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Kvalitný sprchový kút do každej kúpeľne  
 
Výber správneho sprchového kútu je teraz oveľa jednoduchší 
 
Štandardné aj atypické riešenia sprchových kútov a zásten 
 
 
Kúpeľňa by mala byť miestom, ktoré nám pred náročným a vyčerpávajúcim dňom, ale aj po 
ňom poskytne pohodu a komfortné osvieženie. Stekajúce kvapky z nás odplavia všetok stres a 
navodia príjemný pocit. Ak si práve zariaďujete kúpeľňu, iste si vyberáte sprchový kút. Výber 
sprchového kútu rozhodne nie je jednoduchou záležitosťou. Na trhu je dnes rozmanitá ponuka 
sprchovacích kútov. Rozdiel medzi nimi nie je však len v cene, ale aj v ich kvalite. A tá je 
kľúčová. Ak teda nechcete objaviť nedostatky sprchovacieho kútu až v okamihu, keď sa 
začnete sprchovať. 
 
Ako si vybrať ten správny sprchovací kút? 
 

Pri výbere sprchového kútu je nevyhnutné zvážiť veľa faktorov, medzi ktoré nepatria len 
funkčnosť, komfort, dizajn, ale je potrebné sa zamyslieť aj nad technickými súvislosťami. Na 
trhu sú dnes k dispozícii sprchové kúty najrôznejších veľkostí, materiálov, prevedení - kúty 
bezrámové, čiastočne rámové alebo rámové zásteny s rôznymi tvarmi profilov, široko 
otvárateľné krídlové dvere, posuvné dvere s úsporou miesta alebo pevné WALK-IN zásteny do 
veľkých kúpeľní. Navyše si možno vybrať aj rôzne varianty skiel - číre, tónované, dekórové 
alebo sklá so sieťotlačou. Výber sprchového kútu je pre laika skutočným orieškom. Pričom je 
stále dôležité myslieť na kvalitu sprchovacích kútov a zásten. Tu sa oplatí dôverovať silnej 
značke, ktorá sa etablovala na trhu. Preto sme oslovili obchodného riaditeľa spoločnosti 
SanSwiss Františka Bílka.  
 
 
S vaničkou alebo bez vaničky? 
 

Pokiaľ chcete k vani alebo miesto vane sprchovací kút, mali by ste si najprv rozmyslieť, či 
chcete postaviť sprchovú zástenu na dlažbu alebo na vaničku. Kúpeľňa totiž dnes nie je len 
obyčajným miestom očisty tela, ale aj miestom Vašej relaxácie. A kontakt bosých nôh s 
podlahou môže celkový pocit zo sprchovania značne ovplyvniť. Z nášho sortimentu môžem 
odporučiť moderné sprchové vaničky ILA a Marblemate. Sprchové vaničky sú vyrobené z 
kvalitného liateho mramoru, ktoré tlmia hluk a poskytujú tepelnú izoláciu. Možno ich 
nainštalovať na podlahu alebo na nožičky s predným panelom. Umožňujú pohodlný vstup do 
sprchy. Dvojkomorový sifón s vysokou prietočnosťou, ktorý je umiestnený pod lineárnym 
krytom, možno ľahko čistiť. Sprchové vaničky spĺňajú kritériá EN 14527: 2016, táto norma 
okrem iného ošetruje aj stabilitu dna (možné zaťaženie až do 150 kg), čistiteľnosť, 
bezproblémové vypúšťanie vody a odolnosť proti zmenám teploty a chemikáliám. Pre 
zákazníkov, ktorí preferujú jednoliatu podlahu, ktorá prechádza voľne do sprchovacieho kúta, 
odporúčame riešenie bez vaničky. Kúpeľňa vyzerá opticky väčšia a priestrannejšia. 
 
Mám atypicky riešenú kúpeľňu a stále si nemôžem vybrať vhodné riešenie? 

 
"Či už sa jedná o zvláštne rozmery až do výšky 2300 mm, skosenie, výrezy, či skrátené bočné 
steny, nájdeme vždy vhodné riešenie," hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti SanSwiss. 
Bezrámové zásteny PUR splnia všetky Vaše želania - vďaka širokej ponuke štandardných i 
špeciálnych prevedení a atraktívnej ponuke príslušenstva. Kvalitné materiály ako masívne 
pánty a kovania z pochrómovanej mosadze, 8 mm bezpečnostné sklo, ale aj stabilizačné 
vzpery a dizajnová madlá poskytnú vysoký komfort pri sprchovaní po mnoho rokov. Vysokú 
kvalitu typovej rady PUR dotvára tak štandardne dodávaná antiplaková úprava Aquaperle a 
tiež na vnútornej strane zapustené pánty vybavené zdvihovým mechanizmom. Vďaka týmto 
vychytávkam bude čistenie sprchovacieho kúta ešte jednoduchšie. 
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Staviam si zrub a nemôžem tu umiestniť klasický sprchovací kút! 

 
Pre priestory, kde nie je k dispozícii roh pre umiestnenie klasického sprchovacieho kúta, 
odporúča František Bílek sprchové kabíny (boxy). MODUL 1400 sú exkluzívne sprchové 
kabíny, ktoré nájdu využitie v malých i veľkých kúpeľniach, vďaka ľahkej a rýchlej inštalácii sa 
úspešne montujú aj do drevostavieb. Ak sa rozhodnete pre sprchovú kabínu, odpadá Vám 
nutnosť obmurovania sprchovacieho kúta - teda kopa peňazí a práce. MODUL 1400 je 
inovatívna sprchová kabína skladajúca sa zo špeciálnej akrylátové vaničky, termostatickej 
batérie, ručnej alebo hlavovej sprchy, 2 zadných sklenených stien z lakovaného 6 mm 
bezpečnostného skla, dverí a bočnej steny zo série TOP-LINE vrátane antiplakovej úpravy skla 
Aquaperle pre jednoduché čistenie. 
 
František Bílek: "Záverom by som rád dodal, že sa naozaj oplatí dbať na kvalitu. Počiatočná 
investícia do sprchovacieho kúta alebo zásteny sa vráti v podobe dlhšej životnosti a 
príjemného sprchovania. "Sprchovanie je zdravšie ako horúci kúpeľ vo vani, je rýchlejšie a 
navyše ekonomicky výhodnejšie. Sprchovací kút nielen šetrí miesto v kúpeľni, je i zaujímavým 
doplnkom. Veríme, že si vyberiete pre seba to najlepšie riešenie!  
 
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty, ktoré sa vyznačujú prvotriednou kvalitou, 
funkčnosťou a moderným dizajnom. Výber kvalitných materiálov, starostlivé spracovanie 
modernými výrobnými procesmi a následný vývoj zaisťujú osvedčenú vysokú úroveň kvality 
všetkých sprchovacích kútov a zásten SanSwiss. Vďaka rozsiahlemu know-how aj početným 
inováciám patrí spoločnosť k úspešným výrobcom v Európe. Profesionálne služby v oblasti 
poradenstva sú samozrejmosťou. 
 
 
Kontakt:  

SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.sk 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprchovací kút MELIA: ME13AG+MET1AD, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine                                                        
+ bočná stena v 90° s výrezom a skosením 

 

 

 

 

 

 

 

WALK-IN zástena PUR, dekór 62 

 

 

 

 

 

 

 

Sprchovací kút PUR: PU13+PURDT2, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena s L-kovaním, 
držiak na uterák, sklenená polička 

 

 

 

 

 

 

 

Sprchová kabína MODUL 1400 - TOPS2+TOPF 

 

 

 

 

 

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):  

Vezmite, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam. Neoprávnené 
použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava alebo použitie na iné účely nie sú 
dovolené. 

 


