Výhody



moderné materiály



Inovatívnosť



flexibilná produkcia



rozmanitosť
produktov

500

Viac ako
foriem a rozmerov
z vysokokvalitnej

titanom zošľachtenej
smaltovanej ocele

Smaltovaná oceľ je

moderný
materiál!

Oceľ je…
•
•
•
•

samozrejme materiál, ktorý je 100% recyklovateľný.
excelentný vodič tepla, lebo oceľ je kov.
stabilnejšia a robustnejšia ako iné materiály.
trvanlivá. BETTE poskytuje záruku 30 rokov.

 BETTE Titánová oceľ je flexibilnejšia a lepšie tvarovateľná ako bežne používané druhy ocele.
 BETTE Titánová oceľ je kompaktnejšia a stabilnejšia ako bežne používané druhy ocele.

Smaltovaná oceľ je
odolný a

hygienický
materiál!
Smalt je…

•

samozrejme materiál, ktorý je 100 % recyklovateľný.
absolutne odolný proti poškriabaniu a agresívnym čistiacim prostriedkom.
antibakteriálny a veľmi hygienický materiál.
absolutne farebne stály.
veľmi jenoducho čistiteľný a udržiavateľný.



BETTE Glasur® je minimálne hrubý a bol vyvinutý špecialistami .



BETTE Glasur® je hladší a brilantnejší ako iné smaltové povrchové úpravy.



BETTE Glasur® je odolnejší ako iné smaltové povrchové úpravy, lebo je minimálne hrubý a je

•
•
•
•

nanesený na homogénnu rovnako hrubú oceľ.
BETTE Glasur® PLUS je transparentné zošľachtenie, s ktorého pomocou je vaňu možné
najjednoduchším spôsobom čistiť od vodného kameňa a nečistôt.

BETTE je

inovačné!

•

Inovátor vo vývoji sprchových riešení s vaničkou osadenou

•

prvý výrobca oceľových smaltovaných sprch.

•

od roku 2006 s BETTEFLOOR na trhu.

•

Sprchové riešenia v 42 rozmeroch a

•

v kombinácii s

•

kontinuálny vývoj a mnohoročné
do úrovne podlahy.

v úrovni podlahy.

vaničiek osadených v úrovni podlahy.

21 špeciálnych matných farbách.

inštalačným rámom dokonale vodotesné a ľahko montovateľné.
skúsenosti

vo výrobe sprchových vaničiek osádzaných

•

od roku 2009 so svojim vlastným
umývadlovým programom na trhu.

•

4 rôzne možnosti inštalácie.

•

vždy s použitím kvalitnej BETTE Titánovej ocele a brilantného BETTE Glasur®.

BETTE je

špecialista
v smaltovanej oceli!

•

vlastná technika
Titánovej ocele.

lisovania a ťahania

•

rovnomerná hrúbka ocele vďaka našej technike a použivaniu

•

flexibilná výroba a tvorba individuálnych riešení.

•

veľké spektrum technicky

garantuje precízne formovanie Bette-

BETTE-Titánovej oceli.

rafinovaných riešení a detailov.

BETTE je

rozmanitosť
nápadov!

•

viac ako 500 foriem a rozmerov.

•

viac ako

•

Kúpanie, sprchovanie a umývanie v stabilnej

1.000 farebných možností

a moderných matných farieb.

BETTE-Titánovej oceli a
hygienickom BETTE Glasur® ,plus sprchové zásteny a nábytkové moduly.

Srdečne vitajte v BETTE!

Radi Vás pozdravíme v Delbrücku
a ukážeme Vám s priateľmi náš závod a vzorkovňu!

