SGG

TIMELESS

®

Glazen douchewanden
die hun glans behouden

SAINT-GOBAIN GLASS SIMPLICITY
The future of glass. Since 1665.

SGG

TIMELESS

®

Eenvoudig onderhoud,
blijvende gegarandeerde glans
Grote transparantie en neutraal uitzicht
SGG TIMELESS is gemaakt van zeer helder glas
voorzien van een bijna onzichtbare coating.
SGG TIMELESS en het glas zijn zeer transparant.
Blijvende transparantie
Elke dag opnieuw is het glas beschermd tegen
vervuiling. Het wordt niet dof en behoudt zijn glans.
Eenvoudig schoon te maken
Water glijdt van het glasoppervlak waardoor
kalkneerslag vermindert na opdrogen.
Achterblijvende kalksporen zijn zeer eenvoudig
te verwijderen.
Anti-kalkbehandeling
SGG TIMELESS wordt verkregen door in het magnetron procedé een uiterst bestendige coating van
metaaloxides op het glasblad aan te brengen via
een gecerticeerd industrieel proces. Deze coating
behoudt zijn werking over de jaren zonder effect te
verliezen.
JAAR

10

GARANTIE

De SGG TIMELESS coating biedt een garantie
van tien jaar tegen corrosie. Meer informatie,
garantievoorwaarden, installatie- en
onderhoudshandleiding op www.saint-gobain-glass.com

Vergelijkende anti-corrosie test
SGG TIMELESS is bestand tegen corrosie. Douche na douche blijft het
transparant.
SGG

ie behandeld glas

TIMELESS

Sterke corrosie, witte sluier op het
glas.

Geen corrosie, het glas behoudt zijn
transparantie.
e snelde e oude ings es

bloo s elling in wa

e

e

e a uu

en och ige

och igheid

o ge ing

Vergelijkende waterdamp test
Door de SGG TIMELESS coating verdwijnt condensatie sneller.
Waterdamp droogt vlugger op dan op niet-behandeld glas.
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De

TIMELESS innovatie:
water loopt direct af

SGG

Tijdens het douchen loopt het water duidelijk snel af zonder sporen
na te laten.
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Vergelijkende anti-kalk test
Op SGG TIMELESS loopt het water snel af en laat weinig kalksporen na,
in tegenstelling tot de meeste andere soorten behandeld glas.
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Weinig kalkaanslag.
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Vergelijkende onderhoudsgemak test
TIMELESS laat zich snel en eenvoudig schoonmaken. Na het douchen
glijdt de trekker over het glas. Droog schoonmaken wordt eenvoudiger.
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Eenvoudig te reinigen.
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Moeilijker te reinigen.
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