
klientów biznesowych – hoteli, pensjonatów, producentów, fi rm oraz 
instytucji. Usługa wykonywana jest od przysłowiowego „A” do „Z”. Fi-
nalnie klient otrzymuje produkt w 100% zgodny z zamówieniem oraz 
konkretnymi, nawet najbardziej wygórowanymi oczekiwaniami. Proces 
ten jest kontrolowany na każdym etapie projektu oraz produkcji, a bro-
dziki na zamówienie powstają według ściśle określonych standardów 
jakościowych. Rosnące zapotrzebowanie na brodziki i odpływy liniowe, 
które powstają na konkretny wymiar sprawiło, iż w ramach przedsię-
biorstwa Schedpol powstało specjalistyczne centrum projektowo-roz-
wojowe. Wysoce wykwalifi kowani specjaliści czuwają zarówno nad 
procesem projektowym, jak i produkcyjnym. Dzięki ścisłej współpracy 
fachowców z różnych dziedzin – projektantów, architektów oraz inży-
nierów powstaje produkt nie tylko estetyczny i użyteczny, ale również 
wytrzymały, a także o niespotykanej na rynku jakości. Istnieje dodat-
kowo możliwość uszlachetnienia produktu, dzięki czemu stanie się on 
jeszcze bardziej odporny na uszkodzenia. Dodatkowymi zaletami kom-
pozytu Stonicryl® wykorzystywanego w wymienionych wyżej techno-
logiach są: termoizolacja, wygłuszenie, odporność na odbarwienia oraz 
promieniowanie UV. Wszystkie te cechy sprawiają, że brodziki fi rmy 
Schedpol posłużą swoim użytkownikom przez wiele lat.

PERSONALIZOWANA POWIERZCHNIA
Klient ma możliwość zamówienia produktu, który będzie perfekcyjnie 
dostosowany wielkością oraz kształtem do potrzeb, a poza tym spełni 
wszystkie normy i oczekiwania dotyczące np. narażenia produktu na dłu-
gotrwałe działanie wilgoci w hotelowej łazience, czy też w szatni w klubie 
fi tness. Co ważne, również powierzchnia brodzika, może zostać spersona-
lizowana pod konkretne zamówienie. Producent – fi rma Schedpol oferuje 
produkty o różnych dostępnych prowierzchniach wykończenia, zarówno 
brodziki podpłytkowe, akrylowe, solid surface jak i wyroby ze stali emalio-
wanej. W przypadku, gdy wymagana jest jeszcze większa odporność na 
poślizg można zamówić brodzik ze specjalną, trwałą powłoką SafeMase® 
Triple Protect, o klasie antypoślizgowości: B (wg DIN 51097).
Więcej informacji na stronie internetowej fi rmy Schedpol. ■

SPERSONALIZOWANE 
PRODUKTY SCHEDPOL 

DO ŁAZIENEK INWESTYCYJNYCH

SCHEDPOL TO MARKA Z TRADYCJAMI, KTÓRA ISTNIEJE 
NA RYNKU OD 40 LAT. OD POCZĄTKU ISTNIENIA 

FIRMA WSPÓŁPRACUJE ZE SPECJALISTAMI Z WIELU 
OBSZARÓW BIZNESU – ZARÓWNO Z PRODUCENTAMI, 

JAK I IMPORTERAMI WYROBÓW SANITARNYCH, 
A TAKŻE Z PROJEKTANTAMI ORAZ PRODUCENTAMI 
MEBLI. WSPÓŁPRACA DOTYCZY ZARÓWNO MAREK 

WŁASNYCH: SCHEDPOL ORAZ SCHEDLINE COLLECTION 
JAK I INDYWIDUALNYCH MAREK KLIENTÓW.
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16 17

www.schedpol.pl

W   tworzeniu solidnych produktów ogromną rolę 
odgrywają w fi rmie Schedpol dwie opatentowane 
technologie: Stabilsound® oraz Stabilsound Plus®, 

które są gwarancją najwyższej jakości, a także zapewniają wyjąt-
kową użyteczność i bezpieczeństwo wyposażonych w nie bro-
dzików oraz wanien. Dodatkowo, pod tymi określeniami kryje się 
wiele wyróżników, o których warto wspomnieć, a są to m.in. po-
włoka Antibac®, która zapobiega namnażaniu się bakterii, grzy-
bów czy pleśni na powierzchni brodzików oraz wanien, a także 
powłoka Easy to Clean® zapewniająca łatwe sprzątanie produk-
tów przy użyciu wyłącznie mokrej ściereczki, bez konieczności 
używania produktów chemicznych. 

USŁUGA OD A DO Z
Na bazie czterech dekad doświadczeń fi rma Schedpol poszła o krok 
dalej, proponując swoim kontrahentom kompleksową usługę po-
legająca na profesjonalnym doradztwie, zaprojektowaniu oraz wy-
konaniu brodzików prysznicowych na indywidualne zamówienie 

Odpływ Slit Advance wykonany w technologii Standard Plus

Brodzik New Horizons wykonany w technologii Stablisound® Brodzik Kalait Black Stone wykonany w technologii Stabilsound Plus®

Wypełnienia uszlachetniające produkty kąpielowe, izolujące 
termicznie i akustycznie oraz poprawiające wytrzymałość 

na nacisk statyczny

Safe Mase® Triple Protect – specjalna, trwała powłoka 
antypoślizgowa

Struktury i kolory brodzików


