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JJiž řadu let si udržujeme pozici výrobce 
menších sérií kvalitních akrylátových 
a hydroterapeutických van s původním 
designem. Výrobky Santech jsou určeny 
zákazníkům, kteří oceňují moderní 
atraktivní design, praktické tvary, kvalitu 
materiálu a dílenského zpracování. 

Co vám můžeme nabídnout
Santech Design 
Praktické a moderní tvary 
Neustálý vývoj nových akrylátových van 
Nejkvalitnější litý akrylát s PMMA 
odolný proti 14 běžným domácím 
chemikáliím
Zvýšenou pevnost akrylátových van 
díky ruční laminaci
Konkurenční cenu 
Krátké dodací lhůty i do 48 hodin
Záruku na vany 10 let
Životnost vany minimálně 20 let

Santech design
Santech si uvědomuje, že se koupelnová 
vana nekupuje na pár let. Nestačí pouze 
kvalitní materiál a výborné dílenské 
zpracování. Dlouhá životnost vany 
samozřejmě klade i zvýšené nároky na 
designéry.

Společnost Santech se zaměřuje na výrobu akrylátových van pod 
značkou SANTECH včetně montáže hydroterapeutických systémů 
SANTECH ENERGY do akrylátových van i od různých výrobců.

Vany z litého akrylátu PMMA 
nabízejí příjemnou koupel 
Povrch vany je na dotek velmi příjemný 
a hřejivý, teplá voda ve vaně vydrží po 
celou dobu koupele díky vynikajícím 
izolačním vlastnostem tohoto materiálu. 
Díky velmi tvrdému, hladkému 
a neporéznímu povrchu budete vanu 
až překvapivě snadno udržovat. Vanu 
stačí po každé koupeli opláchnout ruční 
sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo 
houbou. Akrylátové vany Santech 
pravidelně procházejí náročnými 
zkouškami u Institutu pro testování 
a certifikaci. Jsme si jisti kvalitou 
našich van, a proto poskytujeme 
prodlouženou záruku 10 let. 

Několik rad podle čeho vybírat 
vanu
Vybírejte vanu dle prostorových dispozic 
v koupelně. Přihlédněte k tělesným 
proporcím členů rodiny. Vyzkoušejte si 
prakticky její vnitřní pohodlnost. Ideální 
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Akrylátové vany 
Santech

vana je praktická a zároveň splňuje 
vaše estetické nároky. Nezapomeňte 
na praktické věci, jako jsou možnosti 
napouštění vody do vany, praktické 
a estetické doplňky, jako jsou madla, 
podhlavníky, krycí čelní panely, 
plastové nebo skleněné vanové zástěny, 
mechanické výpusti. 
Doporučujeme obrátit se na koupelnové 
studio, které vám navrhne ideální řešení 
s vazbou na ostatní zařizovací předměty 
včetně barevného sladění koupelny. 
I v malé koupelně můžete dosáhnout 
slušného komfortu. Vyberte si vanu, 
v které se můžete pohodlně koupat 
i sprchovat.
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Impuls
1600 x 1000/1700 x 1000 mm
hloubka 440 mm

Fontana
1700 x 950 mm
hloubka 450 mm

Optima
1590 x 720/1690 x 750 mm
hloubka 430 mm
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Solo
1400 x 1400/1500 x 1500 mm
hloubka 470 mm


