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Minimalizmus a plnohodnotná funkčnosť aj v malých kúpeľniach
Nové vaňové zásteny v elegantnej matnej čiernej
SanSwiss poteší milovníkov nadčasových vaňových zásten ktorí zbožňujú kombináciiu čiernej
a bielej. A predovšetkým majiteľov menších kúpeľní, ktorí majú doma len vaňu. A zároveň túžia
po sprchovaní a nechcú si pri ňom postriekať vodou celú kúpeľňu.
V menších kúpeľniach často nie je priestor umiestniť vaňu aj sprchovací kút. Ako teda skĺbiť
sprchovanie a kúpeľ v týchto kúpeľniach? Riešenie je tak jednoduché. Vaňová zástena
SOLINO Black od spoločnosti SanSwiss.
Vaňové zásteny v čírom skle a s elegantnými profilmi aj pánty v čiernej matnej vyrába
SanSwiss v štandardnej výške 1500 mm a v niekoľkých prevedeniach.
Vaňová zástena SOEB1 v šírke 750 a 850 mm je jednokrídlová, umožňuje otváranie von aj
dovnútra, možno ju namontovať vpravo i vľavo, čo je praktické a jednoduché riešenie.
SOEB13 je jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine, zástenu možno otvárať
von aj dovnútra a je tiež symetrická (možno ju namontovať vpravo i vľavo), pevná stena je
doplnená rohovou vzperou pre optimálnu stabilitu. V ponuke v šírkach od 900 do 1200 mm.
Dvojdielna skladacia zástena SOLB2 je veľmi praktická, s 90 ° otváraním von i dovnútra,
integrované čierne pánty sklo-sklo s otváraním iba von. Vaňovú zástenu dodáva SanSwiss v
šírkach od 900 do 1200 mm.
Všetky sklá sú bezpečnostné a sú štandardne dodávané s antiplakovú úpravou Aquaperle. Čo
tiež znamená veľkú úsporu času a námahy pri čistení. Na skle bez antiplakovej úpravy steká
voda po celej ploche. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usadzuje v póroch skla a zabraňuje
stekaniu. Antiplaková úprava skla Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa
na skle. Kvapky vody zo skla stekajú dole a neusádzajú sa na ňom. Môže tu zostať iba
niekoľko malých kvapiek, ktoré možno jednoducho zotrieť stierkou SanSwiss alebo bavlnenou
handričkou alebo hubkou.
Čierna farba je tajomná, elegantná a zmyselná. A práve čierna farba inšpirovala konštruktérov
spoločnosti SanSwiss pri vývoji sprchových zásten BLACK LINE. Okrem vaňových zásten tu
nájdete ako klasické sprchové kúty Annea, Solino, TOP LINE S, tak i Walk-in zásteny EASY
Loft v netradičnom prevedení - s čiernou sieťotlačou alebo fóliou na prednej strane skla.
Kombináciou jemných línií, tvarov a proporcií vytvorili konštruktéri dokonalú kompozíciu, ktorá
harmonicky ladí s každým interiérom. Sprchové zásteny BLACK LINE sú určené predovšetkým
pre ľudí, ktorí vyznávajú klasickú eleganciu, moderný dizajn a predovšetkým prvotriednu
kvalitu.
Viac informácií o nových sprchových zástenách Black Line nájdete na www.sanswiss.sk .
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OBRAZOVY MATERIÁL:

SOEB1 – jednokrídlová zástena

SOEB13 – jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine

SOLB2 – dvojkrídlová skladacia zástena
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