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Sprchovací kút od SanSwiss & Agemon Orbital Systems = sprchovanie
budúcnosti
Geniálny riešenie úspory vody pri sprchovaní
VODA. Najcennejší prírodný zdroj. Ako veľmi je dôležitá si mnohokrát uvedomíme, až prestane
byť samozrejmosťou. Teraz je táto téma viac než aktuálna - úbytok vody v dôsledku
klimatických zmien a udržateľné hospodárenie s vodou. Je potrebné chrániť vodné zdroje,
hľadať nové a efektívnejšie využívať tie dostupné. Bolo by skvelé, keby sa ľudia riadili heslom
"ANI JEDNA KVAPKA VODY nazmar". Ako je to vlastne pri sprchovaní? Sprchovaním
ušetríme veľa vody (ak porovnáme spotrebu vody s napustenou vaňou). Možno však ešte viac
šetriť vodou pri sprchovaní?
Odpoveď znie ÁNO. A pozná ju spoločnosť SanSwiss, ktorá podporuje moderné udržateľné
technológie šetriace veľké množstvo vody. Aj preto nadviazal SanSwiss prostredníctvom
českobudejovickej spoločnosti Agemon spolupráci so švédskou spoločnosťou Orbital Systems,
ktorá vyrába digitálne smart recirkulačné a recyklačné sprchy, ktoré dokážu ušetriť až 90%
vody a až 80% energie na ohrev vody.
Po dohode s firmou Agemon vystavila spoločnosť SanSwiss sprchu pre 21. storočie v novo
otvorenom showroome v Jičíne (Popovická 1123, 506 01 Jičín), kde sa s konceptom
ekologickej prémiovej sprchy môžu zoznámiť ako zákazníci spoločnosti SanSwiss, tak i
verejnosť.
Zaujímavosťou je, že táto sprcha bola vyvinutá v súvislosti s vesmírnym projektom NASA
"Journey to Mars" v roku 2012 švédskym vedcom Mehrdad Mahdjoubim, ktorý mal za úlohu
nájsť technológiu, ktorá by dokázala ušetriť veľké množstvo vody pri pobyte astronautov na
Marse.
Spoločnosť Agemon, ktorá sídli v Českých Budějoviciach v ČR, zabezpečuje pre Českú
republiku a Slovensko servis, inštaláciu a predaj produktov švédskej spoločnosti Orbital
Systems.
www.agemon.cz
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové zásteny a vaničky, ktoré sa vyznačujú
prvotriednou kvalitou, funkčnosťou a moderným dizajnom. Výber kvalitných materiálov,
starostlivé spracovanie modernými výrobnými procesmi a následný vývoj zaisťujú
osvedčenú vysokú úroveň kvality všetkých sprchových kútov a zásten SanSwiss. Vďaka
rozsiahlemu know-how aj početným inováciám patrí spoločnosť k úspešným výrobcom
v Európe. 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
V prípade záujmu o mediálne informácie sa obráťte priamo na odd. marketingu:
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. +420 493 644 421
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