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Dokonalá kombinace minimalismu a plnohodnotné funkčnosti 
BLACK LINE: sprchové zástěny s decentními prvky v elegantní 
černé barvě  
 
Černá barva je tajemná, elegantní a smyslná. A právě černá barva inspirovala konstruktéry 
společnosti SanSwiss při vývoji sprchových zástěn BLACK LINE. Naleznete zde jak klasické 
sprchové kouty ANNEA, SOLINO, TOP LINE S, tak i Walk-in zástěny EASY Loft v netradičním 
provedení – s černým sítotiskem nebo fólií na přední straně skla. 
 
Kombinací jemných linií, tvarů a proporcí vytvořili konstruktéři dokonalou kompozici, která 
harmonicky ladí s každým interiérem. Sprchové zástěny BLACK LINE jsou určeny především 
pro lidi, kteří vyznávají klasickou eleganci, moderní design a především prvotřídní kvalitu. 
 
ANNEA Black    
Jednoduchý styl, minimalistická kompozice a především elegance, to je řada sprchových 
zástěn ANNEA Black. Bezrámové sprchové zástěny s otvíráním dveří pouze ven se vyznačují 
jednoduchými liniemi, jemnými detaily a decentními černými konturami. Ideální řešení pro Vaši 
moderní a elegantní koupelnu. Ať už si vyberete jednokřídlé dveře do niky, rohový vstup či 
čtvrtkruh, vždy budete mít doma nadčasovou sprchovou zástěnu a budete si užívat maximální 
komfort při sprchování. Panty jsou vybaveny zdvihovým mechanismem, který usnadňuje 
otvírání a zavírání dveří a navíc snižuje opotřebení těsnění na spodní hraně dveří. Hladká 
plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění. Optimální stabilita sprchové zástěny je 
zajištěna buď standardně dodávanou rohovou vzpěrou nebo stabilizační vzpěrou, kterou lze 
dodat za příplatek. Samozřejmostí je 6 mm bezpečnostní sklo standardně dodávané 
s antiplakovou úpravou Aquaperle, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. 
Možné jsou jak standardní rozměry sprchových zástěn, tak i atypická provedení pro Vaši 
netradičně řešenou koupelnu. Pro optimální těsnost doporučujeme zakoupit prahovou lištu 
(rovněž v nabídce společnosti SanSwiss). 
 
SOLINO Black    
Pokud jste vyznavačem kombinace rafinovaných materiálů a dokonalého souladu tvarů, 
vyberte si svoji ideální sprchovou zástěnu ze široké nabídky zástěn řady SOLINO Black. 
Promyšlené detaily, hladké matné povrchy a kontrastní textury vytvoří jedinečný styl, který 
dokonale splyne s Vaší koupelnou. Ať už se jedná o křídlové dveře s otvíráním ven nebo ven i 
dovnitř, nebo o skládací dveře pro úsporu místa u modelů SOLINO F. I u této řady jsou panty 
vybaveny zdvihovým mechanismem a jsou na vnitřní straně zapuštěné, což oceníte především 
při čištění sprchové zástěny. Snadné údržbě napomáhá i standardně dodávaná antiplaková 
úprava skla Aquaperle. Dvě možnosti upevnění pro optimální stabilitu pevných stěn: 
standardně dodávaná rohová vzpěra nebo stabilizační vzpěra za příplatek. Madla, panty, 
vyrovnávací profil, vzpěry v  matné černé barvě dokonale ladí se sprchovou zástěnou a 
poskytují velké možnosti pro nápadité a praktické řešení Vaší koupelny.  
 
TOP LINE S Black    
Typová řada TOP LINE S  Black nabízí důmyslnou funkčnost, kvalitní materiály s garancí 
luxusu, komfortu a spolehlivosti. Elegantní a symetrické tvary sprchové zástěny s jemným 
akcentem černé barvy spolu s ušlechtilým povrchem jsou inspirací pro Vaši moderní a 
exkluzivní koupelnu. Mezi nesporné výhody řady TOP LINE S Black patří nízká prahová lišta 
pro bezbariérový přístup, snadná a rychlá montáž, naklapávací systém spojení dveří a boční 
stěny – bez vrtání a šroubování, dvojitá pojezdová kolečka pro lehký a tichý chod při otvírání 
posuvných dveří, posuvné dveře s možností odklopení pro snadné čištění. Všechna skla se 
standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle. Což rovněž znamená velkou úsporu 
času a námahy při čištění. Sprchové zástěny jsou dodávány ve výšce 2000 mm, možná jsou 
standardní i zvláštní provedení.  Často je zde využívána možnost zkrácené boční stěny (v 
kombinaci s jednokřídlými nebo posuvnými dveřmi) pro volné napojení sprchového koutu 
k vaně. 
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Klasický trend, ale i extravagance moderního stylu: Walk-in EASY Black 
Dokonalá symbióza je základem moderního designu v klasických koupelnách i v loftových 
bytech v industriálních budovách. Propůjčuje koupelně neotřelý vnitřní prostor, pořádek            
a jednoduchost. Walk-in zástěny respektive volně stojící pevné stěny jsou oblíbené u mladší i 
starší generace a rovněž u hendikepovaných osob. Umožňují široký vstup a poskytují velký 
prostor pro relaxaci při sprchování. Walk-in zástěny lze nainstalovat do rohu i volně do 
prostoru, na plochou vaničku i na dlažbu. Lze je namontovat vpravo nebo vlevo – dle 
dispozičního řešení Vaší koupelny. Architekti i obyvatelé loftů ocení sprchové zástěny EASY 
Loft v atraktivních provedeních skel (Attic, Industrie, Loft 75 atd.) s černým sítotiskem nebo fólií 
na přední straně skla. Možná je i kombinace dvou pevných stěn ve stejném nebo zcela 
odlišném designu (řešení Concept Walk-in EASY včetně spojovacího dílu). Loftové byty, které 
jsou vestavěny do dřívějších průmyslových budov, představují pro architekty vždy obrovskou 
výzvu. Tento prostor je totiž nepříznivě ovlivněn příliš otevřeným prostorem a vysokými stropy. 
Loftové byty mají většinou pouze jednu otevřenou místnost, ve které musí být umístěna postel, 
kuchyně i koupelna. A právě pojetí koupelny – respektive sprchového koutu – bývá největším 
„oříškem“. Proto SanSwiss vyvinul sprchové zástěny v industriálním designu, s velkorysou 
výškou 2000 mm a standardních šířkách od 800 do 1400 mm. Atraktivní černá matná barva 
profilů dodává sprchovým zástěnám punc luxusu. Osmimilimetrové bezpečnostní sklo je 
vybaveno antiplakovou úpravou Aquaperle. V loftovém bydlení jsou většinou nerovné zdi, které 
mnohdy komplikují montáž sprchového koutu. U montáže zástěn od SanSwissu tato 
komplikace nehrozí. Kompaktní vyrovnávací profil, mimochodem rovněž v atraktivní černé 
barvě, výrazně zjednodušuje montáž. Walk-in zástěna je ukotvena stabilizační vzpěrou, která 
zajišťuje optimální stabilitu zástěny. Výrazné tvary, geometrické dělení a působivé černé linie 
propůjčí zařizovanému prostoru moderní vzhled. Volně stojící pevná stěna dodá koupelně 
zcela nový rozměr a poruší zažité standardy v interiérovém designu. 
 
 
Více informací o nových sprchových zástěnách Black Line  
naleznete na http://blackline.sanswiss.com/cz 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
V případě zájmu o mediální informace se obraťte přímo na odd. marketingu: 
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
ANNEA Black: čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi ANR  
6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou skla Aquaperle,  
panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla,  
otvírání dveří ven, magnetické těsnění.  
 

 
Solino Black: dvoudílné skládací dveře s boční stěnou SOLF1+SOLT1,  
6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou skla Aquaperle,  
panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla,  
otvírání dveří ven i dovnitř, magnetické těsnění.  
 

 
TOP LINE S Black: dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami  
v rovině TLS4 + TOPF2, 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou  
úpravou skla Aquaperle, prahová lišta, magnetické těsnění.  
 

 
Walk in zástěna STR4P – sklo Attic, 8 mm bezpečnostní sklo  
s antiplakovou úpravou Aquaperle, včetně stabilizační vzpěry,  
černý sítotisk na přední straně skla. Ideální řešení do loftového bytu. 
 
 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.  

 


