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Sprchový kout od SanSwiss & Agemon Orbital Systems = sprchování
budoucnosti
Geniální řešení úspory vody při sprchování
VODA. Nejcennější přírodní zdroj. Jak moc je důležitá si mnohdy uvědomíme, až přestane být
samozřejmostí. Nyní je toto téma více než aktuální – úbytek vody v důsledku klimatických
změn a udržitelné hospodaření s vodou. Je třeba chránit vodní zdroje, hledat nové a efektivněji
využívat ty dostupné. Bylo by skvělé, kdyby se lidé řídili heslem „ANI JEDNA KAPKA VODY
NAZMAR“. Jak je to vlastně při sprchování?
Srovnáme-li spotřebu vody s napuštěnou vanou, jednoznačně ušetříme mnoho vody. Lze však
při sprchování vodou ještě více šetřit?
Odpověď zní ANO. A zná ji i společnost SanSwiss, která podporuje moderní udržitelné
technologie šetřící velké množství vody. I proto navázal SanSwiss prostřednictvím
českobudějovické společnosti Agemon spolupráci se švédskou společností Orbital Systems,
která vyrábí digitální smart recirkulační a recyklační sprchu, která dokáže ušetřit až 90% vody a
až 80% energie na ohřev vody.
Po dohodě s firmou Agemon vystavila společnost SanSwiss sprchu pro 21. století v nově
otevřeném showroomu v Jičíně (Popovická 1123, 506 01 Jičín), kde se s konceptem
ekologické prémiové sprchy mohou seznámit jak zákazníci společnosti SanSwiss, tak i
veřejnost.
Zajímavostí je, že tato sprcha byla vyvinuta v souvislosti s vesmírným projektem NASA
„Journey to Mars“ v roce 2012 švédským vědcem Mehrdadem Mahdjoubim, který měl za úkol
nalézt technologii, která by dokázala ušetřit velké množství vody při pobytu astronautů na
Marsu.
Společnost Agemon, která sídlí v Českých Budějovicích, zajišťuje pro Českou republiku
a Slovensko servis, instalace a prodej produktů švédské společnosti Orbital Systems.
Více informací naleznete na stránkách www.agemon.cz.
Společnost SanSwiss je specialista na sprchové zástěny a vaničky, které se vyznačují
prvotřídní kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé
zpracování moderními výrobními procesy a následný další vývoj zajišťují osvědčenou
vysokou úroveň kvality všech sprchových koutů a zástěn SanSwiss. Díky rozsáhlému
know-how i četným inovacím patří společnost k nejúspěšnějším výrobcům v Evropě.
Kontakt:
SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
506 01 Jičín
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz
V případě zájmu o mediální informace se obraťte přímo na odd. marketingu:
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421
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