شیرآالت سری زو  ،KWCشاهکاری در نهایت ظرافت
با استفاده از محصوالت  KWCسری  ZOEدر حقیقت تجربه  ۱۴۰ساله کار با آب را در قالب یک شاهکار
طراحی و ساخت به آشپزخانهتان هدیه دادهاید .در این سری محصول که تا کنون برنده  ۳جایزه برتر طراحی اروپا
بوده ،شاهد عملکردی هوشمندانه همراه با تعامل جذاب آب و نور هستید که مشخصه بارز آن خلق محصولی
استادانه در نهایت کمالگرایی است .در یک کالم ،شیرآالت کی دبلیو سی سری زو شیوهای جدید از زندگی
تجمالتی و لوکس را در آشپزخانهها به تصویر میکشند.
اهرم ظریف اما قدرتمند این سری از شیرآالت چنان زیبا طراحی شده که شاید در پسزمینه آشپزخانه محو شده
و چندان به چشم نیاید ،اما هنگامی که پای قابلیتهای کاری به میان میآید ،حسابی چشمگیر خواهد بود .میزان
جریان و دمای آب با استفاده از این اهرم با دقتی وسواسگونه ،اما سهولتی سهلانگارانه قابل تنظیم است .همچنین
به لطف طراحی خاص آن ،از امنیت باالیی برای کودکان برخوردار است .به شکلی که با جلو کشیدن اهرم تنها آب
سرد از آن جاری میشود و برای تنظیم دمای آب الزم است که دسته در مرکز قرار گرفته باشد .اینگونه دیگر
کسی دچار سوختگی با آب داغ نمیشود.
از مشخصات فنی شیرآالت سری زو میتوان به تکنولوژی نوری پیشرفته LED ،با نور سفید یخی ،سردوش Pull-
 outبا شلنگی به طول  ۶۰۰میلیمتر ،آبفشان دو حالته  ،Neoperl-Cacheشلنگ پیسوار Ultra-flex
ساخت  Mateuاسپانیا و علمک چرخان  ۳۶۰درجه اشاره کرد .همچنین مدلهای touch light PRO
شیرآالت  ZOEبه اهرم لمسی نیز مجهز شدهاند.

برای پرداخت و پوششدهی این شیرآالت از رنگهای الکترواستاتیک استفاده شده و آبکاری آن به شیوه PVD
و با آخرین استانداردهای اروپایی انجام گردیده است .این شیوه جدید آبکاری که با انباشت بخار فیزیکی در خال
انجام میشود ،عالوه بر استحکام بسیار باال ،جلوی تشکیل رسوبات و لکههای آب و مواد شیمیایی را گرفته و
خاصیت ضدباکتری هم دارد .ضمن اینکه  KWCهمیشه تولید سالمت محور را مهمترین اصل مرامنامه خود
دانسته و به همین دلیل از آلیاژ برنج با کمترین سرب ممکن در فرآیند تولید استفاده میکند.
برای تولید شیرآالتی با عملکرد روان و کیفیت و دوام باال ،در تولید این محصوالت از شیوه ماشینکاری دقیق با
ابزارهای  CNCو کنترل با گیجهای با دقت باال بهره گرفته شده .همچنین برای اینکه سطح پولیش نهایی یک
نواخت و چشمنواز باشد از ربات برای پولیش آنها استفاده میشود .عالوه بر این ،انجام تستهای دقیق آببندی و
استفاده از کارتریج شرکتهای معتبر اروپایی در مونتاژ این محصوالت را باید یکی از مهمترین خصیصههای فرآیند
تولید آنها دانست.
مجموعهای از آخرین روندهای معماری و طراحی داخلی در مسیر توسعه  KWC ZOEمورد توجه قرار گرفته
و تنوع پرداخت و رنگ باعث شده که این شیرآالت جذابیت ویژهای پیدا کنند .این محصول اعال اکنون در رنگهای
سیاه مات کالسیک ،سفید یخچالی شیک ،مشکی متالیک ،طالیی صورتی رزگلد ،استیل براق کروم و طالیی
همیشه جذاب در دسترس قرار دارد .با این تنوع رنگی ،سری زو کی دبلیو سی به گزینهای ایدهآل برای دامنه
وسیعی از طراحیهای داخلی نوآورانه در آشپزخانههای امروزی تبدیل شده ،که به آسانی با انواع سالیق و
سبکزندگیها هماهنگ میشود.

