Komentáře našich klientů
„Kam se hrabe klasický sprcháč. Od té doby, co jsme ho vyměnili za Rosu, konečně můžu
ve sprše normálně rozpažit a nevrazím si do ledvin páku od baterie.“

Máte doma chlapa,
nebo

CHLAPA?

Petr Lípa, České Budějovice
Martin Svalnatý (34 let)

„Kamarád uklouzl při sprchování ve vaně a slušně se potloukl. I když jsme se u probírání této
nehody dost nasmáli, zapamatoval jsem si, že až si my budeme vybírat vanu, dáme si pozor,
aby měla co nejvíc ploché dno a kolmé stěny. Našli jsme to jedině u Rosy a jsme spokojení.“
Karel Vonas, Třebíč

181 cm, 85 kg
kulturista,
dobrovolný hasič
Po úspěšném zásahu se
rád ochladí pod sprchou.
Prostorná u Břeclavi

Viktor Houžvička (29 let)
168 cm, 48 kg
filatelista
Rád se rychle sprchuje,
protože vanu trvale okupuje
jeho spolubydlící, vodní
želva Miláček.
Vychrtlice u Brna

„Snad poprvé v životě jsem vděčný, že mám to, co ostatní. Měl jsem vyhlédnutou jednu
designovou novinku, ale přítelkyně mě naštěstí přesvědčila na Rosu. Teď máme vanu, ve které se
pohodlně vysprchujem i vykoupem, Lenka se do ní vejde i s velkým břichem a až bude mimino na
světě, vykoupe ho tam v pohodě taky.“
Marián Dobrovolný, Rosice

„Nechodím na jógu a pozice plameňáka na jedné noze ve vaně mi moc nejde, tak jsem hledala
nějakou, kde si můžu bezpečně oholit nohy, aniž bych si říkala o úraz. Našla jsem Rosu a nemůžu
si vynachválit bezva sedátko v rohu vany.“
Martina Kopáčková, Ostrava

„Jediný problém, který řešíme s manželem je, jestli jsme si koupili sprchovanu, nebo vanosprchu
– oba máme pravdu.“
Pavla Hanousková, Praha

RAVAK vám dá vždy něco navíc! Klasické pexeso je nuda, místo dvou stejných
symbolů hledejte tři a užijte si zábavu s vanami Rosa.

Vyberte si vanu ROSA
s pořádným sprchovým koutem!
www.ravak.cz

My vám dáme prostor
a zbytek je na vaší fantazii.

Vana Rosa...
Šíře sprchového koutu 105 cm v oblasti ramen
pro pohodlné sprchování bez omezení.

Ploché a široké dno pro bezpečné sprchování.

Kolmé stěny pro dostatek prostoru
v oblasti nohou.

Integrované sedátko pro pohodlnou relaxaci
nebo třeba praktické holení nohou.

Rosa neomezených možností

Prostorný sprchový kout a velká,
pohodlná vana v jednom.

...je prostě dokonalá!

Cestovní trixeso
Bavte se s RAVAKEM nejen v koupelně.

