
CERAMIKA DLA DOMU

GERMAN TECHNOLOGY



SYSTEMCERAM. 
ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE Z KAMIONKI SZLACHETNEJ.

SystemCeram GmbH & Co KG to młoda fi rma o długiej tradycji. Ta pozorna sprzeczność 
jest myląca, ale początki dzisiejszej fi rmy faktycznie sięgają odlewniczego działu ceramiki 
KCH - Keramchemie, założonego w 1928 r.

Założyciele dzisiejszego SystemCeram przejęli dział produkcji KCH Keramchemie 
w drodze wykupu menedżerskiego, a następnie przekształcili go w rodzinny biznes, który 
powstał z pionu korporacyjnego.
W ten sposób zapewniono, że fachową wiedzę techniczną dotyczącą produkcji ceramiki 
odlewniczej można nadal wykorzystywać, rozwijać i udoskonalać.
Te zalety stanowią podstawę, na której Systemceram kieruje swoją strategią biznesową. 
Wszystkie działania koncentrują się z jednej strony na produkcji ceramiki kuchennej, 
a z drugiej na wytwarzaniu trwałego produktu, który może być narażony na ekstremalne 
obciążenia wymagane w laboratoriach.

Systemceram zawsze 

produkował wyłącznie 

kamionkę, która spełnia 

wysokie wymagania 

odpowiednich przepisów 

normatywnych zgodnie 

z normą EN 14879-6 

dla sprzętu 

laboratoryjnego. 

Jest wypalana 

w temperaturze 1240 °C 
i ma specjalną gęstość 

materiału
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Aby sprostać temu wyzwaniu, produkujemy wyłącznie kamionkę szlachetną, która spełnia 
wysokie wymagania standardowych specyfikacji dotyczących obiektów laboratoryjnych. 
SystemCeram zapewnia zlewozmywaki i blaty kuchenne do nowocześnie wyposażonych 
kuchni i obiektów laboratoryjnych w oparciu o ten wysoki poziom jakości materiałów.
Znakomite projekty kształtów i kolorów lub możliwość indywidualnych projektów blatów 
wyróżniają tę najnowocześniejszą technologię i pozwoliły Systemceram stać się cenionym 
partnerem na rynku wyposażenia kuchni i konstrukcji laboratoryjnych.

Nowoczesny zakład produkcyjny przeznaczony jest do produkcji ceramicznych artykułów 
specjalistycznych, a nie do produkcji masowej. Dopuszczalna dzięki temu ogromna elasty-
czność produkcji sprawiła, że Systemceram stał się centrum specjalistycznych rozwiązań, 
dla kuchni i łazienki.
Nasz obecny aktywny zespół liczący około 210 pracowników na obszarze ok. 25 000 m2 
przyczynia się do tego, że nasi klienci i dostawcy mogą polegać na wiarygodnym 
partnerze z Westerwald.

PONAD 70 LAT 
DOŚWIADCZENIA

PONAD 80 MODELI 
ZLEWOZMYWAKÓW

15 MODNYCH
KOLORÓW
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LABORATORIUM W DOMU.
CERAMIKA LABORATORYJNA DO ZASTOSOWAŃ W KAŻDYM DOMOSTWIE.

Ceramika jest tradycyjnym i niezawodnym materiałem do produkcji sprzętów laboratory-
jnych i domowych. Dzieje się tak z ważnych powodów: Kamionka chemiczno-techniczna 
wykonana z gliny, która jest wypalana w ponad 1200°C w piecach przemysłowych na 
miejscu, a to samo w sobie tworzy wyjątkowy materiał ceramiczny pod względem wysokiej 
gęstości materiału i zdolności do obciążenia. Dlatego spełnia wszystkie specyfikacje DIN 
28062, projekty zgodne z DIN 12916.

TRWAŁOŚĆ
Cięcia, uderzenia, zarysowanie ... właściwości kamionki 
chemiczno-technicznej w połączeniu ze specjalnymi 
właściwościami oszklenia sprawiają, że materiał jest odporny 
na wszelkie obciążenia mechaniczne.

ODPORNOŚĆ NA KWAS
Kamionka SystemCeram jest odporna na wszystkie kwasy 

zgodnie z DIN 51102.

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY
Wysoka odporność na stres termiczny została potwierdzona 
między innymi po zastosowaniu palników Bunsena.
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KOLOROWE ZLEWOZMYWAKI.
DODAJ TROCHĘ KOLORU W TWOJEJ KUCHNI.

KOLORYSTYKA STANDARDOWA:

KOLORYSTYKA NIESTANDARDOWA:
WYMAGA DOPŁATY 300 PLN

GRONLAND 12

MAGNOLIE 10

POLAR 13

JASMIN 19

NOBLESSE 16

SATIN 20

ALU 76

SCHIEFER 85 NIGRA 87

SAND 26

FANGO 23

SIENA 65

TITAN 78

NERO 68

LAVA 80

POŁYSK

POŁYSK

POŁYSK
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Nasze produkty powstają z myślą o ludziach, dla których kuchnia stanowi centralny punkt 
codziennego życia w rodzinie. Ich potrzeby, życzenia oraz wymagania wyznaczają filozofię 
naszych produktów. Wszechstronna funkcjonalność i estetyka zajmują równorzędne, 
centralne miejsce. Dlatego każdy zlewozmywak, to unikat wykonany z wysokiej jakości 
kamionki szlachetnej, stworzony z dbałością o szczegóły.

Produkowana przez nas ceramika jest produktem siostrzanym ceramiki laboratoryjnej, dla 
której przepisy narzucają obowiązek stosowania kamionki szlachetnej. Dlatego też na ce-
ramikę kuchenną udzielamy pięcioletniej gwarancji. 
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ODPORNOŚĆ NA 
NISKĄ I WYSOKĄ TEMPERATURĘ

ODPORNOŚĆ NA 
DZIAŁANIE BARWNIKÓW I KWASÓW

ODPORNOŚĆ NA 
UDERZENIA

ODPORNOŚĆ NA 
ZARYSOWANIA

GŁADKA I HIGIENICZNA
POWIERZCHNIA

WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI.
ZOBACZ ILE WYTRZYMA TWÓJ NOWY ZLEWOZMYWAK.
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Łatwy montaż gwarantuje oszczędność czasu, a zarazem wspaniały efekt końcowy, 
dzięki bardzo cienkim górnym krawędzią o grubości ok. 8 mm. Montaż nigdy wcześniej nie 
był równie prosty. Wszystko co należy zrobić, to wyciąć odpowiedni otwór w blacie 
i zamontować w nim zlewozmywak.

Montaż zlewozmywaka pod blatem to w tej chwili chyba najmodniejszy sposób montażu. 
To eleganckie i bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki temu, że rant zlewozmywaka jest 
zamontowany od spodu, nie zakłóca ciągłości blatu i jego powierzchnia pozostaje równa. 
To wygodne rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości, daje niesamowity efekt wizualny 
i pozwala na ekspozycję blatu.

WERSJE ZLEWOZMYWAKÓW.

ZLEWOZMYWAKI WPUSZCZANE

WPUSZCZANE 
W BLAT

PODWIESZANE
POD BLATEM

ZINTEGROWANE
Z BLATEM

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE

ZLEWOZMYWAKI ZINTEGROWANE

RODZAJE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKÓW CERAMICZNYCH.

Zlewozmywak na równi z blatem to najmniej popularny sposób montażu. Istnieją dwa 
rodzaje montażu, 1. zlewozmywak jest zamontowany równo z blatem co wymaga pod-
frezowania rantu wokół otworu blatu lub 2. wpuszczenia go w otwór bez frezu i podparcia 
konstrukcją od spodu. 



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
+48 61 65 666 35  |  +48 694 446 635 

sklep@zlewozmywaki.pl  |  marcin@zlewozmywaki.pl

www.zlewozmywaki.pl  |  www.systemceram.pl

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


