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Takmer bezúdržbový sprchovací kút a šikovní pomocníci vo Vašej
kúpeľne
Praktické tipy, ako tráviť väčšinu času v kúpeľni relaxáciou, nie
upratovaním
Ak uvažujete o novom sprchovacom kúte, iste Vás zaujíma aj jeho bezproblémová údržba.
Nechcete predsa tráviť vo svojej kúpeľni hodiny upratovaním sprchovacieho kúta!
Na údržbu sprchovacieho kúta je potrebné sa zamerať už pri jeho výbere. Všeobecne platí, že
ak si vyberiete sprchovací kút s plastickými vzormi či pieskovaním, tak sa jednotlivé kvapôčky
čiastočne stratia. Číre sklo je však najpoužívanejší a pôsobí elegantnejším dojmom.
Žiadne sklo nie je úplne hladké, v póroch skla sa usadzujú nečistoty, respektíve minerálne
látky, ktoré obsahuje voda. Ak máte doma tvrdú vodu, iste to poznáte.
Spoločnosť SanSwiss vyrába sprchové kúty s praktickou antiplakovou úpravou skla Aquaperle.
Touto úpravou sú vybavené všetky sklá SanSwiss. Vnútorná strana skla je obalená "filmom",
ktorý ochráni sklo pred vodným kameňom. (Na skle bez tejto úpravy steká voda po celej
ploche. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usadí v póroch skla a zastavuje stekanie, čo v
každom prípade znamená problémy pri upratovaní). Antiplaková úprava Aquaperle znižuje
usadzovanie nečistôt a vodného kameňa. Vodné kvapky stekajú zo skla dole a neusádzajú sa
na ňom, teda až na niekoľko málo kvapiek, ktoré možno jednoducho zotrieť praktickou stierkou.
V ponuke spoločnosti SanSwiss nájdete aj praktické stierky s ergonomickou rukoväťou pre
rýchle zotretie zaschnutých kvapiek.
Pri vývoji svojich sprchových zásten sa spoločnosť SanSwiss zameriava na praktické
vychytávky pre jednoduché čistenie ako napríklad chrómované pánty, ktoré sú na
vnútornej strane skla zapustené (rada MELIA, PUR, ESCURA, SWING-LINE F) a možnosť
odklopenia dverí (rada PUR LIGHT S, TOP-LINE). Nesmieme zabudnúť ani na vaničky. U
sprchových vaničiek ILA je dvojkomorový sifón umožňujúci jednoduché a rýchle vrchné
čistenie. Vlastnosti materiálu vaničky a jej povrchu (kompozitný liaty mramor na
povrchu vybavený špeciálnou povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterovej živice),
ktorý prichádza do styku s vodou, umožňujú čistiteľnosť vaničky najmenej 20 rokov.
Povrch vaničky je dokonale hladký, nenasiakavý a bez neprístupných rohov, ktoré by
zhoršovali čistiteľnosť.
Čiastočným riešením vodného kameňa môže byť aj úprava kohútikovej vody, teda zmäkčenie
tvrdej vody, ktoré docielite napríklad zmäkčovačmi vody. Toto riešenie ocení nielen Váš nový
sprchovací kút, ale aj sprchová hlavica. V domácnosti samozrejme aj kávovary a rýchlovarné
kanvice.Nie každý však využije tieto možnosti, práve preto prichádza SanSwiss s
inovovaným radom čistiacich prostriedkov na údržbu sprchových kútov.
POWER CLEANER: Profesionálny čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny. Je vysoko účinný
k odstráneniu usadenej špiny a vodného kameňa. Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s
antiplakovou úpravou Aquaperle.
GLASS CLEANER: Profesionálny čistiaci prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten.
Prepožičiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk. Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný.
PROTECT CLEANER: Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok pre sprchové zásteny.
Účinná ochrana a starostlivosť pre sklá s Aquaperle. Hygienické čistenie s príjemne sviežou
vôňou.
Pri pravidelnom používaní týchto čistiacich prostriedkov bude Váš sprchovací kút žiariť čistotou
a aj po dlhodobom používaní bude vyzerať ako nový!
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Všetky čistiace prostriedky boli testované na všetkých sprchovacích kútoch SanSwiss.
Konkrétny návod na použitie nájdete na etikete jednotlivých čistiacich prostriedkov.
POZOR: Na čistenie sprchovacieho kúta používajte len čistiace prostriedky určené na čistenie
sprchových kútov.
Spoločnosť SanSwiss je renomovaný európsky výrobca s dlhoročnou tradíciou. V rozsiahlom
sortimente spoločnosti nájdete sprchové kúty, vaňové zásteny a vaničky, ktoré sa vyznačujú
prvotriednou kvalitou, funkčnosťou a moderným dizajnom. Najobľúbenejšie modely sprchových
zásten a vaničiek sa držia na sklade. Spoločnosť SanSwiss poskytuje 5 ročnú záruku na
vaničky z liateho mramoru a 2 + 3 roky na sprchové zásteny (dvojročná základná záruka +
predĺžená záruka 3 roky za podmienok stanovených spoločnosťou SanSwiss). Profesionálne
služby v oblasti poradenstva sú samozrejmosťou.
Kontakt:
SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
506 01 Jičín
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.sk
OBRAZOVÝ MATERIÁL:

Sprchovací kút MELIA s čírym sklom - vybavený antiplakovou úpravou Aquaperle (foto bez antiplakovej úpravy
a vodné kvapky na skle s Aquaperle).Ľahko čistiteľné pánty (na vnútornej strane skla zapustené, so zdvihovým
mechanizmom).

Sprchovací kút TOP-LINE: vyklapávací systém pri posuvných dverách s dvojitými kolieskami uľahčuje čistenie.
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Nová rada čistiacich prostriedkov od spoločnosti SanSwiss:
GLASS CLEANER – PROTECT CLEANER – POWER CLEANER.

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):
Vezmite, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam. Neoprávnené
použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava alebo použitie na iné účely nie sú
dovolené.
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