
ŠETRITE S NAMI 
NA SPRCHOVANÍ



Nevylievajte peniaze zbytočne 
dole odtokom

Úspora

Voda je náš najdôležitejší prírodný zdroj, a preto je 
určite dôležitá otázka jej šetrenia. Okrem ochrany 
v rámci životného prostredia je podstatná aj úspora 
finančných prostriedkov.

Šetriaca sprcha prináša okrem zníženia spotreby vody 
aj výrazné úspory na ohreve vody.
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Potenciálna úspora je orientačná pri 10 min. sprchovania
denne, prietoku vody 10 l/min. a ceny za 1 m3 vody vo 
výške 2,5 €.

Voda vo vodovodnej 
sieti bez obmedzovača 
prietoku má prietok 
až 16 litrov/min.
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Ohrev vody elektrickou 
energiou

Ohrev vody centrálnym 
zásobovaním

Ohrev vody 
zemným plynom

- 112 € ročne

- 95 € ročne

- 63 € ročne

16 l/min.

5,7 l/min.

Šetriaca sprcha 
má prietok iba 
úsporných 
5,7 litrov/min.



Sprchový set od kvalitného nemeckého výrobcu Grohe po-
núka kombináciu vlastností, ktoré ocení každá domácnosť:

 Nekonečná záruka
 Kvalitný sprchový set má dlhú životnosť, preto sa
  naň vzťahuje nekonečná záruka s možnosťou
  okamžitej výmeny, ak sa niečo pokazí. Navyše vám
 garantujeme výmenu za nový po 5 rokoch.

 Šetriaca technológia
 Vnútorné technické riešenie upravuje prietok na
 5,7 l/min., a teda znižuje spotrebu vody.

 Presné trysky
 Pokročilé sprchové motory vnútri sprchovej hlavice
 poskytujú najvyššiu presnosť a konzistentnú dis-
 tribúciu vody do každej jednotlivej trysky.

 Extra odolný povrch
 Desaťkrát odolnejší povrch voči poškrabaniu a povr-
 chová úprava, ktorá je považovaná za jednu 
 z najlepších na svete.

 Jednoduchá údržba
 Povrch sprchy a trysky je vyrobený z viaclôžkového
  silikónu, ktorý stačí utrieť handrou na odstránenie
 vodného kameňa.
 
 Sprchová hadica a držiak
 Hladký a ľahko udržiavateľný povrch, hadica odolná
 voči často otravnému prekrúteniu.

Šetriaca sprcha od VSE

Sprchový set

Jednoduché nastavenie trysiek

Väčšia plocha s príjemným 
prúdom vody

 Držiak na stenu Sprchová hadica

Presný osviežujúci prúd vody

Sprchová hlavica



Východoslovenská energetika a. s.

Mlynská 31 
042 91 Košice

E   info@vse.sk
I   www.vse.sk

Šetriaca sprcha je dostupná v Zákazníckych centrách:

Košice, Hollého 3

Michalovce, Štefánikova 2

Viac výhod pre váš domov


