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Good design cannot be separated by practi-
cality. Good design must first of all be functi-
onal. Aesthetics cannot but enhance functio-
nality, ergonomy, comfort. Technical precision 
goes hand in hand with visual innovation. It is 
what I strive for and admire at good design.
When something attracts my eye I want to see 
how it works, how it feels like, how it helps my 
everyday life be fluent and cheerful. It is what I 
have in mind when I design – how can I bring 
comfort, novel and surprising experiences and 
visual emotion.

Un design bun nu poate fi separat de latura 
practică. Un design bun trebuie să fie în primul 
rând funcțional. Estetica nu poate decât să 
îmbunătățească funcționalitatea, ergonomia, 
confortul. Precizia tehnică merge mână în 
mână cu inovația vizuală. Este ceea ce urmă-
resc să obțin și ceea ce admir la un design 
bun. Când ceva îmi atrage privirea, vreau să 
văd cum funcționează acel lucru, ce senzație 
îmi va crea, cum mă va ajuta ca viața de zi cu 
zi să fie fluentă și plină de voie bună. La aceste 
aspecte mă gândesc, atunci când mă ocup de 
design – cum pot aduce confort, experiențe 
noi, surprinzătoare și emoție vizuală.

Design-ul urmărește îmbunătățirea vieții noastre din punct 
de vedere poetic, estetic, experimental, senzorial și emoți-
onal. Design is about the betterment of our lives poetically, 
aesthetically, experientially, sensorially, and emotionally.

Karim Rashid
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DALET s-a lansat pe piața românească în 
urmă cu mai bine de 5 ani, cu intenția susți-
nută de a aduce publicului cele mai recente 
tendințe în designul băii, eliminând în același 
timp impedimentul unui buget ridicat. Prin 
colaborarea cu designeri și unități de producție 
locale, precum și prin selecția riguroasă a unor 
parteneri internaționali, brandul DALET și-a 
consolidat treptat identitatea ca reper în soluții 
personalizate, moderne și accesibile pentru 
amenajarea băii. 

Oferta de produse include toate elementele 
necesare pentru designul băii, de la obiecte 
sanitare, baterii și mobilier, sisteme de montaj 
moderne și până la piesele de detaliu, cum ar 
fi radiatoarele sau accesoriile. Fiecare piesă 
este tratată cu aceeași importanță privind 
aspectele estetice și tehnice, menținând 
permanent un control riguros al calității. De-a 
lungul evoluției sale, DALET și-a extins în mod 
constant oferta, urmărind să aducă cele mai 
proaspete tendințe promovate la expozițiile 
internaționale de profil. Portofoliul de proiecte 
al brandului devine din ce în ce mai amplu, 
cuprinzând deja un număr semnificativ de pro-
iecte rezidențiale – individuale sau ansambluri 
de locuințe – și proiecte HoReCa. Din ce în ce 
mai mulți arhitecți și designeri români, clienți 
particulari sau persoane publice aleg să folo-
sească produsele DALET, pentru designul lor 
actual și sofisticat.

DALET was launched on the Romanian mar-
ket 5 years ago, with the clear aim of bringing 
to the public the latest trends in bathroom de-
sign, while eliminating the constraints of a high 
budget. By collaborating with local designers 
and production units, as well as through the 
rigorous selection of international partners, 

DALET brand has growingly consolidated 
its identity as a benchmark in customized, 
modern and affordable solutions for bathro-
om design. Product range includes all the 
elements required for the design of the 
bathroom, from sanitary ware, mixer taps and 
furniture, with modern mounting systems to 
the detail elements, such as heaters or ac-
cessories. Each piece is treated with equal 
importance in terms of aesthetics and techno-
logy, while maintaining a strict quality control.
Throughout its evolution, DALET has con-
stantly expanded its offer, aiming to bring the 
latest trends promoted at dedicated internati-
onal exhibitions. The brand’s project portfolio 
is becoming increasingly extensive as it alrea-
dy includes a significant number of individual 
residential projects or housing developments 
and hospitality industry projects. More and 
more Romanian architects and designers, 
together with private clients or public persons 
choose DALET products for their contempo-
rary and sophisticated design.

Accesibilitate
Affordability
Calitate
Quality Design
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Designul contemporan redescoperă universul cromatic, ca resursă 
pentru proiectele de amenajare. Alături de tonurile neutre sau închi-
se, precum negru mat, 2021 afirmă puterea emoțională și evocativă a 
culorilor, în tonuri pastelate sau vibrante, care dau interioarelor savoare 
și personalitate. 2021 marchează pentru DALET dezvoltarea colaboră-
rii cu renumitul designer internațional Karim Rashid, pentru selecția și 
producerea unor piese de design inovatoare pentru amenajarea băii. 
Artizan al culorii și al formelor fluide, Karim Rashid aduce un suflu nou, 
vibrant, colecției de obiecte sanitare DALET, propunând peste 15 tonuri 
de culoare pentru lavoare și căzi și un design proaspăt pentru piesele 
freestanding.

Contemporary design rediscovers the chro-
matic universe, as a resource for interior 
design projects. Along with neutral or dark 
tones, such as matte black, 2021 asserts the 
emotional and evocative power of colors, in 
pastel or vibrant shades, which confer inte-
riors charm and personality. 2021 marks for 
DALET the beginning of the collaboration 
with the famous international designer Karim 
Rashid, for the selection and production of 
innovative design pieces for bathroom design.
Artisan of colors and fluid shapes, Karim 
Rashid brings a new, vibrant breath to DALET 
sanitary ware collection, proposing over 15 
color shades for washbasins and bathtubs 
and a fresh design for freestanding pieces.
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Dezvoltarea brandului DALET urmărește filosofia Smart Luxury: design 
de înaltă calitate estetică și tehnică, oferit în limita unui buget moderat și 
optimizat. Colaborările cu arhitecți și specialiști în design creează siner-
gie prin asocierea creativă a elementelor de design. 
Optimizarea costurilor de producție și achiziție, prin fabrica proprie de 
la Piatra Neamț și colaborările cu furnizori internaționali, ne permit să 
avem o ofertă atractivă și variată (peste 650 produse) la prețuri extrem 
de competitive. Smart Luxury este opțiunea pentru iubitorii de design și 
atmosferă contemporană, dar preocupați în același timp și de o utilizare 
rațională a bugetului.

The development of DALET brand focuses 
on the Smart Luxury philosophy: high quality 
aesthetical and technical design offered within 
a medium, optimized budget. The collaborati-
ons with architects and design specialists cre-
ate synergy by creative association of design 
elements.
Optimization of production and acquisition 
costs, due to our own factory in Piatra Neamț 
and collaborations with international suppliers, 
allows us to have an attractive and varied offer 
(over 650 products) at extremely competitive 
prices. Smart Luxury is the option for people 
who love contemporary design and atmos-
phere, but who are at the same time focused 
on a rational use of the budget.
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etArh. Dorin Ștefan, DSBA: “Am descoperit în produsele Dalet un design actual, în ton cu atmosfera și inte-

rioarele contemporane. Produsele cu finisaj negru mat, în special, pot da un caracter aparte spațiului băii. 
Geometria obiectelor – fie că vorbim de linii drepte sau curbe – permite ca acestea să se poată integra 
diferitelor stiluri de amenajare a încăperii.” 
“I discovered in the DALET products a timely design, in tune with contemporary atmosphere and interiors. 
The products with a matte black finish, in particular, can give a special character to the bathroom space. 
The geometry of the objects - whether it is about straight or curved lines - allows them to integrate into 
different styles of design.”

“Design actual, în ton cu atmosfera 
și interioarele contemporane”

Arh. Adrian Zerva, Studio 10M: “Pentru amenajări și proiecte contemporane, brandul Dalet oferă soluții 
de design diverse și atractive, alături de funcționalitate și fiabilitate în utilizare. Fie că vorbim de amenajări 
individuale sau proiecte rezidențiale ample, bugetul implicat este extrem de competitiv având în vedere 
rezultatul obținut: ambiente moderne, cu personalitate.” 
“For contemporary interior works and projects, DALET brand offers diverse and attractive design solutions, 
together with functionality and reliability in use. Whether we are talking about individual interior works or 
large residential projects, the budget involved is extremely competitive considering the result obtained: 
modern environments, with personality.”

“Buget competitiv, ambiente moderne, 
cu personalitate”

Arh. Cristiana Zgripcea, CZ CAD: “Brandul Dalet a venit mereu în 
sprijinul proiectelor mele, indiferent de complexitatea lor. Prin desig-
nul versatil și actual al produselor am putut să răspund unor gusturi 
și preferințe diverse ale clienților, iar costurile de achiziție m-au ajutat 
să gestionez eficient bugetele amenajărilor.” 
“Dalet brand has constantly supported my projects, regardless of 
their complexity. Due to the versatile and up-to-date design of the 
products, I was able to respond to various tastes and preferences 
of my customers. Also, the acquisition costs helped me to efficiently 
manage the design budgets.”

“Design versatil și actual 
al produselor”

Arh. Anca Mihaela Constantin, Alfa Invest: “Brandul Dalet aduce 
pe piață obiectelor sanitare, cu o linie elegantă și o ceramică de cali-
tate, oferind clientului un preț corect raportat la calitatea oferită. Reco-
mand cu încredere produsele Dalet, atât pentru fiabilitatea produselor 
din punct de vedere al cerințelor de montaj cât și pentru diversitatea 
lor ca formă și geometrie necesare unei amenajări de succes.”
“DALET brand brings to the market sanitary ware featuring an elegant 
line and quality ceramics. It offers to the customer a fair price com-
pared to the quality offered. I strongly recommend Dalet, both for the 
reliability of the products in terms of assembly requirements and for 
their diversity in shape and geometry required for a successful interior 
design.”

“Fiabilitate și diversitate
a produselor”

Arh. Irina Radu, iDecorate: “Brandul Dalet a adus ceva ce lipsea de pe piața sanitarelor din România: 
produse de design, în tendințe, la un preț accesibil. Recomand deseori în proiectele rezidențiale și publice 
lavoarele și căzile freestanding Dalet, care devin punctul forte al spațiilor. Am descoperit cu încântare noile 
finisaje negru mat, metalizate și pastelate. Cu siguranță le voi integra și pe acestea, deoarece tot mai mulți 
beneficiari își doresc „acel ceva” care să le personalizeze fiecare încăpere.” 
“Dalet brand brought something that was missing on the Romanian sanitary ware market: design products 
that comply with latest trends and available at an affordable price. I often recommend Dalet freestanding 
washbasins and bathtubs in residential and public projects, elements that become focal points. I was 
delighted to discover the new matte black, metal and pastel finishes. I will definitely integrate them as well, 
because more and more clients desire „that something” that personalizes each room.”

“Produse de design, 
în tendințe, la un preț accesibil”

Arh. Ioana Daniel, Beelive: “În colaborarea cu Dalet am descoperit că se poate să ai și un design actual 
și un preț accesibil, în același timp. Am utilizat cu mare drag produsele Dalet în proiecte rezidențiale și 
proiecte comerciale, ne-am bucurat foarte mult să găsim finisaj negru mat în aproape toate colecțiile, iar 
gama Rondo a devenit preferată noastră și o propunem destul de des în proiectele noastre. Considerăm 
că am îmbinat foarte bine stilul studio-ului nostru de design cu design-ul produselor oferite, profitând în 
același timp de un preț redus de achiziție.”
“In collaboration with Dalet I discovered that you can have a modern design and an affordable price at the 
same time. We have used Dalet products with great pleasure in residential and commercial projects and 
we were very happy to find the matte black finish in almost all collections. The Rondo range has become 
our favorite and we propose it quite often in our projects. We consider that we combined very well the style 
of our design studio with the design of the products offered, taking advantage at the same time of a low 
purchase price.”

“Finisaj negru mat 
în majoritatea colecțiilor”
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Cei aproape 5 ani de experiență în dezvoltarea 
brandului Dalet ne-au permis să testăm și să 
selectăm unități de producție și furnizori inter-
naționali certificați, care să ofere garanția calității 
tehnice pentru fiecare serie de produse. În plus, 
avem alocat un controller pe calitate la fiecare 
dintre partenerii principali.

• Rigorous Quality Control 
The 5 year-experience in the development of 
the Dalet brand allowed us to test and select 
production units and certified international 
suppliers, which offer the guarantee of technical 
quality for each series of products. Additionally, 
we have assigned a quality controller to each of 
our main partners.

• Aliniere la standarde internaționale
Toate produsele oferite de brand sunt realizate 
și certificate conform standardelor internaționa-
le în domeniu. Fabrica proprie din Piatra Neamț 
respectă normativele internaționale privind 
producția de mobilier și ecologia (ISO 9001 și 
ISO 14001), iar toate piesele de import sunt 
agrementate conform cerințelor UE.

• Alignment with International Standards
All pieces offered by the brand are produced 
and certified according to international stan-
dards in the field. Our own factory in Piatra 
Neamț complies with international regulations 
on furniture production and ecology (ISO 9001 
and ISO 14001), and all import products are 
approved according to EU requirements.

• Finisaje rezistente
Pe lângă ceramica sau materialele compozit de 
bună calitate, produsele finisate în negru sau 
colorate au un tratament special care asigură 
o durabilitate a nuanței și o rezistență sporită la 
zgâriere a finisajului.

• Resistant Finishes
In addition to good quality ceramic or compos-
ite materials, black or colored finished products 
have a special treatment that ensures a dura-
bility of the shade and an increased scratch 
resistance of the finish.

• Calitate „made in Germany”
Diferențele decisive privind anduranța în utilizare 
a bateriilor sunt date de elementele compo-
nente ale bateriei și în mod special de calitatea 
cartușului folosit pentru reglarea fluxului de apă. 
La DALET, am optat pentru folosirea cartușelor 
„Made in Germany”. Astfel, din punct vedere 
calitativ, bateriile DALET se ridică la standar-
dul celor produse de marile branduri de baterii 
germane de pe piața noastră.

• “Made in Germany” Quality
Decisive differences of the mixer tap endurance 
are given by the components of the mixer taps 
and, in particular, by the quality of the cartridge 
used to adjust the water flow. DALET opted for 
the use of „Made in Germany” cartridges. Thus, 
qualitatively speaking, DALET mixer taps rise 
to the standard of mixer taps produced by the 
major German mixer tap brands on our market.

• Seturi complete 
pentru un montaj facil
Bateriile cu sistem „îngropat” sunt livrate în 
seturi complete și pot fi montate extrem de 
rapid și ușor fără a fi nevoie de elemente com-
plementare. Astfel, este eliminat riscul de a “uita 
sau omite” alte produse necesare montajului și 
folosirii.

• Complete Kits for Easy Assembling
Mixer taps with a „built-in” system are delivered 
in complete kits and can be mounted extremely 
quickly and easily without the need for addi-
tional elements. Thus, the risk of „forgetting or 
omitting” other products required for assembly 
and use is eliminated.



Noutăţi 2021
Novelties 2021
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Off all the over 150 new models that enrich 
the 2021 DALET product offer, the absolute 
novelty is the color infusion brought by the 
series developed together with Karim Rashid.

Dintre cele peste 150 
modele noi prin care 
DALET își îmbogă-
țește oferta în 2021, 
noutatea absolută o 
reprezintă infuzia de 
culoare adusă de se-
riile dezvoltate alături 
de Karim Rashid. 



oc
ru

in
te

ns

in
te

ns
e 

oc
hr

e 

The power of warm 
colors becomes ever 
more attractive when 
the tone and inten-
sity are sensitively 
tuned to the shapes 
they envelop. Whithin 
a neutral-tone am-
bient, an intense 
ochre insertion is an 
energizing and jovial 
element.

Puterea culorilor calde devine cu atât mai 
seducătoare atunci când nuanța și intensitatea 
sunt atent relaționate cu formele pe care le 
îmbracă. Într-un ambient cu tonuri neutre, 
o inserție de ocru intens este un element ener-
gizant, plin de jovialitate.
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An expression of the 
natural par exellance, 
the green insertion 
confers contempo-
rary amients a subtle 
vibration, especially 
when it is associated 
with mineral textures 
or dark tones. The 
washbasins devel-
oped together with 
Karim Rashid give a 
distinct character to 
the design of space.

Expresie a naturalului prin excelență, inserția 
de verde oferă o vibrație subtilă ambientelor 
contemporane, mai ales când se asociază 
unor texturi minerale sau tonuri închise. La-
voarele dezvoltate împreună cu Karim Rashid 
aduc distincție în amenajarea spațiului.
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A delicate and feminine note, the tone of rose 
developed within the DALET Color by Karim 
series is ideal for pastel-shaded or neutral 
ambients, and can be associated both with a 
classical line and contemporary minimalism. 
Any of the washbasin colors can be integrated 
in freestanding bathtubs.

O notă delicată și feminină, nuanța de roz dez-
voltată în cadrul seriei DALET Color by Karim 
este ideală pentru ambiente în tonuri pastela-
te sau neutre, putând fi asociată atât cu linia 
clasică cât și cu minimalismul contemporan. 
Oricare dintre culorile lavoarelor pot fi folosite 
și pentru căzile freestanding.
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Colecția de piese DALET propusă pentru 
2021 include modele noi de obiecte sanitare, 
ce răspund stilului de design contemporan, 
extrem de versatil. Formele sofisticate ale că-
zilor freestanding se integrează perfect deco-
rurilor eclectice, dar pot funcționa și ca piese 
„statement” în ambiente minimaliste.

The DALET product collection proposed for 
2021 includes new models of sanitary ware, 
that comply with the contemporary, versati-
le design style. The sophisticated shapes of 
freestanding bathtubs integrate very well into 
eclectic decors, but can also act as „state-
ment” pieces in minimalist ambients.
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Metal accents remain in focus, as well as 
black finishes, either used for the entire sur-
face of sanitary ware or only for exterior envel-
oping. Mixer taps receive in 2021 new, seduc-
tive, tones, such as rose gold, brass or silver..

Accentele metalice rămân în actualitate, ală-
turi de finisajul negru, folosit fie pentru întrea-
ga suprafață a obiectelor sanitare, fie pentru 
suprafața exterioară. Bateriile sanitare capătă 
în 2021 tonuri noi, seducătoare: rose gold, 
alamă, gri satinat.
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Collaborations with architects and designers 
are a key-feature of DALET brand and have 
already become a tradition în the emergence 
of the brand. The new DALET collection com-
prises bathroom furniture pieces signed by int. 
arch. Beatrice Tîrzianu. Developed in order to 
meet various styles and tastes, the objects are 
unique pieces for the decor and equipment of 
contemporary bathrooms.

Colaborările cu arhitecți și designeri reprezintă o componentă-cheie 
a brandului DALET și a devenit deja o tradiție în afirmarea brandului. 
Noua colecție DALET reunește obiecte de mobilier de baie semnate de 
arh. int. Beatrice Tîrzianu. Dezvoltate pentru a veni în întâmpinarea unor 
stiluri și gusturi diverse, obiectele reprezintă piese unice pentru decorul 
și utilarea băilor contemporane.



Selecţii
Highlights
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Designul contemporan mizează pe forme geometrice minimaliste,
capabile să reprezinte funcționalitatea și cerințele estetice actuale.
Fie că vorbim de bateriile sanitare, mobilierul de baie, obiectele
ceramice sau accesorii, căutarea unor expresii minimaliste este
o preocupare constantă în seriile dezvoltate de brand.
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Contemporary design relies on minimalist geometric shapes which em-
body current functionality and aesthetic requirements. Whether we talk 
about sanitary ware, bathroom furniture, ceramic objects or accesso-
ries, the search for minimalist expressions is a constant concern in the 
series developed by the brand.
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«Less is More» rămâne un concept de actualitate, care se bazează
pe expresivitatea liniilor și a formelor simple. Prin colaborările cu
designeri și selecția atentă de produse, Dalet urmărește să aducă
forme esențiale și versatile de design, care răspund exigențelor
contemporane.

“Less is More” remains a topical concept, 
which is based on the expressiveness of 
simple lines and shapes. Due to collabora-
tions with designers and careful selection of 
products, Dalet aims at bringing essential and 
versatile forms of design that meet contempo-
rary requirements.
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Classic shapes maintain a strong position in the clients’ options, inspir-
ing serene decors that awaken the nostalgia of times full of grandeur. 
Along with the pronounced modern shapes, Dalet brings the classic 
style in contemporary shapes, through essentialized design lines that 
make up eclectic ambients.

a 
to

uc
h 

of
 

cla
ss

icFormele clasice rămân în continuare în prefe-
rințele actuale, inspirând decoruri serene care 
trezesc nostalgia unor timpuri pline de gran-
doare. Alături de formele pronunțat moderne, 
Dalet aduce stilul clasic în forme contempora-
ne, prin linii de design esențializate care com-
pun ambiente eclectice.
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Certainly, one of the most powerful elements 
of contemporary bathrooms is the freestand-
ing sanitary ware. It gives personality, distinc-
tion and an extraordinary freedom of space 
in the bathroom ambient, enabling continuity 
of the surfaces decorated with ceramic tiles. 
In curvilinear shapes or following right angles, 
freestanding washbasins and bathtubs appear 
as real sculptural objects ennobling the bath-
room space.

Cu siguranță, unul 
dintre cele mai pu-
ternice elemente ale 
băilor contemporane 
le reprezintă obiectele 
sanitare «freestan-
ding».Acestea dau 
personalitate, distinc-
ție și o extraordinară 
libertate a spațiului 
în ambientul băilor, 
lăsând continuitate 
suprafețelor decorate 
cu plăci ceramice. În 
forme curbe urmă-
rind unghiuri drepte, 
lavoarele și căzile 
freestanding se înfă-
țișează ca adevărate 
obiecte sculpturale 
care înnobilează spa-
țiul băii.
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O altă trăsătură distinctivă a băilor contemporane o reprezintă folosi-
rea suprafețelor de negru mat în finisarea bateriilor, obiectelor sanitare, 
accesoriilor sau radiatoarelor. Aceste accente monocrome închise dau 
un caracter puternic, plin de prestanță, ambientului băilor. Accentele 
de negru sunt însoțite de forme geometrice simple și sobre care alcă-
tuiesc o estetică modernă atrăgătoare.

Another distinctive feature of contemporary 
bathrooms is the use of matte black surfac-
es as finishes of mixer taps, sanitary ware, 
accessories or heaters. These dark mono-
chrome accents confer a strong character, 
full of prestige, to bathroom ambients. Black 
accents are accompanied by simple and so-
ber geometric shapes that make up an attrac-
tive modern aesthetic.
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Pentru ambiente luminoase și o atmosferă senină, am dezvoltat o 
paletă cromatică de pasteluri disponibilă pentru finisarea corpurilor 
de mobilier fabricate în România. Griuri colorate subtile, tonuri fine de 
albastru sau ocru, îmbracă grațios atât formele de inspirație clasică, cât 
și volume moderne din cadrul seriilor de mobilier.

For bright ambients 
and a serene atmo-
sphere, we have 
developed a color 
palette of pastels 
available for the fin-
ishing of the furniture 
produced in 
Romania. Subtle 
colored grays, fine 
tones of blue or 
ocher gracefully 
dress both the clas-
sic-inspired shapes 
and modern volumes 
in the furniture series.
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Dalet bathroom ambients are thought out down to the smallest detail. 
The series of products with round shapes or right angles, with chrome 
or black finish, start from the main objects – bathtubs, washbasins, 
faucets – and cover the detail elements such as accessories. They 
participate in the composition of the bathroom as geometric accents, 
which enrich the environment.

Ambientele de baie Dalet sunt gândite până în cel mai mic detaliu. 
Seriile de produse cu forme rotunde sau unghiuri drepte, cu finisaj
cromat sau negru, pornesc de la obiectele principale – căzi, lavoare, 
baterii – și acoperă și elementele de detaliu, cum ar fi accesoriile.
Acestea participă la compoziția băii ca accente geometrice, care îm-
bogățesc ambientul.
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Our constant concern is to combine design 
with functionality. If the sanitary ware or mixer 
taps are appear as geometric or sculptural 
objects in the composition of the bathroom, 
heaters also participate in a surprising manner 
as decorative elements of the wall. The various 
shapes and textures facilitate their blending 
into different styles of contemporary design.

Preocuparea noastră constantă este de a îm-
bina designul cu funcționalitea. Dacă obiectele 
sanitare sau bateriile se prezintă ca obiecte 
geometrice sau sculpturale în compoziția băii, 
și radiatoarele participă în mod surprinzător ca 
elemente decorative ale peretelui. Formele și 
texturile variate permit integrarea lor în diferite-
le stiluri de amenajare contemporane.
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• Garanție și post-garanție
Pentru a oferi siguranță clienților noștri, dar și 
pentru a susține calitatea produselor din oferta 
DALET, toate obiectele beneficiază de 5 ani de 
garanție atât pentru finisaj cât și pentru piesele 
componente. În același timp, oferim suport 
pentru remedierea oricăror eventuale disfuncți-
onalități survenite după o perioadă de utilizare 
de peste 5 ani.

• Warranty and Post-Warranty
As a sign of security towards our clients, as 
well as for affirming the quality of the products 
that make up DALET offer, all objects benefit 
of 5-year warranty both for the finish and for 
components. At the same time, we offer sup-
port for fixing any dysfunctionalities that may 
appear after a 5-year period of use.

• Asistență tehnică
Specialiștii noștri oferă orice documentație 
tehnică sau informații suplimentare necesare 
pentru montajul produselor DALET. Urmă-
rim să soluționăm în timp util orice sesizare 
apărută din partea clienților. Pentru 2021, ne 
propunem să alcătuim și să punem la dispozi-
ția clienților ghiduri de montaj în format video, 
pentru a acoperi cât mai mult din chestiunile 
de ordin practic din șantier.

• Technical Assistance
Our specialists provide any technical docu-
mentation or extra information necessary for 
mounting DALET products. We seek to timely 
solve any issue signaled by our clients. For 
2021, we aim to create and deliver to our cli-
ents video guides for correct products mount-
ing, in order to cover as many as possible of 
the practical issue occurring during installation 
on site.

• Montaj – echipe specializate
La cererea clienților, oferim instalarea produse-
lor comercializate, cu echipele proprii și par-
tenere. Instalatorii și montatorii la care apelăm 
sunt persoane calificate și verificate, iar lucră-
rile de montaj beneficiază, de asemenea, de 
garanție.

• Mounting – Specialized Teams
Upon our clients’ request, we offer profession-
al mounting of the products sold, with our own 
an partner teams. Plumbers and mounters we 
collaborate with are qualified and verified, and 
the mounting works also benefit of warranty.

• Proiectare, design, personalizare
Dacă doriți ca produsele DALET să fie puse 
în valoare la potențial maxim în amenajarea 
dumneavoastră, vă oferim atât consultanță cât 
și servicii specializate de design, prin interme-
diul arhitecților de interior interni – aceștia se 
bucură deja de un portofoliu bogat de proiecte 
realizate. În același timp, multe dintre produse-
le DALET pot fi personalizate în funcție de pre-
ferințele clienților și de particularitățile spațiului 
amenajat.

• Planning, Design, Customization
If you aim to have your DALET products 
highlighted at maximum potential within your 
project, we offer both consultancy and spe-
cialized design services, through our own 
interior design architects, who already benefit 
of an ample portfolio of realized works. At the 
same time, many of the DALET products can 
be customized according to our clients’ prefer-
ences and according to the characteristics of 
the space to be designed.
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office@dalet.ro
marketing@dalet.ro 
eugen.costin@dalet.ro 
(+4) 0730.022.312
Sediu principal: Str. Progresului 1-3, București – România        
București | Brașov | Cluj-Napoca | Constanța | Iași | Piatra Neamț | Pitești | Ploiești | Timișoara                   
• www.dalet.ro
• facebook: DaletBathroomStudio   
• instagram: DaletBaie

Promotor:
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• facebook: DeltaStudio2  
• instagram: deltastudio.ro  
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