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Jak skloubit sprchování a koupel i v malých koupelnách?
Vanové zástěny: optimální řešení pro koupelny, kde není místo
pro samostatný sprchový kout
Máte rádi dlouhé relaxační koupele nebo naopak dáváte přednost rychlé osvěžující sprše?
Nebo se Vám líbí kombinace obojího? Ráno rychlá sprcha předtím než odejdete do práce a
večer sladký pocit odpočinku v horké lázni.
Ne každému je příjemný dlouhý pobyt v horké vodě a jiný si zase nedokáže dostatečně
odpočinout během sprchování. Na druhou stranu jsou i lidé, kteří kladou důraz na spotřebu
vody a ekologické hledisko, proto raději volí sprchu.
Jak tedy skloubit sprchování a koupel v malých koupelnách? Často zde není prostor pro
umístění vany a sprchového koutu.
Patříte-li k těm, kteří mají doma pouze vanu, a holdujete rychlému sprchování, tak se občas
stane, že si postříkáte celou koupelnu. Především pokud máte děti. Právě Vám doporučuje
František Bílek, obchodní ředitel společnosti SanSwiss, vanovou zástěnu, kterou lze umístit
prakticky na každou vanu. František Bílek dodává: „Vanové zástěny nabízíme téměř ve všech
našich typových řadách. Jednodílné, dvoudílné nebo třídílné, rámové nebo bezrámové. Záleží
pouze na Vás, jaké řešení si vyberete.“
Všichni známe rčení „Proti gustu žádný dišputát“. Abychom uspokojili veškeré požadavky
zákazníků, nabízíme rozsáhlý sortiment vanových zástěn. Někomu se líbí elegantní řešení
jednokřídlé vanové zástěny s pevnou stěnou v rovině z řady SWING-LINE, jiný je nadšený
z praktického a flexibilního řešení z řady TOP-LINE. Kvalitní materiály jako např. bezpečnostní
sklo opatřené standardně dodávanou antiplakovou úpravou Aquaperle pro snadné čištění, dále
pak chromované panty a kvalitní rámy jsou samozřejmostí.
Pro Vás, kteří jste se jednoznačně nerozhodli pro vanu nebo sprchu, je vanová zástěna
ideálním a praktickým řešením.
Společnost SanSwiss je specialista na sprchové kouty a vanové zástěny, které se vyznačují
prvotřídní kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé
zpracování moderními výrobními procesy a následný další vývoj zajišťují osvědčenou vysokou
úroveň kvality všech sprchovým koutů a zástěn SanSwiss. Díky rozsáhlému know-how i
četným inovacím patří společnost k úspěšným výrobcům v Evropě. Profesionální služby
v oblasti poradenství jsou samozřejmostí.
Kontakt:
SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
506 01 Jičín
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz
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OBRAZOVÝ MATERIÁL:

Vanová zástěna SOLINO, SOLB1, jednokřídlá, čiré sklo, aluchrom

Vanová zástěna SWING-LINE, SLB13G, jednokřídlá zástěna s pevnou stěnou v rovině, čiré sklo, aluchrom

Vanová zástěna TOP-LINE, TOPB2+TOPV, vanové posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, čiré sklo, aluchrom
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