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Het speciale Rezi Sanitair softclose mechanisme!
Rezi sanitair brengt een drietal softclose zittingen op de markt. De Mercia BA3170 NM
SC, de Trendline BA3190N SC en de Populair 300 BA3140NE SC. Met deze zittingen
zijn we in staat om voor alle marktsegmenten een softclose zitting te leveren.
Het speciale van de Rezi Sanitair softclose varianten is het softclose garnituur. Het
softclose mechanisme is verwerkt in het garnituur waardoor er geen spanning op het
zitting materiaal komt te staan. Ook is het softclose mechaniek op een later tijdstip bij
te stellen. Men ziet vaak na verloop van tijd dat het softclose mechaniek zijn functie
verliest waardoor “softclose” “quickclose” wordt. Bij het Rezi Sanitair softclose mechanisme is dit weer te herstellen waardoor softclose ook “softclose” blijft! Voor meer informatie over onze softclose zittingen klik hier.
Rezi Laaghangende reservoirs
Rezi heeft een 4-tal laaghangende reservoirs in haar assortiment. Met deze 4 laaghangers kunnen alle laaghangende reservoir toepassingen afgedekt worden. Met een
prijs/kwaliteit verhouding die zondermeer aantrekkelijk genoemd kan worden is het
niet verbazend dat deze reservoirs in veel projecten hun weg vinden. De Rezi Sanitair
laaghangende reservoirs zijn een uitstekend alternatief. De in deze reservoirs toegepaste vlotterkraan BB5500 wordt niet voor niets breed in de markt als alternatieve vlotterkraan ingezet. Voor meer informatie klik hier. Voor actuele prijsinformatie check bij
uw groothandel.
Nieuwe Technische Informatie brochure
De nieuwe Technische Informatie brochure is uit! Deze brochure staat boordevol informatie voor u als installateur. De brochure is te downloaden via deze link en natuurlijk
ook als hardcopy verkrijgbaar. Hiervoor moet u hier klikken en het aanvraag formulier
even invullen.
Technische Unie
Met trots willen wij u laten weten dat ons inbouwreservoir BB3650 OFR “Quick Fit
Beauty” sinds kort gecodeerd en dus verkrijgbaar is bij de Technische Unie (nummer
444-1242). Dit reservoir is wat betreft installatiegemak en kwaliteit te vergelijken met
reservoirs van de marktleider en uitstekend geprijsd. Voor meer informatie over dit
reservoir klik hier.
Klassieke WC-Bril
Voor een klassieke uitstraling op een toilet of badkamer is ons model Envoy met
chroom garnituur uitermate geschikt. Stijlvol en duurzaam zijn de woorden waarmee
deze combinatie omschreven kan worden. Het chromen garnituur en de vorm van wcbril en deksel geven deze combinatie een klassieke uitstraling en dat alles voor een
heel acceptabele prijs. Voor meer informatie klik hier.
Service
Wist u dat u op onze website uitgebreide informatie kunt vinden over onderdelen. Onderaan op elke productpagina staat een link naar een “onderdelen PDF file”. In het
geval van bijvoorbeeld onze reservoirs bestaat deze PDF uit een exploded view met
daarop alle informatie over de onderdelen. Klik hier voor een voorbeeld hiervan van
een laaghangend reservoir.
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Rezi Sanitair Nederland BV, voorheen Philips Sanitair en sinds 1997 zelfstandig, is
leverancier van kwalitatief hoogwaardige sanitairartikelen via de groothandel en installateurs ten behoeve van woning- en utiliteitsbouw, renovatie, onderhoud en vernieuwingsbouw.
Het productenpakket bestaat uit hoog- en laaghangende toiletreservoirs, inbouwreservoirs, inbouwsystemen en duurzame toiletzittingen.
Alle Rezi producten worden volgens actuele ISO-2002 normering in Europa gefabriceerd. Zij ondergaan kwaliteitstesten voor, tijdens en na de productie en dragen onder
andere ook het KIWA kwaliteitskeurmerk.
Ook voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen of bellen.
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, stuur ons dan een e-mail

