spa.living
volledig glazen douchecabines,
spiegels, wandbekleding,
tableaus, glazen meubels
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showtime in de badkamer

Design en functionaliteit

Individueel – tijdloos mooi
Kleine badkamers zijn in de meeste gevallen standaard.
Hierbij is de uitdaging om de krap bemeten ruimte optimaal te benutten en hoogwaardig vorm te geven.
Individuele volledig glazen douchecabines en glaselementen spelen niet alleen flexibel in op architectonische
eisen, maar geven ook een open ruimtegevoel. Esthetisch
design tot in het kleinste detail gecombineerd met de
uitermate hoge geschiktheid voor dagelijks gebruik plaatsen in de badkamer nieuwe accenten als het gaat om de
‘feelgood’-factor.

Glas is een tijdloos materiaal en
past bij elke stijl
■ Vuilafstotende materialen zorgen
voor duurzaamheid
■ Zeer hygiënisch dankzij een hoog
reinigingscomfort
■ Hoogwaardig designbeslag met
verschillende oppervlakken
■

Vrije keuze beslag

Blindering

Glasprint

SANCO living laat de individuele beleving
van de eigenaar de vrije keus. Alleen de persoonlijke smaak telt. Daarom is er een ruim
assortiment beslag.

De onderhoudsvriendelijke oplossing in de
isolatieglas-spouw. Een geïntegreerd schaduwsysteem dat volledige blindering en een
intelligente zicht- en lichtsturing biedt.

De eigen badkamer veranderen in een strandlandschap? Geen probleem. Van vochtbestendige
prints tot fotorealistische afbeeldingen maken de
badkamer tot een badbeleving. Dag in dag uit.

Glas in de badkamer
Volledig glazen douchecabines aansluitend op de badkuip, een nisdouche, een ronde of rechthoekige oplossing
■ Glazen deurtjes en wandbekledingen
■ Spiegels
■ Meubels / rekken uit glas
■ Scheidingswanden met interne jaloezieën (blindering)
■ Gekleurde glazen tabletten in transparante, matte,
gestructureerde of van een print voorziene glasuitvoering
■

Barrièrevrij
Persoonlijke hygiëne vereist soms een barrièrevrije
toegang tot de douche. Hier liggen de sterke punten
van de individuele SANCO living douche met grote
bewegingsvrijheid.
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outdoor.living

Glasanbau, Treppen, Eingangsbereich, Brüstungen und
Geländer, begehbares Glas,
Französischer Balkon

home.living

Gartenzäune aus Glas, Sichtschutz,
Balkongeländer, Carport, Leitsysteme,
Schilder aus Glas, Terrassenumfriedung

Ganzglas-Trennwände und -Türen,
Arbeitsplatten, Küchenrückwände,
Raumteiler, Schranktüren, Theken,
Tische, Möbel aus Glas
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SANCO

Nog meer emoties met glas
Prospectussen

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

In openbare ruimten, met toegang voor een groot aantal personen, weet SANCO living zijn functionele veelzijdigheid, eenvoudig onderhoud, design en esthetiek uitstekend te combineren
met de vereiste veiligheidsmaatregelen. Kleuren maken spa en
sanitaire ruimten levendig. Zwembaden, entree’s, praktijkruimten, sauna‘s – SANCO living staat voor de nette ‘feelgood’-factor.
Scheidingswanden, deuren, ruimteverdelers, blindering, toonbanken,
vitrines, meubels. De grenzen van het gebruik worden door de opdrachtgever
bepaald.

spa.living

Douchewanden · Spiegels · Glazendeuren · Glazen rekken · Kasten en meubels · Wandbekleding · Tableaus · Kleuren · Blindering · Glazen borstwering

