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TRWAŁOŚCI   



3

 MARMITE 
JEDEN Z LIDERÓW NA RYNKU 
  WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

Marmite to czołowy europejski producent kompozytowych 

elementów wyposażenia łazienek łączący naturalne surowce 

mineralne z zaawansowaną technologią.

Swoją renomę i dominującą pozycję na rynku Marmite 

zawdzięcza produktom wysokiej jakości dostępnym na całym 

świecie, oferowanym przez cenionych producentów mebli 

łazienkowych i sieci specjalistycznych sklepów.

Sukces firmy jest zasługą nowoczesnego podejścia do procesu 

tworzenia produktów, w którym – już na etapie koncepcyjnym 

– najważniejsze są oczekiwania i sugestie Klientów.

Dzięki temu Klient jest nie tylko odbiorcą, ale także współtwórcą  

– jego doświadczenia i potrzeby są punktem wyjścia do całego 

procesu wytwarzania.

Marmite kładzie duży nacisk na ciągły rozwój swoich produktów. 

Aktywnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań materiałowych, 

technologicznych i wzorniczych, niejednokrotnie uczestnicząc 

w tworzeniu rynkowych trendów.
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Każdego dnia poddawana jest wielu próbom 

wytrzymałościowym. Korzystają z niej wszyscy domownicy  

– dorośli i dzieci, nie zawsze w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. 

W związku z tym mogą pojawić się trudne do usunięcia plamy, 

zarysowania czy uszkodzenia powierzchni związane z próbami 

przywrócenia umywalce pierwotnej czystości. 

Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Marmite opracowała 

innowacyjny materiał, który w wyjątkowy sposób łączy 

możliwość dowolnego formowania z trwałością. To właśnie 

Evermite.

DZIĘKI EVERMITE UMYWALKA DŁUŻEJ WYGLĄDA 

JAK W DNIU ZAKUPU, DAJĄC KLIENTOM 

SWOBODĘ W CODZIENNYM INTENSYWNYM 

UŻYTKOWANIU.

  UMYWALKA W ŁAZIENCE  
  TO WYJĄTKOWY 
    ELEMENT WYPOSAŻENIA



7

   INNOWACYJNY MATERIAŁ,
     KTÓRY ŁĄCZY 
SZEROKIE MOŻLIWOŚCI 
 PROJEKTOWE Z TRWAŁOŚCIĄ

Evermite został opracowany w oparciu o zmodyfikowaną 

bazę polimerową, dzięki czemu produkowane z tego 

materiału umywalki są trwalsze i bardziej wytrzymałe 

w porównaniu z kompozytowymi umywalkami pokrytymi 

standardowymi żelkotami. Specjalnie dobrane składniki tworzą 

barierę chroniącą umywalki przed zniszczeniem powierzchni. 

Nadzwyczajne właściwości użytkowe Evermite znalazły 

potwierdzenie w serii testów wykonanych przez niezależne 

laboratoria badawcze i ośrodki certyfikujące (ITB Polska, 

VTT Finland, IAPMO USA).
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   ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI

EVERMITE JEST O 40% 
BARDZIEJ ODPORNY NA ŚCIERANIE.

Po kilku latach użytkowania na powierzchniach standardowych 

umywalek mogą powstać drobne zarysowania spowodowane 

czyszczeniem, stawianiem i przetrzymywaniem na blacie 

umywalki różnych przedmiotów, takich jak kubki, podstawki 

do mydła i opakowania kosmetyków. Jak wykazały testy, 

Evermite ma o 40% większą odporność na ścieranie powierzchni 

podczas użytkowania w porównaniu ze zwykłymi umywalkami 

z konglomeratu. To zasługa zastosowania zmodyfikowanej 

bazy polimerowej stanowiącej podstawę Evermite. Dzięki niej 

każdy użytkownik dłużej będzie cieszył się nieskazitelnie gładką 

powierzchnią umywalki.

ZAGROŻENIE: DROBNE ZARYSOWANIA 
POWSTAŁE W WYNIKU CZYSZCZENIA LUB 
STAWIANIA KUBKÓW I KOSMETYKÓW
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     ODPORNOŚĆ
       NA ZARYSOWANIA

EVERMITE JEST O 20% 
BARDZIEJ ODPORNY NA ZARYSOWANIA.

Evermite zawiera specjalne mikrocząsteczki, tworzące 

powierzchnię odporną na incydentalne zarysowania. 

Budują one twardszą powłokę, w konsekwencji lepiej 

chroniącą przed uszkodzeniem. Zwiększa to odporność 

Evermite na zarysowania o 20%. Evermite łączy nowoczesny 

design z trwałością.

ZAGROŻENIE: PRZYPADKOWE 
ZARYSOWANIA OSTRYMI PRZEDMIOTAMI



13

    ODPORNOŚĆ   
    NA UTRATĘ 
  POŁYSKU

EVERMITE JEST O 50% 
BARDZIEJ ODPORNY NA UTRATĘ POŁYSKU 
PO WIELOKROTNYM CZYSZCZENIU.

Dzięki Evermite pierwotne właściwości produktu utrzymują się 

przez długie lata. Testy laboratoryjne wykazały, że Evermite 

jest o 50% bardziej odporny na utratę połysku w wyniku 

regularnego czyszczenia. Struktura materiału Evermite chroni 

produkt przed powstawaniem mikrouszkodzeń. Umywalka 

zachowuje swój blask i dłużej pozostaje w takim stanie, jak 

w dniu zakupu. 

ZAGROŻENIE: UTRATA 
PIERWOTNEGO BLASKU
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KAWA I HERBATA ORAZ INNE 
BARWIĄCE PRODUKTY NIE POZOSTAWIAJĄ 
TRWAŁYCH PLAM.

Evermite ma bardzo niski współczynnik porowatości. Daje 

to w efekcie idealnie gładką powierzchnię umywalki, 

co zapobiega wnikaniu plam w głąb produktu i ułatwia ich 

czyszczenie. 

Materiał ten jest odporny zarówno na plamy z kawy, herbaty, 

jak i te powstałe na skutek oddziaływania trudno zmywalnych 

produktów używanych przez członków rodziny, takich jak 

szminka, pasta do butów, kredki, atrament, soki warzywne 
ZAGROŻENIE: PLAMY ZE 
SZMINKI, KAWY I HERBATY

i owocowe, gencjana czy roztwór jodu. Przebarwienia nie 

zostawiają trwałych śladów. Jeśli plama jest świeża, do jej 

usunięcia wystarczy użyć wody i gąbki. W przypadku gdy 

plama pozostawała na umywalce dłużej, zmywa się ją, 

korzystając z gąbki i zwykłych środków czyszczących. 

Dowód: Evermite pomyślnie przeszedł rygorystyczne testy 

zgodne z europejskimi normami CE, amerykańskimi ANSI i CSA 

oraz szereg wewnętrznych badań odporności na plamy. 

 ODPORNOŚĆ 
  NA PRZEBARWIENIA

   Z KAWY 
       I HERBATY
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ODDZIAŁYWANIE NIEBEZPIECZNYCH 
I TRUDNO ZMYWALNYCH ODCZYNNIKÓW 
NIE POZOSTAWIA TRWAŁYCH PRZEBARWIEŃ.

Evermite charakteryzuje duża odporność na plamy 

z papierosów oraz odporność na przebarwienia powstałe 

w wyniku oddziaływania agresywnych środków chemicznych, 

takich jak benzyna, alkohol etylowy, octan amylu, 

1% wodorotlenek amonu, kwas cytrynowy, mocznik, nadtlenek 

wodoru, podchloryn sodu, toluen, octan etylu, ług i aceton. 

Evermite pomyślnie przeszedł testy zgodne z normami CE, ANSI 

i CSI na odporność przeciw tym substancjom. 

Plamy spowodowane silnymi środkami chemicznymi można 

usunąć przy użyciu mleczka czyszczącego. W przypadku 

powierzchownych zmian połysku lub plam trudniejszych 

wystarczy użyć na mokro wodoodpornego papieru ściernego 

(1200), a następnie wypolerować umywalkę przy pomocy 

mleczka do czyszczenia.

ODPORNOŚĆ
  NA PRZEBARWIENIA
 Z PAPIEROSÓW

ZAGROŻENIE: PLAMY Z PAPIEROSÓW I PRODUKTÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AGRESYWNE ŚRODKI CHEMICZNE
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 ŁATWIEJSZE  
  UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI DZIĘKI  
   EVERMITE

ZAGROŻENIE: ZANIECZYSZCZENIA Z MYDŁA, 
PASTY DO ZĘBÓW, KAMIENIA Z WODY

Unikatowy skład Evermite umożliwia łatwiejsze pozbywanie się 

zabrudzeń powstających w wyniku codziennego użytkowania. 

Kluczową rolę odgrywa tu idealnie gładka powierzchnia i niska 

porowatość, które zapobiegają odkładaniu się kamienia oraz 

osadów z wody i mydła na umywalkach z Evermite. Gładka 

powierzchnia nie sprzyja rozwojowi bakterii, co sprawia, że 

łazienka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Dodatkowo 

łatwość czyszczenia przynosi korzyści w postaci oszczędności 

wody i zmniejszenia wydatków na środki czystości.

WYJĄTKOWA FORMUŁA EVERMITE 
UŁATWIA USUWANIE PLAM POWSTAŁYCH 
PODCZAS UŻYTKOWANIA.
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Firma Marmite ma swoje korzenie w Szwecji. Takie pochodzenie 

gwarantuje najwyższą jakość produktów, przywiązanie 

do dobrego wzornictwa i poszanowanie natury.

Umywalki wyprodukowane z Evermite zdecydowanie 

dystansują produkty konkurencji pod względem odporności 

na zarysowania, ścieranie, utratę połysku, plamy i trudno 

schodzące zabrudzenia. Dzięki szerokim możliwościom 

projektowym i trwałości stanowią prawdziwą alternatywę dla 

tradycyjnych wyrobów ceramicznych.

  JEST BEZPIECZNY 
DLA UŻYTKOWNIKA 
 I PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 
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Evermite jest wytwarzany w technologii lanego marmuru. 

Umożliwia to naprawienie produktu nawet w przypadku 

poważnego uszkodzenia powierzchni. Upuszczona szklana 

butelka, ciężka suszarka lub jeden z ciężkich przedmiotów 

wykorzystywanych w łazience może całkowicie zniszczyć 

umywalkę z innego materiału. Zestaw naprawczy dostarczony 

przez Marmite pozwoli przywrócić umywalce z Evermite jej 

pierwotny stan. Procedura naprawy jest naprawdę prosta.

 MOŻLIWOŚĆ NAPRAWY 
W PRZYPADKU USZKODZENIA  
  POWIERZCHNI



25

NIEOGRANICZONE 
   MOŻLIWOŚCI 

Dzięki nadzwyczajnym właściwościom Evermite  

tworzy odporną i pełną blasku powierzchnię. Marmite 

opracował materiał, który może poprawiać nie 

tylko właściwości umywalek. Teraz jesteśmy w stanie 

zaoferować wanny z Evermite. Każda nasza wanna wnosi 

do wnętrza łazienki nie tylko piękno, ale i zwiększoną 

odporność, łącząc design z wieloletnim komfortem 

codziennego użytkowania.
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  GWARANCJA  
 I CERTYFIKATY

GWARANCJA

Na wszystkie produkty Evermite udzielana jest 10-letnia 

gwarancja, licząc od daty zakupu. Gwarancja 

obejmuje wady fabryczne, a warunkiem jej ważności 

jest używanie produktu zgodnie z przeznaczeniem 

oraz instalacja umywalki przez profesjonalistę. 

Gwarancja nie obejmuje pęcherzyków powietrznych 

widocznych na spodzie umywalki. 

WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI

W celu zapewnienia najwyższej jakości Marmite 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji możliwości 

wykorzystania Evermite w produkcji nowych 

produktów, jak i tych dotychczas realizowanych 

na zlecenie swoich Klientów.

CERTYFIKATY

Evermite spełnia normy i posiada certyfikaty pozwalające 

na bezpieczne i zgodne z prawem wprowadzenie 

go do obrotu na rynki europejskie, USA i Kanady. 

W przypadku wprowadzania produktu na rynek USA 

i Kanady konieczne jest każdorazowe certyfikowanie 

nowego produktu z Evermite. Ten obowiązek leży 

po stronie eksportera. 

> CE/EN ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 14688. SYMBOL CE 

> ANSI I CSA. SYMBOL ‘CUPC’



Marmite SA

ul. Przemysłowa 4, 62-070 Zakrzewo, Polska

Telefon +48 61 894 50 00

Fax +48 61 894 50 30

E-mail: support@marmite.eu

www.evermite.com  www.marmite.eu

Marmite AB

Storgatan 18, SE-302 43 Halmstad, Sweden

Telefon +46 35 19 19 40

Fax +46 35 19 19 50


