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Chytré řešení sprchového koutu a vany v atypickém prostoru 
 
Designové bezrámové zástěny řady PUR a MELIA od specialisty 
na atypická řešení – společnosti SanSwiss 
 
Vysoké nároky na design a individuální řešení koupelny, čisté linie, kvalitní materiály – to jsou 
bezrámové zástěny řady PUR a MELIA od společnosti SanSwiss. Sprchové zástěny SanSwiss 
splní všechna Vaše přání – díky široké nabídce standardních i zvláštních provedení a atraktivní 
nabídce příslušenství (přímo na sklo lze namontovat poličku a držák ručníků, na zeď je možné 
umístit sedátko s nosností 120 kg). 
 
Kvalitní materiály jako masivní panty a kování, 8 mm bezpečnostní sklo, ale i stabilizační 
vzpěry a designová madla poskytnou vysoký komfort při sprchování po mnoho let. Vysokou 
kvalitu sprchových zástěn dotváří jak standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, tak 
na vnitřní straně zapuštěné panty vybavené zdvihovým mechanismem. Díky těmto 
vychytávkám bude čištění sprchového koutu jednodušší. 
 
Atypická řešení  
 

Je celá řada domů, kde se majitelé snaží vypořádat s problémem vybudování nové koupelny, 
především v podkroví, kde jsou zkosené stropy. Majitelé přitom touží po sprchovém koutě, a to 
z mnoha důvodů. Při sprchování je podstatně menší spotřeba vody a samotné sprchování je 
hygieničtější oproti koupeli ve vaně s napuštěnou vodou. Údržba a čištění sprchového koutu je 
jednodušší, rychlá a dokonalejší – především u sprchových koutů SanSwiss.  
Setkat se můžeme s různými zástavbovými situacemi. Některé z nich nás mohou omezovat, 
přitom je lze v současné době prakticky využít. Takovým případem je koupelna, která má 
menší rozměry a roh místnosti je netradičně se zkoseným stropem. Praktickým řešením je 
umístění sprchového koutu se zkosenou pevnou stěnou. Zároveň je tato pevná stěna na výšku 
zkrácena, aby mohla navazovat na přiléhající vanu a oddělit tak sprchový a vanový prostor.  
 
Pro představu doporučujeme prohlédnout následující video atypického řešení koupelny 
se sprchovým koutem od společnosti SanSwiss:   
Atypické řešení koupelny se sprchovým koutem SanSwiss 

 
Při výběru samotného sprchového koutu se rozhodujeme pro jeho rámovou nebo bezrámovou 
variantu. Rámová varianta má výhodu v možnosti vyrovnání větších nerovností svislých stěn 
pomocí instalovaných svislých profilů. Trendem jsou však bezrámové varianty sprchových 
zástěn – především řada PUR a MELIA, které vynikají svým čistým designem. Vyžadují však 
přesnou stavební připravenost. 
 
Ať už se jedná o zvláštní rozměry až do výšky 2300 mm, zkosení, výřezy, či zkrácené boční 
stěny, pro SanSwiss - specialistu na atypická řešení - toto není žádný problém! 
 
Společnost SanSwiss je specialista na sprchové kouty a vanové zástěny, které se vyznačují 
prvotřídní kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé 
zpracování moderními výrobními procesy a následný další vývoj zajišťují osvědčenou vysokou 
úroveň kvality všech sprchovým koutů a zástěn SanSwiss. Díky rozsáhlému know-how i 
četným inovacím patří společnost k úspěšným výrobcům v Evropě. Profesionální služby 
v oblasti poradenství jsou samozřejmostí. 
 
 
Kontakt:  

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

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/217562220400022/video/552204
mailto:prodej@sanswiss.cz
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
 
Sprchový kout MELIA – ME13AG+MET1AD                                                                                                                         
– jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°(montovaná z boku vany) 

 

 
 

Sprchový kout PUR – PU13P+PUDT2P                                                                                                                        

– jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením 

 

 

       
 

Doplňky ke sprchovým zástěnám SanSwiss: praktická sprchová sedátka COMFORT, designová skleněná 

polička, držák ručníku v kombinaci se skleněnou poličkou 

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):  

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům.  

Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.  

 


