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Prezentacja firmowa

Wykonanie dotychczas uciążliwej i czasochłonnej zabudowy pół-
okrągłej lub prostokątnej teraz jest łatwe, szybkie i wygodne. 
Uniwersalność Systemu Schedpol pozwala na jego zastoso-
wanie do większości brodzików i wanien dostępnych na rynku. 
Obudowy z półką oraz wielokątne mogą być stosowane także 
do wanien z hydromasażem dzięki możliwości łatwego demonta-
żu co jest swoistą innowacją w zakresie wykańczania łazienek!

Nowoczesny system 
obudowywania brodzików 
i wanien!

System Schedpol wpływa znacząco na spadek 
finalnego kosztu zabudowy brodzików i wa-
nien. Dodatkowo Klient ma możliwość wybo-
ru obudowy elastycznej w wersji do oklejenia 
płytkami równo z rantem wanny lub z moż-
liwością wykonania półki wzdłuż jej rantu. 
Uzupełnieniem systemu jest stopień elastycz-
ny umożliwiający łatwe i szybkie wykonanie 
stopnia przed wanną półokrągłą lub prosto-
kątną. Stopień ułatwia wejście do wanien wy-
sokich lub też zabudowanych szeroką półką. 
Wyróżniamy: obudowy bez półki; obudowy 
z półką 5, 10, 15 cm oraz obudowy wielokątne 
przy czym dwie ostatnie mogą zostać zastoso-
wane do wanien z hydromasażem. 

Obudowy z półką 5, 10, 15 cm 
Obudowy z półką umożliwiają łatwe i szyb-
kie wykonanie zabudowy z półką (dostęp-
ne wymiary: 5, 10 lub 15 cm – szerokość pół-
ki po obłożeniu płytkami). Sprawdzają się one 
idealnie przy wszystkich wannach, również 
tych z hydromasażem, w których niezbędny 
jest bezproblemowy dostęp do aparatury hy-
dromasażu. Obudowy z półką mają długość 
290 cm i wysokość 58 cm. Stopień elastyczny 
ułatwia wejście do wanien wysokich lub za-
budowanych szeroką półką jednocześnie ko-
rzystnie wpływając na design całej łazienki. 
Stopień dostępny jest w sprzedaży na metry. 
Cena detaliczna obudowy z półkami 5, 10, 
15 cm odpowiednio: 250, 320, 370 netto
Cena detaliczna stopnia elastycznego: 70 zł 
netto/1 m.b.

Obudowa wielokątna
Elementy obudowy wielokątnej 
dzięki zastosowanej technolo-
gii łączenia mogą być formowa-
ne w różne kształty, od długich 
i prostych po półokrągłe i pro-
stokątne – w łatwy i szybki spo-
sób. Obudowa umożliwia wy-
konanie półki o indywidualnie 
dobranej szerokości (do 18 cm). Możliwości 
kształtowania zabudowy i wpływania na de-
sign łazienki ogranicza jedynie pomysłowość 
wykonawcy i długość obudowy, która w jed-
nym zestawie osiąga maksymalnie 320 cm. 
Zabudowę cechuje trwałość i stabilność, zaś 
wanny opierają się na niej całą długością ran-
tu. Obudowa przeznaczona jest również do 
wanien z hydromasażem i posiada możliwość 
bezpiecznego demontażu.
Cena detaliczna obudowy wielokątnej: 820 
zł netto

Łatwy demontaż
Ze względu na lekkość konstrukcji możliwy 
jest bezpieczny demontaż zabudowy (odsu-
nięcie od wanny) – bez uszkodzenia glazury! 
Dotyczy to każdej zabudowy z półką, zabu-
dowy wielokątnej oraz stopnia elastycznego. 
W tym celu wystarczy usunąć silikon sani-
tarny ze wszystkich połączeń obudowy/stop-
nia ze ścianą i wanną. W przypadku wanien 
z hydromasażem bezproblemowy dostęp do 
aparatury jest szczególnie istotny. Przepływ 
powietrza w wannach z hydromasażem za-

pewniają otwory wentylacyjne 
w obudowie, których wycięcie 
na etapie montażu jest również 
bardzo proste!
Powierzchnia obudów wzmoc-
niona jest już fabrycznie siat-
ką i klejem, co pozwala na bez-
pośrednie przyklejanie płytek. 
Ich elastyczność oraz możli-

wość regulacji wysokości i długości (dzięki 
istniejącym nacięciom) pozwala na wszech-
stronną stosowalność – niemalże do wszyst-
kich wanien półokrągłych (symetrycznych 
i asymetrycznych), owalnych, prostokątnych 
i wielokątnych dostępnych na rynku (oraz 
brodzików – w przypadku elastycznej obudo-
wy uniwersalnej do brodzików). 
 Obudowy Schedpol stanowią idealne rozwią-
zanie dla tych, którzy posiadają już podpo-
ry do swego brodzika lub wanny (nogi lub ste-
laż) i rezygnują z montażu tego produktu na 
nośniku styropianowym!
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