PRYSZNIC CIEPŁYM
POWIETRZEM
VENDAVAL

WELLNESS DLA TWOICH WŁOSÓW,
DŁONI I CIAŁA VENDAVAL
Po ciężkiej pracy fizycznej lub sporcie nie ma nic lepszego niż
świeże mrowienie pod prysznicem. Ale to dopiero początek.
Twój relaksujący program wellness nie byłby kompletny bez
ciepłego powiewu, który wysuszy dłonie, włosy i ciało
w atrakcyjnym otoczeniu, z wygodnym sprzętem
o najwyższej jakości.
Asortyment produktów szwajcarskiej firmy REZ został
zaprojektowany tak, aby zaspokoić indywidualne potrzeby
fizycznego relaksu. Ponadto zapewnia projektantom
i architektom wiele możliwości atrakcyjnego i rozsądnego
projektowania stref wellness.
Nasz asortyment produktów zapewnia maksymalny komfort
w wysokiej jakości i wyznacza międzynarodowe standardy
na podstawie długotrwałego rozwoju, współpracy
z klientami oraz konsekwentnej realizacji wymagań
użytkownika. Dzisiaj firma REZ produkuje najbardziej
wytrzymałe na świecie prysznice z ciepłym powietrzem,
suszarki do włosów i całego ciała.
Nie ma wątpliwości: produkty REZ zapewniają dobre
samopoczucie dla dłoni, ciała i włosów dzięki
zaawansowanej technice.

PRYSZNICE Z CIEPŁYM POWIETRZEM
VENDAVAL – STOSOWANE W DOMACH
I MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Baseny, centra fitness, szkoły, hotele i restauracje, centra
opieki to tylko niektóre przykłady, w których
wykorzystywane są nasze produkty. Dzięki niemal
nieskończonej liczbie kolorowych wzorów, prysznic
Vendaval emituje wyraźne sygnały wizualne, które albo
harmonizują, albo wręcz kontrastują z otaczającą
architekturą. Nasz asortyment obejmuje urządzenia
z możliwością regulacji wysokości oraz z wytrzymałymi
kryształowymi lustrami najwyższej jakości.
Wyprodukowane z najwyższą precyzją, z najwyższej jakości
materiałów,
niezawodne
suszarki
Vendaval
od
kilkudziesięciu lat zaspokajają potrzebę pielęgnacji włosów
i ciała, zapewniając higienę.
Urządzenia Vendaval minimalizują koszty operacyjne
i są przyjazne dla środowiska.

Prysznic ciepłym powietrzem Vendaval V/S

PRYSZNIC CIEPŁYM
POWIETRZEM VENDAVAL
Prysznice z ciepłym powietrzem Vendaval do miejsc
publicznych
Urządzenia VENDAVAL są wyposażone w wentylatory
o dużej mocy, aby zapewnić niezawodne i długotrwałe
użytkowanie. Najnowocześniejsza technika radarowa
wysokiej częstotliwości z precyzyjnie ustawionym zasięgiem
pozwala na bezproblemowe pozycjonowanie. Prysznice
z ciepłym powietrzem są wyposażone w wytrzymałe, nie
wymagające konserwacji plastikowe obudowy i są dostępne
w wielu kombinacjach kolorystycznych z regulacją wysokości
lub bez niej. Urządzenia z regulacją wysokości mogą być
wyposażone w kryształowe lustro wysokiej jakości, które
pozwala na układanie fryzury w trakcie suszenia włosów.

•
•

•

Więcej aktualnych informacji, wskazówek i pomocy
w planowaniu znajdziesz na stronie www.vendaval.pl

Tak poza tym! Prysznic VENDAVAL jest jedynym prawdziwym
urządzeniem odpornym na wandalizm w swojej klasie.

KORZYŚCI URZĄDZEŃ VENDAVAL
➢ najwyższy stopień higieny
➢ do długotrwałego, trudnego, codziennego
użytku
➢ gwarantowana wytrzymałość
➢ odporne na wandalizm
➢ metalowa szyna z siłownikiem do regulacji
wysokości w standardzie
➢ minimalna konserwacja
➢ spełniają najwyższe wymagania
bezpieczeństwa
➢ bezdotykowy radar wysokiej częstotliwości
z automatycznym wyłącznikiem czasowym

BEZDOTYKOWA, TECHNOLOGIA RADIOWA
WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Z TIMEREM
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Urządzenia opracowane przez firmę REZ to rewolucyjna
nowość w stosowaniu pryszniców z ciepłym powietrzem.
Wielką korzyścią dla użytkowników jest wygodny
regulowany timer. Gdy tylko radar wykryje ruch
w precyzyjnie ustawionym obszarze zasięgu (0-20 cm),
urządzenie włącza się i pracuje przez 2,5 minuty. Dopóki
radar wykrywa ruch, urządzenie kontynuuje swoje 2,5minutowe cykle. W ten sposób unika się denerwującego
włączania i wyłączania podczas suszenia. Jest to przydatne
dla dzieci: wystarczy, że ustawią urządzenie na daną
wysokość. Brak przycisków … po prostu wystarczy stanąć
pod urządzeniem aby rozpocząć suszenie … to wszystko.

Prysznic ciepłym powietrzem
Vendaval V/S
do miejsc publicznych

łatwa obsługa: wystarczy stanąć pod urządzeniem,
brak otworów na czujniki i przełączniki, co
zapobiega
uszkodzeniom
i
minimalizuje
konserwację,
minimalne koszty utrzymania: naprawy nie trwają
nawet 5 minut, po prostu zmień część i to wszystko.

Napięcie robocze 230V / 50Hz | Nominalna moc wyjściowa 2000 W | Technologia radarowa HF: rozpoznawanie ruchu bez
użycia rąk (zakres 0-20 cm) | z timerem: standardowy czas 2.5 min.

Prysznice z ciepłym powietrzem
VENDAVAL
Bez regulacji wysokości,
z technologią radaru HF

Wszystko jest możliwe
VENDAVAL z logo klubu

Prysznic ciepłego powietrza
VENDAVAL V / S z regulacją
wysokości, z kryształowym
lustrem i radarem HF

Urządzenia VENDAVAL spełniają następujące standardy bezpieczeństwa:
Europejska certyfikacja zgodnie
z międzynarodowymi procedurami firmy
Electrosuisse
Znak bezpieczeństwa od Federalnego
Inspektora Wysokich Napięć

Certyfikat zgodności CE
Odporność na wnikanie wody IPX1,
ochrona przed kroplami wody

1 - Szyna do regulacji wysokości
Aluminiowy biały
RAL 9006

Czysta biel ABS
RAL 9010

2 – Urządzenie VENDAVAL (dmuchawa)
Żółty pastelowy
RAL 1034

Jasny zielony
RAL 6019

Szary antracyt
RAL 7016

Czerwony
RAL 3000

Gołębi
RAL 5014

Czysta biel ABS
RAL 9010

Łososiowy
RAL 3022

Błękitny
RAL 5015

Aluminiowy biały
RAL 9006

Turkusowy
RAL 5018

Jasnoszary
RAL 7035

Dystrybucja urządzeń VENDAVAL w Polsce:
Freedom House Sp. z o.o.
ul Wyzwolenia 11, 34-325 Łodygowice, Poland
tel.: +48 512 503 000
info@vendaval.pl

