
ShowerGuard  
Makkelijk te reinigen doucheglas 

en bestand tegen kalkaanslag
www.showerguard.nl
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Glans die verbleekt.
ShowerGuard  -  
Glans die blijft.

Gewoon douchewandglas kunt u nog zo 
vaak poetsen, met de tijd verliest het toch 
zijn oorspronkelijke glans. Kalkhoudend 
water, hitte en zeep zorgen ervoor  dat de 
oppervlakte verkleurt, vlekkerig of zelfs 
broos wordt. Zelfs de beste schoonmaak-
middelen doen meer kwaad dan goed.
    

ShowerGuard® Glas is anders. Tijdens de 
productie is de oppervlakte al beschermd 
en verzegeld met een ionenlaag. Onze 
gepatenteerde „Easy-to-clean” innovatie 
beschermt de oppervlakte langdurig en 
voorkomt corrosie en veroudering. Met de 
minste moeite ontstaat telkens weer de 
glans die u zag toen u uw ShowerGuard® 
glas kocht.

Vergrote afbeelding van een gebruikt 
douchewandglas dat door de corrosie is 
aangetast.

Vergrote afbeelding van een 
ShowerGuard® gebruikt douchewandglas.



ShowerGuard  -  
De „Easy-to-clean” innovatie.

ShowerGuard® glas is corrosiebestendig en 
onaantastbaar door de hardheid van het 
water. Zijn gepatenteerde “Easy-to-clean” 
oppervlakte beschermt het glas succesvol 
en dat gegarandeerd* een leven lang.
Anders dan bij bestaande oplossingen is bij 
ShowerGuard® de bescherming tegen vuil 
en corrosie al in de beschermlaag geïnte-
greerd. Aangezien het vuil zich nergens aan 
kan hechten, blijft uw douchewandglas 
altijd als nieuw, ook na jaren douchegenot.

* Details van de garantie vindt u onder www.showerguard.nl

Beschikbaarheid

ShowerGuard® is beschikbaar op ExtraClear® 
floatglas, Guardian UltraClear™ glas, 

DecoCristal® gelakt glas, gelamineerd 

Guardian LamiGlass® en SatinDeco® satijnglas. 
Het is in 8mm beschikbaar als standaard prod-
uct en op aanvraag ook in 6mm en 10mm glas.

Als poetsen niet meer helpt.

Glas veroudert. Hard water, zeep, shampoo 
en schoonmaakmiddelen tasten de glaslaag 
aan. Kalk, vuil en corrosie hechten zich vast 
in de kleine scheurtjes door chemische 
reactie. Door het vasthechten in de poriën 
heeft ook schoonmaken geen nut meer. 
Kalk en verkleuringen blijven permanent 
zichtbaar en maken de douchecabine lelijk.

Standaard glas ShowerGuard
 
glas



ShowerGuard® is moeiteloos schoon te houden: een zachte doek of een 
vochtige spons gecombineerd met een normaal schoonmaakmiddel zijn 
ruim voldoende. Harde en schurende schoonmaakmiddelen of borstels 
zijn voor ShowerGuard® onnodig en overbodig.

Informatie omtrent onze „Easy-to-clean” innovaties en praktische 
schoonmaaktips zijn verkrijgbaar op www.showerguard.nl
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