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Vanička alebo len dlažba? To je dilema.
Kvalitné sprchové vaničky ILA a MARBLEMATE so špeciálnou
protišmykovou úpravou
Budujete si kúpeľňu a rozhodli ste sa pre sprchový kút? Výborné riešenie ako z hľadiska
komfortu pri sprchovaní, spotreby vody, ale aj údržby a čistenia sprchovacieho kúta.
Zrejme však teraz stojíte pred rozhodnutím, či sprchový kút inštalovať priamo na dlažbu alebo
na sprchovaciu vaničku. Poskytneme Vám zopár nevyhnutných rád pri Vašom rozhodovaní.
Ak preferujete jednoliatu podlahu, ktorá prechádza voľne do sprchovacieho kúta, inštalácia
sprchovacieho kúta priamo na dlažbu bude pre Vás tým najlepším riešením. Kúpeľňa bude
vyzerať opticky väčšie a priestrannejšie. Nevýhodou môže byť mnohokrát nepríjemný kontakt
bosých nôh s podlahou. V prípade montáže na dlažbu musí mať podkladový betón dostatočný
spád pre zaistenie správneho odtoku vody.
Výhodou inštalácie na sprchovú vaničku je to, že podklad pod vaničkou môže byť rovný,
pretože spád pre odtok je vytvorený už v samotnej vaničke. V súčasnej dobe sú obľúbené
sprchovej vaničky z liateho mramoru od spoločnosti SanSwiss. Tlmí hluk, poskytujú tepelnú
izoláciu a umožňujú pohodlný a vďaka špeciálnej protišmykovej úprave aj bezpečný vstup do
sprchy. Vaničky možno nainštalovať na podlahu alebo na nožičky s predným panelom.
Sprchové vaničky spĺňajú kritériá EN 14527: 2016, táto norma okrem iného ošetruje aj stabilitu
dna (možné zaťaženie až do 150 kg), čistiteľnosť, bezproblémové vypúšťanie vody a odolnosť
proti zmenám teploty a chemikáliám.
Pri sprchových vaničkách ILA je dvojkomorový sifón s vysokým prietokom - umiestnený pod
lineárnym krytom, ktorý možno ľahko čistiť. Pri vaničkách Marblemate je ľahko čistiteľný guľatý
sifón s priemerom 90 mm. Vaničky možno dodať v najrôznejších prevedeniach - štvorec,
obdĺžnik, štvrťkruh, päťuholník a v dvoch farbách (04 - biela, 154 - čierny granit). Optimálne si
tak prispôsobíte vaničku sprchovému kútu a dizajnu kúpeľne.
Na prianie zákazníkov rozšírila spoločnosť SanSwiss sortiment obľúbených sprchových
vaniček Marblemate o ďalšie rozmery: 800x900 mm, 800x1100 mm, 900x1000 mm.
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 sprchovacích 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
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OBRAZOVÝ MATERIÁL:

ILA - moderná sprchová vanička z liateho mramoru od spoločnosti SanSwiss

Farebné varianty - detail sprchovej vaničky Marblemate (otvor pre sifón umiestnený v rohu)

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):
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