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NOVÁ

www.sanswiss.sk

WEBOVÁ STRÁNKA

v responzívnom dizajne

SANSWISS

UŽ K DISPOZÍCII!

Navštívte našu novú webovú stránku www.sanswiss.sk,
kde nájdete cenné informácie o sprchových zástenách a vaničkách SanSwiss.

INTUITÍVNE ROZHRANIE
Nová webová stránka SanSwiss je vytvorená v modernom
a responzívnom dizajne a zároveň s veľmi intuitívnym rozhraním,
ktoré Vám umožní rýchle vyhľadávanie informácií aj produktov z nášho sortimentu.
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V konfigurátore
najnovšie
aj sprchové
zásteny
BLACK LINE

SPRIEVODCA VÝBEROM
Novovytvorený konfigurátor sprchových kútov umožňuje vďaka novým funkciám ešte
rýchlejšie a presnejšie konfiguráciu správneho modelu v závislosti na preferovanom
tvare zásteny, typu dverí alebo samotnej konštrukcii zásteny.

PRODUKTOVÁ KARTA
Z aktuálnej ponuky produktov (v sekcii PRODUKTY) alebo z konfigurátora
(SPRIEVODCA VÝBEROM) si vyberiete požadovaný typ sprchovej zásteny.
Na tzv. produktovej karte si možno
jednoducho stiahnuť produktový list
(s technickými informáciami i cenou)
vo formáte * pdf.
Na stiahnutie sú tu k dispozícii aj
3D dáta sprchových zásten
aj fotky z realizácií (vystavené
sprchové kúty v kúpeľňových
štúdiách). Tieto fotografie možno
nájsť aj priamo v realizáciách:
http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/realizacia
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KU STIAHNUTIU
V sekcii Na stiahnutie nájdete okrem
našich aktuálnych katalógov, cenníkov,
certifikátov, montážnych návodov,
technických informácií, tlačových
správ aj vzory nákresov zvláštnych
prevedení a formulár dopytu.
Aktuálne informácie špeciálne pre predajcu (Newsletter vo formáte * pdf pre
jednoduchšiu tlač) nájdete tu: http://www.sanswiss.cz/sk/ku-stiahnutiu/informacie-pre-predajcov
SÚBORY PRE ARCHITEKTOV A KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIÁ
Intenzívne pracujeme na doplnení 3D dát pre aktuálnu ponuku sprchových kútov
SanSwiss, vrátane doplnkového sortimentu BLACK LINE.
Aktuálne dáta na stiahnutie: http://www.sanswiss.cz/sk/ku-stiahnutiu/subory-pre-architektov

PODPORA A TECHNOLÓGIE
Cenné informácie o výhodách produktov SanSwiss, technológiách aj podpore
nájdete v sekcii PODPORA A TECHNOLÓGIE.
Detaily aktuálne ponúkaných skiel pre sprchové zásteny, informácie o antiplakovej
úprave Aquaperle, spôsoby inštalácie (montáž na vaničku, na dlažbu i na podklad/
sokel) a sprievodcu zameriavania, informácie o tesnosti sprchových zásten i čistenie.
Pri výbere sprchovacieho kúta môžu zákazníkom pomôcť aj rady z našich tlačových
správ: http://www.sanswiss.cz/sk/ku-stiahnutiu/tlacove-spravy.
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O FIRME, KONTAKT
Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o nás, našich produktoch i realizáciách a získať
najaktuálnejšie informácie o dianí u nás vo firme, navštívte www.sanswiss.sk
alebo nás sledujte na sociálnych sieťach!
http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality

http://blackline.sanswiss.com
#blacklinesanswiss
www.sanswiss.sk

#sanswiss

sanswiss_official
SanSwiss

bonusový program pre montážne firmy a techniky
Profiklub

Montážne firmy i technici nájdu Profiklub
pod známou adresou:
http://www.sanswiss.cz/sk/akcie/profiklub-pre-monterov

Vaše pripomienky, otázky a odporúčania tak k našej novej webovej stránke
ako aj k sociálnym sieťam (YouTube, Instagram).
Ďakujeme!
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz
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