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Drevostavby na kľúč: vynikajúca spolupráca tria GUZMAN & HAAS FERTIGBAU & SANSWISS 

Sprchové kúty do drevostavieb 

Drevostavba podľa Vašich predstáv. S rýchlou realizáciou vďaka firme GUZMAN. 
V prvotriednej kvalite - garantované tradičným výrobcom rodinných domov, výrobných 
a priemyselných stavieb, HAAS FERTIGBAU. A v neposlednom rade s atraktívnou kúpeľňou so 
sprchovacím kútom SANSWISS. 

Životnosť drevostavby je porovnateľná s murovanými domami 

Najväčšou výhodou drevostavieb je ich rýchla výstavba, ale aj tepelná pohoda v zime aj v lete. 
Vynikajúca konštrukcia drevostavby zaisťuje jej dlhú životnosť. Mimochodom najstaršie 
dochované drevostavby pochádzajú už zo 7. storočia nášho letopočtu. Niekto by mohol 
namietať, že išlo o dobu, kedy sa robilo všetko poctivo. A preto sa drevostavby dochovali. Aj v 
dnešnej dobe však existujú firmy, ktoré stavajú drevostavby poctivo. Medzi takéto sa radia aj 
firmy GUZMAN a HAAS FERTIGBAU, ktoré kladú dôraz na prvotriednu kvalitu akostných 
materiálov, prvkov, konštrukcie, systémov i technológie. Ich montované drevostavby bodujú 
nielen vynikajúcou kvalitou, dlhou životnosťou drevostavby, ale aj vďaka priestorovej stabilite a 
úspore miesta. Rokmi preverený a prepracovaný systém HAAS FERTIGBAU poskytuje až 
tridsaťročnú záruku na statiku konštrukcie. Vďaka riešeniu HAAS FERTIGBAU získate v 
porovnaní s murovaným domom priestor navyše. Užšie obvodové a priečkové steny usporí 
viac podlahovej plochy, ktorú ocení každý obyvateľ drevostavby. Vzhľad drevostavby môže byť 
dizajnovo rovnaký ako u klasického murovaného domu. Možnosti povrchových úprav sú takmer 
neobmedzené. Rovnako tak úpravy dispozície vnútri drevostavby. 

Sprchovanie v drevostavbách 

Drevenice a drevostavby mnohokrát neponúka kúpeľňu, kde by bolo možné umiestniť klasický 
sprchový kút. Často tu nie je k dispozícii roh pre umiestnenie tradičnej sprchovej zásteny, preto 
SanSwiss ponúka jednoduché riešenie - sprchovacie boxy MODUL 1400. Jedná sa o 
exkluzívne sprchové kabíny, ktoré nájdu využitie v malých i veľkých kúpeľniach, vďaka ľahkej a 
rýchlej inštalácii sa úspešne montujú práve do drevostavieb. 
Ak sa rozhodnete pre sprchovú kabínu, odpadá Vám nutnosť obmurovania sprchovacieho kúta 
- teda kopa peňazí a práce. Sprchový box MODUL 1400 je inovatívny, 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 ľahké čistenie. Zadné 
sklenené panely sú v atraktívnej šedej farbe, ktorá je trendom tohto roku. Šedú možné 
jednoducho zladiť s interiérom kúpeľne v murovaných domoch i drevostavbách.

Do drevostavieb možno umiestniť aj klasické sprchové kúty, sprchové zásteny a stále 
populárnejšie Walk-in zásteny. Pri plánovaní kúpeľne je nevyhnutné zvážiť veľa faktorov, medzi 
ktoré nepatria len funkčnosť, komfort, dizajn, ale je potrebné sa zamyslieť aj nad technickými 
súvislosťami, priestorovými možnosťami a dispozičným riešením. SanSwiss vyrába sprchové 
kúty najrôznejších veľkostí, materiálov, prevedenie - kúty bezrámové, čiastočne rámové alebo 
rámové zásteny s rôznymi tvarmi profilov, široko otvárateľné krídlové dvere, posuvné dvere s 
úsporou miesta alebo Walk-in zásteny. Môžete si vybrať rôzne varianty skiel - číre, tónované, 
dekorované alebo sklá so sieťotlačou. Všetky sklá na sprchových zástenách SanSwiss sú 
opatrené antiplakovou úpravou Aquaperle pre jednoduché čistenie. Ak majitelia drevostavby 
túžia po malej kúpeľni v podkroví, kde je roh miestnosti netradične so skoseným stropom, 
SanSwiss ponúkne atypicky riešený sprchovací kút práve pre tento priestor. Či už sa jedná o 
sprchovací kút zvláštnych rozmerov až do výšky 2300 mm, skosenie, výrezy alebo skrátené 
bočné steny, pre SanSwiss - špecialistu na atypické riešenia - toto nie je žiadny problém. 
Sprchové kúty možno inštalovať priamo na podlahu alebo na vaničku. Zo sortimentu SanSwiss 
odporúčame sprchové vaničky ILA a LIVADA. Sprchové vaničky z liateho mramoru tlmia hluk a 
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poskytujú tepelnú izoláciu. Samozrejmosťou je perfektná stabilita, čistiteľnosť aj odolnosti proti 
zmenám teploty. 

Je veľmi dôležité dbať na kvalitu. Počiatočná investícia do sprchovej zásteny alebo sprchového 
boxu SanSwiss sa vráti v podobe dlhšej životnosti a príjemného sprchovania. 

Spoločnosť GUZMAN stavia montované drevostavby v Českej republike i v zahraničí 
viac ako 20 rokov. Vždy dodržuje termíny. Drevostavbu na kľúč Vám postaví rýchlo a 
kvalitne. Pomôže s výberom domu, financovaním, papierovaním i kolaudáciou. Zaistí i 
realizáciu záhrady, terasy. S firmou GUZMAN budete mať svoj dom snov! 
www.guzman.cz 

HAAS FERTIGBAU - silný partner na Vašej strane. Haas je rodinný podnik, ktorý pôsobí 
v odbore montovaných stavieb. Už takmer 50 rokov projektuje, vyrába a realizuje vyšší 
segment rodinných domov, výrobných a priemyselných stavieb. Všetko na báze dreva a 
hybridných technológií, a to formou čiastkových dodávok alebo kompletných stavieb na 
kľúč. 
www.haas-fertigbau.sk 

SanSwiss - ČESKÁ VÝROBA, ŠVAJČIARSKA KVALITA. 
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 sprchovacím kútov a zásten SanSwiss. Hlavné sídlo 
spoločnosti sa nachádza v Härkingen vo Švajčiarsku. Vďaka rozsiahlemu know-how, 
početným inováciám i výrobe atypických sprchových kútov patrí spoločnosť k 
úspešným výrobcom v Európe. 

Kontakt: 
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123 
506 01 Jičín 
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.sk

V prípade záujmu o mediálne informácie sa obráťte priamo na odd. marketingu: 
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 
Sprchové kúty CADURA - inšpirované prírodou, tvarované vodou. V atraktívnych variantoch profilov aj skiel, 
vrátane novej kolekcie WHITE LINE, BLACK LINE a GOLD LINE. 
 

  
 
Realizácia v drevostavbách u firmy Haas Fertigbau. Vykonávacia firma GUZMAN Kladno. Sprchovací kút 
CADURA od SanSwiss. 
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Inovatívne sprchové kabíny MODUL 1400 od SanSwiss.  
Štandardné rozmery (800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 800 x 1200 mm, 900 x 1200 mm).  
3 pôdorysné riešenia. 2 termostatické systémy. 

 
 

               
 
 

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):  

Zoberte, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam.  

Neoprávnené použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava či použitie pre iné účely nie sú dovolené.  

 


