
UKORONOWANIE TWOJEJ KUCHNI

REGINOX 
TO WYSOKA JAKOŚĆ

I NOWOCZESNOŚĆ W KUCHNI.



STYL, WYBÓR, INNOWACJE , JAKOŚĆ...
Idealny zlewozmywak do Twojej kuchni.

Firma Reginox znajduje się w Rijssen we wschodniej części Holandii. To tutaj wszystkie 
nasze zlewozmywaki są projektowane i produkowane. Firma ma własny dział narzędziowy 
wykonująca wszystkie przyrządy potrzebne do produkcji. Dzięki nowoczesnym 
maszynom produkujemy ponad 150 różnych zlewozmywaków na krajowe i międzynaro-
dowe rynki. Reginox jest potentatem na rodzimym rynku, posiadając 80% udziałów w 
sprzeadaży. Dzięki ciągłym innowacjom i odpowiedzialnym praktykom produkcyjnym 
oraz szczegółowemu zrozumieniu ludzi i środowiska firma Reginox zajmuje wiodącą 
pozycję na rynku globalnym.

Reginox to milion wyprodukowanych egzeplarzy zlewozmywaków rocznie. Każdy jest 
wykonany z największą starannością, zapewnia najwyższą jakość i wyjątkową funkcjonal-
ność. Reginox to marka globalna z holenderski, rodowodem. Firma posiada biura 
sprzedaży w Wielkij Brytanii, Niemczech i Singapurze oraz przedstawicielstwa w wielu 
innych krajach. 



ZAPEWNIAMY NAJLEPSZĄ OBSŁUGĘ.
Od projektu po gotowy produkt.

Projekt.
Reginox zna wartość projektowania i jest w stanie stworzyć najpiękniejsze 
projekty ze stali nierdzewnej. Opierając się na znanym na całym świecie 
określeniu „Dutch Design”, wielokrotnie udaje nam się być innowacyjnym 
- zwracając uwagę na szczegóły, precyzję i zawsze zachowując właściwą 
równowagę między praktycznością a designem, każdy zlewozmywak jest 
wspaniałym przykładem niestandardowego projektu.

Z pasją dla ludzi i środowiska.
Społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje produkcję z troską 
o ludzi, środowisko i społeczeństwo. Reginox posiada certyfikat FSC, 
a 80% naszych zlewozmywaków wykonano ze stali pochodzącej z 
recyklingu. Zapewniamy naszym pracownikom przyjemne 
i bezpieczne środowisko pracy oraz pomagamy chronić środowisko 
poprzez kontrolę surowców i oszczędność energii. Uważamy to za nasz 
obowiązek wobec przyszłych pokoleń.

Jakość.
Każdy zlew Reginox jest produkowany przy użyciu najnowocześnie-
jszych technik głębokiego tłoczenia i z najlepszej stali nierdzewnej. 
Podstawową wartością naszej marki jest jakość, którą zabezpieczamy 
przez cały proces: od zakupu surowców do etapu produkcji i kończąc 
na transporcie do klienta. W ten sposób ułatwiamy Tobie zakup, jak 
tylko to możliwe: jeśli pochodzi od Reginox’a, możesz na nim polegać.

Doświadczenie od 1976 roku.
Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu na rynku zlewozmywaków 
kuchennych Reginox to synonim najlepszych produktów. Wiemy, 
czego oczekują nasi klienci i czego oczekują profesjonaliści i przewidu-
jemy ich potrzeby dzięki innowacyjnym produktom wysokiej jakości. 
Zawsze byliśmy dla Ciebie w przeszłości i zawsze będziemy dla Ciebie 
w przyszłości.
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DLACZEGO WYBIERAMY REGINOX’a?
Holenderska produkcja od 1976 roku.



PODWIESZANY

INFORMACJE O PRODUKTACH.

ZLEWOZMYWAKI ZINTEGROWANE | UNIWERSALNY

Sposób montażu, wymiary szafek, informacje techniczne, konserwacja.

WPUSZCZANY

WPUSZCZANY

NA RÓWNI Z BLATEM

Sposób montażu zlewozmywaków może być podwieszany, wpuszczany lub zintegrowany, 
tz. na równi z blatem. Wersja zintegrowania i podwieszenia daje spektakularny rezultat, w 
połączeniu z baltami konglomeratowymi lub kamiennymi. Tak zamontowany zlewozmy-
wak zapewni unikalny wygląd całej aranżacji kuchni.
Niezależnie od sposobu montażu zlewozmywaka, osiągniesz wyjątkowy efekt końcowy, 
który nada nowy wygląd kuchni. 

Dla klientów decydujących się na zlewozmywak w wersji zintegrowanej, nasz elastyczny 
system przewiduje różne możliwości instalowania produktu.

ZLEWOZMYWAKI WPUSZCZANE

Łatwy montaż gwarantuje oszczędność czasu, a zarazem wspaniały efekt końcowy, 
uwzględniający stylowe wyszczególnienie górnych krawędzi. Montaż nigdy wcześniej nie 
był równie prosty. Wszystko co należy zrobić, to wyciąć odpowiedni otwór w blacie 
i zamontować zlewozmywak za pomocą dołączonych klipsów. 



WYMIAR SZAFKI

Wybór zlewozmywaka determinuje wymiar szafki, ponieważ to ona określa dostępną 
przestrzeń. Istnieje kilka standardowych wymiarów szafek: 40 cm, 45 cm,  50 cm, 60 cm, 
80 cm, 90 cm i 100 cm.
Jedyne co dodatkowo należy wziąć pod uwagę, to wymiar zewnętrzny komory lub komór 
(bez ociekacza).

40/45/50 cm 60/80 cm 90/100 cm

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do konserwacji zlewozmywaka Reginox zalecamy regularne stosowania środka Reginox 
Inox Care co zapewni idealny wygląd przez lata. Stosując go tylko raz w tygodniu spraw-
imy, że zlewozmywak będzie zawsze wyglądał jak nowy.
Do codziennej konserwacji zalecamy czystą wodę lub wodę z dodatkiem łagodnego 
detergentu. 
Polerować należy tylko w kierunku wykończenia przy użyciu gąbki polerującej.



Zlewozmywaki granitowe.
Nasze zlewozmywaki kompozytowe zwane popularnie grani-
towymi to niezwykle mocna mieszanka piasku granitowego i 
żywicy. Trzy serie – Amsterdam, Harlem i Breda to 17 modeli i aż 
5 wariantów kolorystycznych w 2 wersjach do wpuszczenia i do 
podwieszenia pod blatem.
Regi-granite to materiał zapewniający maksymalna higienę i 
łatwość w utrzymaniu w czystości.

NIE TYLKO STALOWE ZLEWOZMYWAKI...
Reginox oferuje również modele zlewozmywaków ceramicznych i granitowych.

Zlewozmywaki stalowe -  wyjątkowe produkty.
Zlewozmywaki stalowe produkowane przez Reginox’a to spek-
takularna jakość wykonania oraz modny design z wyjątkową 
dbałością o środowisko. Mnogość modeli ze względu na kształt i 
rodzaj montażu pozwoli każdemu odszukać zlewozmywak dla 
swojej kuchni. Jakość to podstawa marki Reginox. To wartość, 
która dominuje w trakcie całego procesu, zaczynając od zakupu 
surowców po etap produkcji, od transportu wyrobu do wielolet-
niego użytkowania. Inwestując w Reginox, możesz liczyć na 
wyjątkowy produkt.

Współczesność przeplata się z tradycją.
Zlewozmywaki ceramiczne od Reginox’a to alternatywa dla 
naszych standardowych propozycji. Nie oznacza to jednak, 
że w kuchni robią mniejsze wrażenie. Zostały stworzone 
metodą wypalaniaw piecu, co sprawia, że są niezwykle 
wytrzymałe i charakteryzują się wysokim połyskiem.  Szw-
eroki wybór modeli “Regi-Ceram” pozwala  na idealne 
dopasowanie. Dostępne w kolorze białym i czarnym, z 
ociekaczem lub bez oraz w wersjach wpuszczanych i pod-
wieszanych pod blatem.

ZLEWOZMYWAKI 
CERAMICZNE

ZLEWOZMYWAKI 
STALOWE

ZLEWOZMYWAKI 
GRANITOWE



CZYM JEST TECHNOLOGIA PVD?
Zlewozmywaki stalowe w kolorze złota, miedzi i gun metal.

Najpopularniejszym materiałem, z którego wykonywane są zlewozmywaki 
kuchenne jest stal szlachetna. Do tej pory cechą zlewozmywaków stalowych była 
dostępność tylko w kolorze stali. W tej chwili pojawiły się nowe technologie umożliwiające
barwienie stali, jedną z nich jest metoda PVD.

Stal aby uzyskać podobny efekt musi być pokryta innym materiałem i stąd pojawiła się 
technologia PVD. Tak naprawdę to skomplikowany proces, który pozwala na przykrycie 
powierzchni stali dodatkową warstwą kolorystyczną o szczególnych właściwościach.
 PVD (Physical Vapour Deposition) można wykonać kilkoma różnymi technikami.
Sam proces odbywa się przy udziale kilku ważnych czynników fizycznych. Po pierwsze 
cząstki materiału nanoszone są na metal w warunkach całkowitej próżni i najczęściej w 
bardzo wysokiej temperaturze, która sięga kilkuset stopni Celsjusza. Producent uprzednio 
czyści powierzchnię zlewozmywaka tak, aby cząstki gazu powlekające mógły przylgnąć do 
niej w najpewniejszy i najtrwalszy sposób.

ZŁOTO MIEDŹ GUN METAL



Modele pokrywane PVD pozwalają również na uzyskanie znacznie większej palety kolorów. 
Od złota, przez różowe złoto, miedź, czerwień, a nawet czerń. Powłoki PVD mają dość sporą 
odporność na ścieranie. Wbrew pozorom to wcale nie jest mało, bo czysta stal potrafi 
niszczyć się znacznie szybciej. Pokrycie PVD gwarantuje, że powierzchnia będzie gładka i 
jednolita o większej trwałości na zarysowania i co za tym idzie, pozwoli zachować zlewoz-
mywak w nienagannej estetyce przez lata.
Powłoka PVD – jest całkowicie antyalergiczna, co ma znaczenie dla osób wrażliwych na 
kontaktowe zapalenia skóry.

Proces nanoszenia powłok metodą PVD składa się z trzech podstawowych etapów: 

Otrzymywania 
par nanoszonego 

materiału

ETAP ETAP ETAP

Transportu par 
na drodze 

źródło–podłoże

Wzrostu warstwy 
z zaadsorbowanych 

cząstek

1



CERAMIKA REGINOX “REGI-CERAM”.
Nie tylko stal sprawdzi się w kuchni.

KOLOROWE ODPŁYWY & PRZELEWY. 
W kolorze złota, miedzi, gun metalu i chromu.

ZŁOTO MIEDŹ GUN METAL CHROM

Zlewozmywaki ceramiczne od Reginox’a to alternatywa dla naszych standardowych 
propozycji. Nie oznacza to jednak, że w kuchni robią mniejsze wrażenie. Zostały stworzone 
metodą wypalania w piecu, co sprawia, że są niezwykle wytrzymałe i charakteryzują się 
wysokim połyskiem. Wybór modeli “Regi-Ceram” pozwala  na dopasowanie do każdej 
kuchni. Dostępne są w kolorze białym i czarnym, z ociekaczem lub bez oraz w wersjach 
wpuszczanych i podwieszanych pod blatem.

Powierzchnie ceramiczne są szczególnie łatwe w utrzymaniu czystości i zachowują swój 
atrakcyjny wygląd przez wiele lat. Do łatwej pielęgnacji wystarczy ściereczka do mycia i 
gąbka. Dzięki  swojej szczególnej odporności, ceramika kuchenna jest idealnym mate-
riałem stosowanym wszędzie tam, gdzie konieczne jest spełnienie ekstremalnych 
wymagań.

Istnieje możliwość zamontowania w zlewozmywakach ceramicznych odpływów i 
przelewów w kolorze złotym, miedzianym, gun metal lub standardowym chromowym.
W ofercie mamy wersje kolorystyczne odpływów z korkiem manualnym oraz z korkiem 
automatycznym.



Nasze granitowe zlewozmywaki to niezwykle mocna mieszanka granitu i syntetycznej 
żywicy. Trzy serie - Amsterdam, Harlem i Breda, 17 modeli i aż 5 wariantów kolorystycznych:
Pure White, Black Silvery, Grey Silvery, Caffe Silvery i Dark Chocolate.
Materiał, z którego wykonane są zlewozmywaki zapewnia maksymalną higienę, jest łatwy 
w czyszceniu i utrzymaniu.

UNIWERSALNE POŁĄCZENIE GRANITU.
Zlewozmywaki granitowe w rodzinie Reginox’a.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 61 848 47 58  |  +48 600 43 56 59 

sklep@zlewozmywaki.pl  |  marcin@zlewozmywaki.pl

www.zlewozmywaki.pl  |  www.reginox.pl

Śmigielski Technika Kuchenna Sp. J., 
ul. Obornicka 312, 60-691 Poznań

www.zlewozmywaki.pl  |  www.reginox.pl


