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Małe jest piękne, czyli łazienka w budownictwie wielorodzinnym z
produktami SANP
Chociaż mieszkańcy budynków wielorodzinnych często narzekają na brak przestrzeni, dzięki odpowiedniemu
zagospodarowaniu miejsca można temu zaradzić.
W przypadku łazienki podstawą jest wybór kabiny prysznicowej lub wanny oraz umywalki, które
wpasują się w metraż i zapewnią użytkownikom maksimum wygody i funkcjonalności nie zagracając
przy tym pomieszczenia.
Nawet najmniejszą łazienkę można obecnie urządzić tak, aby spełniała nasze oczekiwania i była dopasowana do
potrzeb każdego użytkownika. W przypadku niewielkich powierzchni, prysznic jest zdecydowanie częstszym
wyborem, ale zdarzają się możliwości aranżacji z wanną.
Spośród kabin prysznicowych najlepszym wyborem będą kabiny półokrągłe, zajmujące niewiele miejsca i
stwarzające efekt wizualnego powiększenia przestrzeni. Narożne kabiny półokrągłe są nie tylko wyjątkowo
estetyczne, ale też ergonomiczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Model polecany przez ﬁrmę SANPLAST,
KP4/TX5b powinien spełnić wszelkie oczekiwania posiadaczy niewielkich łazienek – wyproﬁlowane chromowane
uchwyty mogą służyć także jako wieszaki na ręczniki, a wypełnienie z 5mm szkła hartowanego gwarantuje
bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, modyﬁkacja powierzchni Glass Protect w standardzie znacznie ułatwia
utrzymanie kabiny w czystości. Solidne uszczelki magnetyczne oraz wysoka jakość wykonania zapobiegają
przeciekom i innym usterkom, dzięki czemu raz zamontowana kabina będzie nam służyć przez długie lata, bez
konieczności dodatkowych napraw i remontów, szczególnie uciążliwych w małym mieszkaniu. Jeśli jednak wybór
pada na wannę, asortyment ﬁrmy SANPLAST to spektrum rozwiązań, także tych do niewielkich przestrzeni.
Szczególnie na uwagę zasługuje wanna WP/FREE, której wymiary zaczynają się od 70x120cm. Skompletowana z
obudową w kolorze białym, sprawi, ze nasza łazienka optycznie się powiększy. Do kompletu ﬁrma SANPLAST
proponuje niewielką umywalkę nablatową z serii Free Mineral. Duży funkcjonalny blat wbrew pozorom powiększy
optycznie małą łazienkę, a także zwiększy jej funkcjonalność. Aby nie zabierać na nim przestrzeni potrzebnej do
przechowywania i odkładania potrzebnych rzeczy i kosmetyków, ta niewielka umywalka sprawdzi się doskonale
oraz stanowić będzie atrakcyjny akcent we wnętrzu nowoczesnej łazienki.
Z produktami ﬁrmy SANPLAST udowodnisz, że małe nie tylko jest piękne, ale i funkcjonalne!

Autor: Acha_PR
Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

