spa.living
Kabiny prysznicowe, lustra
okładziny ścienne, półki łazienkowe
i prysznicowe, meble ze szkła

showtime w łazience

Wzornictwo i funkcjonalność

Indywidualizm i nieprzemijające piękno
W większości przypadków małe łazienki są standardem. W
praktyce obowiązuje zasada, aby optymalnie wykorzystując
niewielką przestrzeń postarać się stworzyć ładne i dobre
jakościowo projekty. Tworzone na indywidualne zamówienia
kabiny prysznicowe czy inne elementy ze szkła z jednej strony
wychodzą naprzeciw wytycznym projektantów wnętrz, z drugiej
zaś transparentność szkła optycznie powiększa pomieszczenie.
Estetyczne wzornictwo w połączeniu z codzienną funkcjonalnością
nadaje przestrzeni łazienkowej nowe akcenty wpływające na nasze
dobre samopoczucie.

szkło jest materiałem ponadczasowym i pasującym do każdego stylu
■ odporność szkła wpływa na jego długotrwałość
■ szkło jest materiałem bardzo higienicznym dzięki
łatwości z jaką można go czyścić
■ na rynku dostępne są różnego rodzaju pięknie wykonane okucia i akcesoria do szkła łazienkowego
■

Dostępność okuć

Dyskretna ochrona

Nadruki na szkle

SANCO living pozwala w pełni realizować
indywidualne pomysły właścicieli. Liczy się
tylko ich osobiste poczucie smaku. Dlatego
do dyspozycji są niezliczone propozycje okuć
i akcesoriów do szkła.

Żaluzja w środku szyby zespolonej. Nie brudzi
się i nie pokrywa kurzem. Oferuje pełną prywatność, chroni przed oślepiającym słońcem,
a obracane lamelki żaluzji pozwalają na sterownie światłem.

Własna łazienka z nadmorskim krajobrazem?
Żaden problem. Odporne na wodę i wilgoć
nadrukowane na szkle realistyczne obrazy i fotografie nadają łazience niepowtarzalny charakter.
Każdego dnia.

Szkło w łazience
kabiny prysznicowe w wykonaniu prostokątnym i łukowym,
ścianki ze szkła w połączeniu z wannami
■ szklane drzwi i okładziny ścienne
■ lustra
■ meble i regały ze szkła
■ ścianki działowe z wbudowanymi żaluzjami
■ półki łazienkowe i prysznicowe oraz różnego rodzaju
powierzchnie szklane pokryte kolorem, matowe czy z
dowolnym nadrukiem
■

Bez barier
Higiena osobista wymaga niekiedy pozbawionego
barier dostępu do prysznica. W tym miejscu leżą
ogromne zalety indywidualnych projektów prysznicy
SANCO living pozwalających na dużą swobodę ruchów.
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style
style.living
Glasanbau, Treppen,
Eingangsbereich, Brüstungen
und Geländer, begehbares Glas,
Französischer Balkon

home.living
Ganzglas-Trennwände und -Türen,
Arbeitsplatten, Küchenrückwände,
Raumteiler, Schranktüren, Theken,
Tische, Möbel aus Glas

outdoor.living
Gartenzäune aus Glas, Sichtschutz,
Balkongeländer, Carport, Leitsysteme,
Schilder aus Glas, Terrassenumfriedung

SANCO

Jeszcze więcej pomysłów ze szkłem
Nasze propozycje

light.control
Integriertes Jalousiesystem für
Sicht-, Blend- und Sonnenschutz
im Scheibenzwischenraum des
Isolierglases. Stufenlose Regulierung der Lamellen, des Plissees.

www.sa n co. de
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spa.living

W przestrzeni publicznej, gdzie na co dzień wiele osób korzysta z różnych pomieszczeń, produkty SANCO living w pełni
ujawniają swoją funkcjonalną różnorodność, prostotę w utrzymaniu w czystości, ciekawe wzornictwo i estetykę w połączeniu z
wymaganymi środkami bezpieczeństwa. Stosowane kolory potrafią
tchnąć nowe życie w obszary spa i pomieszczenia sanitarne.
Nieważne czy są tą baseny, wejścia do pomieszczeń, gabinety lekarskie
albo sauny – zawsze produkty SANCO living nadają szczególny charakter
czystości i wpływają pozytywnie na samopoczucie.
Ścianki działowe w pomieszczeniach, drzwi całoszklane, drzwi przesuwne,
tarasy, witryny, meble. Nieograniczone możliwości zastosowania.

spa.living

Kabiny prysznicowe • lustra • drzwi całoszklane • półki łazienkowe i prysznicowe • szafki • okładziny ścienne • kolorowe nadruki • żaluzje i ochrona prywatności • parapety

