Als u deze email nieuwsbrief niet kunt lezen, kunt u hem ook in PDF formaat lezen. Klik daarvoor hier.

Nieuwsbrief Rezi
Onderstaand vindt u de nieuwe Rezi Sanitair nieuwsbrief met informatie over onze nieuwe producten en ontwikkelingen.
Mocht u meer informatie wensen over onderstaande producten horen wij het graag van u.

Rezi introduceert nieuw
inbouwreservoir BB3650 OFT
Ons inbouwreservoir BB3650 OFR heeft een opvolger
gekregen, de BB3650 OFT.
De belangrijkste verschillen met de OFT zijn:
Het frame is verlaagd van 1180 mm naar 1120 mm
De schuifhoekstopkraan is vervangen door een
kogelhoekstopkraan
Het uitstroommechanisme is verbeterd, minder
gevoelig voor kalk en vuil uit leidingen en instelbaar
op 6, 5 of 4 liter grote spoeling, dus ook geschikt voor
eco-potten
Op de nieuwe BB3650 OFT zijn dezelfde
bedieningspanelen toepasbaar als op zijn voorganger.

Modern bedieningspanelen van glas: betaalbare luxe

De glazen bedieningspanelen van de Rezi Modern lijn hebben een zwevend karakter en geven zowel in de heldere als
de mat glazen variant de badkamer of toilet een luxe uitstraling. Daar komt bij dat de panelen zeer gunstig geprijsd zijn,
waardoor deze een zeer betaalbaar alternatief zijn.
De Rezi Modern serie wordt geleverd met bevestigingsraam en is snel en eenvoudig zonder gereedschap te monteren.

Robuuste universele toiletzitting
voor (sociale) woningbouw
De populair-300-serie (BA3140NE) is een universele
toiletzitting met deksel met een uitstekende passing op
zowel de Sphinx-300 als de Sphinx-280 toiletpotten. Met
name de uitvoering met robuust RVSbevestigingsgarnituur is uitermate geschikt als projecten service toiletzitting voor de sociale woningbouw.
De BA3140NE ARVS WIT is dan ook bij de meeste
groothandelaren een voorraadartikel.

Rezi project inbouwreservoir
inclusief bedieningsplaat: Het beste
alternatief
Sinds kort is de BB3650-serie inbouwreservoirs
uitgebreid met een zeer interessant projectinbouwreservoir BB3650 OFPW.
Deze is markt-breed geïntroduceerd voor een netto/netto
prijs richting installateur van € 97,50 incl.
bedieningspaneel excl. BTW.
De BB3650 OFPW kenmerkt zich door eenvoudige
montage, heeft de erkende Rezi kwaliteit en wordt
standaard geleverd met een kunststof Modern wit
bedieningspaneel.
Gecombineerd met de uitstekende prijs maakt dit het
beste alternatief op de markt.

Alle Rezi toiletzittingen vanaf nu
antibacterieel

Met ingang van dit jaar zijn al onze
toiletzittingen vervaardigd van anti-bacterieel materiaal.
Veel van onze toiletzittingen worden in de utiliteit
gebruikt waar een hygiënische omgeving belangrijk is.
Ook in de thuissituatie is de antibacteriële werking van
onze toiletzittingen ook in de thuissituatie een veilige
gedachte.
Rezi Sanitair duurzaam, comfortabel en doordacht..
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