Proč koupit nemovitost od nás? Chceme pro Vás to nejlepší.
Vždycky.
Když jsme před řadou let začínali, nepochybovali jsme, že nás čeká náročná cesta. Už tehdy
jsme ale věděli, že chceme vždy nabídnout svým klientům jen to nejlepší. Poháněni touto vizí
jsme se nikdy nespokojili s málem a díky tomu se můžeme pyšnit řadou spokojených klientů.
Nyní jsme udělali další krok vpřed. Poháněni touhou se neustále zlepšovat jsme se rozhodli
vsadit u našich nových projektů na exkluzivní sanitu značky Kaldewei, předního světového
profesionála v řešení koupelen.
Ta nejlepší volba pro Vaši koupelnu
Psal se rok 1918, když klempířský mistr Franz Kaldewei založil v Ahlenu malý podnik na
výrobou polotovarů, mimo jiných to byly koupací kádě či nádobí. S neúnavnou pílí a vytrvalostí
budoval jméno, které je dnes synonymem té nejkvalitnější sanity ze smaltované oceli.
Atraktivní portfolio výrobků spolu s tvarovou i barevnou rozmanitostí a špičkovým designem
z dílny předních návrhářů zřetelně vyniká nad konkurencí.
Nepřekonatelná odolnost
V čem je smaltovaná ocel Kaldewei tak výjimečná? Ve snaze splnit i ty nejnáročnější
požadavky na funkčnost a kvalitu si společnost vyrábí vlastní smalt přesně tak, aby obstál i
pod tím nejkritičtějším drobnohledem. Ocel a smalt jsou spojeny pevnou chemickou vazbou,
která znemožňuje oba materiály oddělit. Díky tomu je zajištěna perfektní tvrdost a odolnost.
Materiál je vysoce rezistentní proti vysokým teplotám, chemikáliím běžně používaným v
koupelně i mechanickému poškození. Neporézní povrch s tvrdostí skla nedá vzniknout ani
mikroskopickým škrábancům, díky čemuž brání usazování nečistot a bakterií. Tyto skvělé
hygienické vlastnosti ještě podtrhuje snadná údržba.
S ohledem na životní prostředí
Okouzlující puristický design spolu s perfektními vlastnostmi ale nejsou jedinou výsadou firmy
Kaldewei. Díky přesvědčivé ekologické bilanci boduje společnost také na poli plnění
mezinárodních standardů trvalé udržitelnosti. Jako vůbec první evropský výrobce koupelen
získala společnost v roce 2009 od Institutu Bauen und Umwelt e.V. (IBU) za své produkty ze
smaltované oceli prestižní environmentální prohlášení o produktu podle norem ISO 14025,
které bylo obnoveno o pět let později.
Maličkosti tvoří celek
„Krása se skrývá v maličkostech,“ praví jedno české pořekadlo. V All Inclusive Development
věříme, že krásné maličkosti dokáží vytvořit harmonický celek. Nemovitosti proto ještě na
papíře ladíme do nejmenších detailů, aby byl výsledkem po všech stránkách perfektní byt či
dům, který se pro Vás stane skutečným domovem.

