ze smaltované oceli KALDEWEI
2016:	KALDEWEI oceněn zlatou medailí German Brand Award
2016 v kategorii „Corporate Brand of the year“
2017:	KALDEWEI otevírá zážitkový svět značky KALDEWEI ICONIC WORLD v Ahlenu
a získává cenu Green Good Design Award, jednu z nejrenomovanějších cen
za udržitelnost
2018:	Jubileum „100 let KALDEWEI“

MATERIÁLOVÁ
KOMPETENTNOST KALDEWEI

Smaltovaná ocel KALDEWEI: jedinečný materiál pro nejkvalitnější řešení koupelen
Ocel a sklo – dva veskrze původní, přírodní materiály, které se osvědčují již po staletí, a
z nichž každý je obdařen zcela jedinečnými materiálovými vlastnostmi. Ocel se vyznačuje
svou pevností, vysokou zatížitelností, robustností a tvarovatelností. Sklo je naproti tomu
velmi odolné vůči chemickému a tepelnému zatížení a nabízí skvělý vzhled. Robustní
ocel a odolné sklo vstupují ve smaltované oceli KALDEWEI v nerozlučitelný svazek,
kde přednosti obou materiálů přechází v dokonalou symbiózu. KALDEWEI je jediným
výrobcem koupelnového vybavení, který vyvinul svou vlastní recepturu na smaltování,
a který smalt vyrábí ve vlastních tavicích pecích. KALDEWEI svou speciální recepturu
a výrobní proces neustále zušlechťuje, kontinuálně zdokonaluje a významně vylepšuje. Návrháři koupelen po celém světě věří v jedinečné vlastnosti tohoto materiálu.

DESIGNOVÁ
KOMPETENTNOST KALDEWEI

Více než 150 vyznamenání po celém světě
Se svými 150 vyznamenáními (mimo jiné Red Dot Design Award, Plus X Award, Iconic
Awards, Interior Innovation Award, IF Product Design Award) je KALDEWEI jedním z nejoceňovanějších výrobců koupelnového vybavení na světě. Kromě vývoje designu ve
vlastním designovém centru sází KALDEWEI vědomě na spolupráci s renomovanými návrhářskými studii, jako např. Sottsass Associati, Phoenix Design, Arik Levy, Anke Salomon
a Studio Aisslinger.

UDRŽITELNOST U KALDEWEI

Důsledné uvádění filozofie materiálu do praxe
Díky ekologicky přijatelným postupům při výrobě, balení, přepravě a likvidaci svých
výrobků obdržela KALDEWEI jako první německý výrobce koupelnového vybavení od institutu pro stavebnictví a životní prostředí (Institut Bauen und Umwelt e. V.) dle ISO 14025
certifikát udržitelnosti. Všechna řešení koupelen ze smaltované oceli KALDEWEI jsou
vyrobena z čistých, přírodních surovin a lze je 100procentně recyklovat. KALDEWEI je
členem U.S. Green Building Council LEED (Americké rady pro šetrné budovy) a v roce
2017 obdržela jeho smaltovaná ocel cenu za udržitelnost Green Good Design Award. V
roce 2018 zahájil KALDEWEI spolupráci s WWF, organizací zabývající se ochranou přírody
a životního prostředí. KALDEWEI se angažuje v programu WWF na ochranu moří, jehož
hlavní snahou je snížení znečištění oceánů plastovým odpadem.
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PŘÍSLIB KVALITY KALDEWEI

Záruka 30 let
Extra ploché sprchové vaničky, umyvadla a koupací vany KALDEWEI se dodnes etablují
nejenom v oblasti stavby soukromých bytů, ale současně bodují také na poli mezinárodních
projektových dodávek, například pro luxusní hotelnictví. Jedinečné materiálové vlastnosti
smaltované oceli KALDEWEI se odrážejí v příslibu kvality výrobce – v 30leté záruce.*

KALDEWEI – SKUTEČNÁ ZNAČKA

Důsledné řízení obchodní značky
Úspěšný vývoj podniku je neoddělitelně spojen se značkou KALDEWEI. KALDEWEI
velmi záhy poznala hodnotu striktní orientace na zákazníky, důsledného vedení značky
a nezaměnitelné komunikace, a kontinuálně je po desetiletí uplatňovala v praxi. Díky
integrované strategii dnes značka KALDEWEI stojí na pevných základech, má jednoznačnou pozici i diferenciovanost na trhu, a díky systematickému budování se stala profitující
špičkovou značkou. KALDEWEI utváří měřítka, pokud jde o jedinečnost a účinnost
komunikace, i co se týče prodeje se zaměřením na zákazníka. Také v oblasti digitálních
technologií se KALDEWEI vydává novými cestami a sází na moderní možnosti mobilní a
digitální komunikace. Za řízení obchodní značky obdržel KALDEWEI zlaté ocenění German
Brand Award „Corporate Brand of the year“.

FOTKA:

FOTKA:

KALDEWEI/BECKER LACOUR – ISH 2017

KALDEWEI/CHRISTIAN BLANKE – ICONIC WORLD

*Další informace k podniku, řešením koupelen se značkou KALDEWEI a záručním podmínkám najdete na www.kaldewei.com.
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Sprchové vaničky KALDEWEI

Koupací vany KALDEWEI

Sprchy od KALDEWEI nabízejí nespočetné možnosti k dokonalému
ztvárnění koupelny. Jednotná, optimálně sladěná řešení sestávající ze smaltované extra ploché vaničky, montážního systému
a odtokového systému, lze snadno a rychle instalovat v rovině
podlahy a nabízejí nejvyšší stupeň estetičnosti a komfortu.

Koupací vany KALDEWEI jsou skutečné stylové ikony pro realizaci jedinečných koupelen. Volně stojící, rohové či instalované
ke stěně, slibují tvarově dokonalý design z hodnotné smaltované
oceli KALDEWEI a splňují nejvyšší uživatelské nároky.

Umyvadla KALDEWEI

KALDEWEI spa

Vyrobeny ze smaltované oceli KALDEWEI spojují umyvadla
KALDEWEI dokonalý design a výjimečné materiálové vlastnosti
v ideální symbiózu. Spolu s extra plochými vaničkami a koupacími
vanami KALDEWEI vytváří integrované řešení pro celou koupelnu.

Požitek z koupání luxusní třídy s řešeními od KALDEWEI: Od vířivé
koupele přes světelné efekty, zvukové a zkrášlovací systémy
s kosmetickými účinky – doplňkové vybavení zaručuje individuální
relaxační zážitky v koupacích vanách KALDEWEI.

Kompletní řešení KALDEWEI

Digitální řešení od KALDEWEI

KALDEWEI nabízí individuální řešení pro každou koupelnu: Bezpečné a snadno instalovatelné montážní a izolační systémy,
rozmanité barvy a povrchy, dokonalé protiskluzové vlastnosti a
v neposlední řadě příslušenství pro perfektní utěsnění a zvukovou izolaci.

KALDEWEI podporuje své partnery při práci formou velkého počtu
digitálních služeb, jako je produktový konfigurátor a konfigurátor
sprch, informace o dodacích lhůtách, montážní videa a návody
k montáži a rovněž digitální data BIM. Vše je k dispozici ke stažení.
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