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Svedbergs storsatsar på duschar
Vårt bästa duschsortiment någonsin, så säger Svedbergs själva när de presenterar
årets nyheter.
När det gäller de så kallade gångjärnsduscharna har de fått en rejäl
ansiktslyftning i form av serien 180°. De stora glasytorna ger luft och rymd och en
nästan lite lyxig känsla.
NÅGOT EXTRA I BADRUMMET
180° är en duschserie utvecklad och formgiven för alla som vill ha något
extra i badrummet.
Här finns alla funktioner inbyggda som gör det praktiskt, komfortabelt och
säkert att duscha. Serien är utvecklad av Svedbergs Inhouse Design, namnet
på företagets egen avdelning för
produktutveckling.
FLEXIBELT OCH MÅTTANPASSAT
Duschserien finns i många olika varianter, från de mer traditionella till
skärmväggar och
lösningar för hörn, nischer och walk in. Som vi har börjat vänja oss vid
erbjuder Svedbergs även
stor valfrihet när duschen skall sättas ihop. Du kan välja mellan olika
modeller, storlekar och färg på glaset. Som tillval finns en praktisk
duschplatta.
– För alla som har höga, sneda eller oregelbundna väggar och golv, eller
kanske vill ha ett hål i glaset, går det också att lösa. Eftersom vi har full
kontroll på produktionen kan vi enkelt göra specialanpassningar, säger Stefan
Svensson, vVD på Svedbergs.
PRAKTISKT OCH SMARTA LÖSNINGAR
Duscharna finns antingen med svängbara eller fasta gångjärn. De med
svängbara gångjärn har till exempel dörrar som kan vikas inåt vilket frigör
golvyta, dessutom är dörrarna självstängande de sista centimetrarna, smart.

För ytterligare information och bildmaterial, kontakta:
Kicki Ljungviken, 0321-53 30 12
kicki.ljungviken@svedbergs.se

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att
tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och
under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och
marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs.
Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar
hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt
badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i
Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.
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