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Inteligentné riešenie sprchovacieho kúta a vane v atypickom priestore
Dizajnové bezrámové zásteny rady PUR a MELIA od špecialistu na
atypické riešenia - spoločnosti SanSwiss
Vysoké nároky na dizajn a individuálne riešenie kúpeľne, čisté línie, kvalitné materiály - to sú
bezrámové zásteny radu PUR a MELIA od spoločnosti SanSwiss. Bezrámové zásteny
SanSwiss splnia všetky Vaše želania - vďaka širokej ponuke štandardných i špeciálnych
prevedení a atraktívnej ponuke príslušenstva (priamo na sklo možno namontovať poličku a
držiak uterákov, na stenu je možné umiestniť sedátko s nosnosťou 120 kg).
Kvalitné materiály ako masívne pánty a kovanie, 8 mm bezpečnostné sklo, ale aj stabilizačné
vzpery a dizajnové madlá poskytnú vysoký komfort pri sprchovaní po mnoho rokov. Vysokú
kvalitu sprchových zásten dotvára ako štandardne dodávaná Antiplakovej úprava Aquaperle,
tak na vnútornej strane zapustené pánty vybavené zdvihovým mechanizmom. Vďaka týmto
vychytávkam bude čistenie sprchovacieho kúta jednoduchšie.
Atypické riešenia
Je celý rad domov, kde sa majitelia snažia vysporiadať s problémom vybudovania novej
kúpeľne, predovšetkým v podkroví, kde sú skosené stropy. Majitelia pritom túžia po
sprchovacom kúte, a to z mnohých dôvodov. Pri sprchovaní je podstatne menšia spotreba
vody a samotné sprchovanie je hygienickejšie oproti kúpeľu vo vani s napustenou vodou.
Údržba a čistenie sprchovacieho kúta je jednoduchšie, rýchle a dokonalejšie - predovšetkým
pri sprchovacích kútoch SanSwiss.
Stretnúť sa môžeme s rôznymi zástavbovými situáciami. Niektoré z nich nás môžu
obmedzovať, pritom je možné ich v súčasnosti prakticky využiť. Takým prípadom je kúpeľňa,
ktorá má menšie rozmery a roh miestnosti je netradične so skoseným stropom. Praktickým
riešením je umiestnenie sprchovacieho kúta so skosenou pevnou stenou. Zároveň je táto
pevná stena na výšku skrátená, aby mohla nadväzovať na priliehajúcu vaňu a oddeliť tak
sprchovací a vaňový priestor.
Pre predstavu odporúčame pozrieť si nasledujúce video atypického riešenie kúpeľne so
sprchovacím kútom od spoločnosti SanSwiss:
Atypické riešenia kúpeľne so sprchovacím kútom SanSwiss
Pri výbere samotného sprchového kúta sa rozhodujeme pre jeho rámovú alebo bezrámovú
variantu. Rámová varianta má výhodu v možnosti vyrovnania väčších nerovností zvislých stien
pomocou inštalovaných zvislých profilov. Trendom sú však bezrámové varianty sprchových
zásten - predovšetkým rady PUR a MELIA, ktoré vynikajú svojím čistým dizajnom. Vyžadujú
však presnú stavebná pripravenosť. Či už sa jedná o zvláštne rozmery až do výšky 2300 mm,
skosenie, výrezy, či skrátené bočné steny, pre SanSwiss - špecialistu na atypické riešenia toto nie je žiadny problém!
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.
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OBRAZOVÝ MATERIÁL:

Sprchová zástena MELIA – ME13AG+MET1AD
– Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90°(montovaná z boku vane)

Sprchová zástena PUR – PU13P+PUDT2P
– jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°s výrezom a skosením

Užitočné príslušenstvo: sprchové sedátko COMFORT, sklenená polička, kombinácia držiaku na
uterák/sklenenej poličky

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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