
Idealny komplet

Nowoœci¹ w ofercie firmy SCHED-POL s¹

wanny akrylowe na noœnikach styropiano-

wych. Produkt ten, bêd¹cy swoist¹ innowa-

cj¹, wnosi prze³omowe u³atwienia w kwe-

stiach zwi¹zanych z urz¹dzaniem i wykañ-

czaniem ³azienek – wp³ywaj¹c zarazem zna-

cz¹co na spadek finalnego kosztu zabudo-

wy wanny. Monta¿ wanny zespolonej z no-

œnikiem jest ³atwy, czysty i szybki; p³ytki ce-

ramiczne s¹ klejone bezpoœrednio do no-

œnika. Dziêki podstawie styropianowej zinte-

growanej z wann¹, produkt ten gwarantuje

niebywa³y komfort u¿ytkowania, wynikaj¹cy

z izolacji termicznej (wanna utrzymuje cie-

p³o) i akustycznej (styropian t³umi ha³as

spadaj¹cej wody). Jest to zarazem jedyny

sposób gwarantuj¹cy 100% stabilnoœæ wan-

ny zarówno na rantach jak i na dnie – no-

œniki styropianowe nie maj¹ lepszej alterna-

tywy od 25 lat.

Starannie dobrane pod wzglêdem nowo-

czesnego wzornictwa i doskonale dopasowa-

ne produkty gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ 

i radoœæ z k¹pieli w ka¿dej ³azience. Oferowa-

ne wanny wykonane s¹ z wysokogatunkowe-

go akrylu sanitarnego, w komplecie znaj-

duj¹ siê zgrabne, chromowane uchwyty.

Podstawa styropianowa wykonana jest ze

specjalnie zgêszczonego styropianu.

Obecnie dostêpne s¹ modele o d³ugoœci

od 140 do 170 cm i szerokoœci 70 cm.

PPHU SCHED-POL SP. J. 

ul. Przemys³owa 2

64-400 Miêdzychód 

tel. 095 748 23 12

faks 095 748 81 85

www.schedpol.pl 

e-mail: biuro@schedpol.pl

ADRES  F IRMY:

S C H E D – P O L

Firma SCHED-POL z Miêdzychodu

jest od kilkunastu lat niekwestiono-

wanym liderem na polskim rynku

w produkcji i sprzeda¿y noœników

styropianowych do brodzików oraz

wanien. D³ugoletnie doœwiadcze-

nie i nieustanne badanie potrzeb

naszych Klientów pozwoli³y na

stworzenie brodzików akrylowych

zintegrowanych z noœnikami styro-

pianowymi. Ogromny sukces i sta-

le rosn¹ca popularnoœæ tego pro-

duktu wynika z faktu, i¿ ma on wie-

le zalet, m.in. ³atwy i czysty mon-

ta¿, wysok¹ stabilnoœæ konstrukcji

i komfort u¿ytkowania. 
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