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Ako skĺbiť sprchovanie a kúpeľ aj v malých kúpeľniach?
Vaňové zásteny: optimálne riešenie pre kúpeľne, kde nie je miesto
pre samostatný sprchovací kút
Máte radi dlhé relaxačné kúpele alebo naopak dávate prednosť rýchlej osviežujúcej sprche?
Alebo sa Vám páči kombinácia oboch? Ráno rýchla sprcha predtým než odídete do práce a
večer sladký pocit odpočinku v horúcom kúpeli.
Nie každému je príjemný dlhý pobyt v horúcej vode a iný si zase nedokáže dostatočne
oddýchnuť počas sprchovania. Na druhú stranu sú aj ľudia, ktorí kladú dôraz na spotrebu vody
a ekologické hľadisko, preto radšej volia sprchu.
Ako teda skĺbiť sprchovanie a kúpeľ v malých kúpeľniach? Často tu nie je priestor pre
umiestnenie vane a sprchovacieho kúta.
Ak patríte k tým, ktorí majú doma len vaňu, a holdujete rýchlemu sprchovanie, tak sa občas
stane, že si postriekate celú kúpeľňu. Predovšetkým ak máte deti. Práve Vám odporúča
František Bílek, obchodný riaditeľ spoločnosti SanSwiss, vaňovú zástenu, ktorú možno
umiestniť prakticky na každú vaňu. František Bílek dodáva: "Vaňové zásteny ponúkame takmer
vo všetkých našich typových radoch. Jednodielne, dvojdielne alebo trojdielne, rámové alebo
bezrámové. Záleží len na Vás, aké riešenie si vyberiete. "
Všetci poznáme príslovie "Proti gustu žiaden dišputát". Aby sme uspokojili všetky požiadavky
zákazníkov, ponúkame rozsiahly sortiment vaňových zásten. Niekomu sa páči elegantné
riešenie jednokrídlovej vaňovej zásteny s pevnou stenou v rovine z radu SWING-LINE, iný je
nadšený z praktického a flexibilného riešenia z radu TOP-LINE. Kvalitné materiály ako napr.
Bezpečnostné sklo opatrené štandardne dodávanou antiplakovú úpravou Aquaperle pre
jednoduché čistenie, ďalej potom chrómované pánty a kvalitné rámy sú samozrejmosťou.
Pre Vás, ktorí ste sa jednoznačne nerozhodli pre vaňu alebo sprchu, je vaňová zástena
ideálnym a praktickým riešením.
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty a vaňové zásteny, 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 sprchovacím 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
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OBRAZOVÝ MATERIÁL:

Vaňová zástena SOLINO, SOLB1, jednokrídlové, číre sklo, aluchróm

Vaňová zástena SWING-LINE, SLB13G, jednokrídlová zástena s pevnou stenou v rovine, číre sklo, aluchróm

Vaňová zástena TOP-LINE, TOPB2 + TOPV, vaňové posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, číre sklo,
aluchróm

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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