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Dokonalá kombinácia minimalizmu a plnohodnotnej funkčnosti 
BLACK LINE: sprchové zásteny s decentnými prvkami                            
v elegantnej čiernej farbe 
 
Čierna farba je tajomná, elegantná a zmyselná. A práve čierna farba inšpirovala konštruktérov 
spoločnosti SanSwiss pri vývoji sprchových zásten BLACK LINE. Nájdete tu ako klasické 
sprchové kúty Annea, Solino, TOP LINE S, tak i Walk-in zásteny STR4P s netradičnými sklami. 
 
Kombináciou jemných línií, tvarov a proporcií vytvorili konštruktéri dokonalú kompozíciu, ktorá 
harmonicky ladí s každým interiérom. Sprchové zásteny BLACK LINE sú určené predovšetkým 
pre ľudí, ktorí vyznávajú klasickú eleganciu, moderný dizajn a predovšetkým prvotriednu 
kvalitu. 
 
ANNEA Black    
Jednoduchý štýl, minimalistická kompozícia a predovšetkým elegancia, to je rad sprchových 
zásten ANNEA Black. Bezrámové sprchové zásteny s otváraním dverí len von sa vyznačujú 
jednoduchými líniami, jemnými detailmi a decentnými čiernymi kontúrami. Ideálne riešenie pre 
Vašu modernú a elegantnú kúpeľňu. Či už si vyberiete jednokrídlové dvere do niky, rohový 
vstup či štvrťkruh, vždy budete mať doma nadčasovú sprchovú zástenu a budete si užívať 
maximálny komfort pri sprchovaní. Pánty sú vybavené zdvihovým mechanizmom, ktorý 
uľahčuje otváranie a zatváranie dverí a navyše znižuje opotrebenie tesnenia na spodnej hrane 
dverí. Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie. Optimálna stabilita 
sprchovej zásteny je zaistená buď štandardne dodávanou rohovou vzperou alebo stabilizačnou 
vzperou, ktorú možno dodať za príplatok. Samozrejmosťou je 6 mm bezpečnostné sklo 
štandardne dodávané s antiplakovou úpravou Aquaperle, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt a 
vodného kameňa na skle. Možné sú ako štandardné rozmery sprchových zásten, tak aj 
atypické prevedenia pre Vašu netradične riešenú kúpeľňu. Pre optimálnu tesnosť odporúčame 
zakúpiť prahovú lištu (tiež v ponuke spoločnosti SanSwiss). 
 
SOLINO Black    
Ak ste vyznávačom kombinácie rafinovaných materiálov a dokonalého súladu tvarov, vyberte si 
svoju ideálnu sprchovú zástenu zo širokej ponuky zásten radu SOLINO Black. Premyslené 
detaily, hladké matné povrchy a kontrastné textúry vytvoria jedinečný štýl, ktorý dokonale 
splynie s Vašou kúpeľňou. Či už sa jedná o krídlové dvere s otváraním von alebo von aj 
dovnútra, alebo o skladacie dvere pre úsporu miesta pri modeloch SOLINO F. Aj u tejto rady sú 
pánty vybavené zdvihovým mechanizmom a sú na vnútornej strane zapustené, čo oceníte 
predovšetkým pri čistení sprchovej zásteny . Ľahkej údržbe napomáha aj štandardne dodávaná 
antiplaková úprava skla Aquaperle. Dve možnosti upevnenia pre optimálnu stabilitu pevných 
stien: štandardne dodávaná rohová vzpera alebo stabilizačná vzpera za príplatok. Madlá, 
pánty, vyrovnávacie profily, vzpery v elegantnej čiernej farbe dokonale ladia so sprchovou 
zástenou a poskytujú veľa možnosti pre nápadité a praktické riešenie Vašej kúpeľne. 
 
TOP LINE S Black    
Typový rad TOP LINE S Black ponúka dômyselnú funkčnosť, kvalitné materiály s garanciou 
luxusu, komfortu a spoľahlivosti. Elegantný a symetrické tvary sprchovej zásteny s jemným 
akcentom čiernej farby spolu s ušľachtilým povrchom sú inšpiráciou pre Vašu modernú a 
exkluzívnu kúpeľňu. Medzi nesporné výhody rady TOP LINE S Black patrí nízka prahová lišta 
pre bezbariérový prístup, jednoduchá a rýchla montáž, výklopné systém spojenia dverí a 
bočnej steny - bez vŕtania a skrutkovania, dvojité pojazdové kolieska pre ľahký a tichý chod pri 
otváraní posuvných dverí, posuvné dvere s možnosťou odklopenia pre jednoduché čistenie. 
Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle. Čo tiež znamená veľkú 
úsporu času a námahy pri čistení. Sprchové zásteny sú dodávané vo výške 2000 mm, možné 
sú štandardné aj zvláštne prevedenia. Často je tu využívaná možnosť skrátenej bočnej steny (v 
kombinácii s jednokrídlovými alebo posuvnými dverami) pre voľné napojenie sprchovacieho 
kúta k vani. 
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Klasický trend, ale aj extravagancia moderného štýlu: Walk-in EASY Black 
Dokonalá symbióza je základom moderného dizajnu v klasických kúpeľniach aj v loftových 
bytoch v industriálnych budovách. Prepožičiava kúpeľni neopozeraný vnútorný priestor, 
poriadok a jednoduchosť. Walk-in zásteny respektíve voľne stojace pevné steny sú obľúbené u 
mladšej i staršej generácie a tiež u hendikepovaných osôb. Umožňujú široký vstup a poskytujú 
veľký priestor pre relaxáciu pri sprchovaní. Walk-in zásteny je možné nainštalovať do rohu aj 
voľne do priestoru, na plochú vaničku aj na dlažbu. Možno ich namontovať vpravo alebo vľavo 
- podľa dispozičného riešenia Vašej kúpeľne. Architekti aj obyvatelia loftov ocenia sprchové 
zásteny EASY Loft v atraktívnych prevedeniach skiel (Attic, Industrie, Loft 75 atd.) s čiernou 
sieťotlačou alebo fóliou na prednej strane skla. Možná je aj kombinácia dvoch pevných stien  
v rovnakom alebo úplne odlišnom designe (riešenie Concept Walk-in EASY vrátane 
spojovacieho dielu). Loftové byty, ktoré sú vstavané do bývalých priemyselných budov, 
predstavujú pre architektov vždy obrovskú výzvu. Tento priestor je totiž nepriaznivo ovplyvnený 
príliš otvoreným priestorom a vysokými stropmi. Loftové byty majú väčšinou iba jednu otvorenú 
miestnosť, v ktorej musí byť umiestnená posteľ, kuchyňa a kúpeľňa. A práve poňatie kúpeľne - 
respektíve sprchovacieho kúta - býva najväčším "orieškom". Preto SanSwiss vyvinul sprchové 
zásteny v industriálnom dizajne, s veľkorysou výškou 2000 mm a štandardných šírkach od 800 
do 1400 mm. Atraktívna čierna matná farba profilov dodáva sprchovacím zástenám punc 
luxusu. Osemmilimetrové bezpečnostné sklo je vybavené antiplakovou úpravou Aquaperle. V 
loftovom bývaní sú väčšinou nerovné steny, ktoré mnohokrát komplikujú montáž sprchovacieho 
kúta. U montáže zásten od SanSwiss táto komplikácia nehrozí. Kompaktný vyrovnávací profil, 
mimochodom takisto v atraktívnej čiernej farbe, výrazne zjednodušuje montáž. Walk-in zástena 
je ukotvená stabilizačnou vzperou, ktorá zaisťuje optimálnu stabilitu zásteny. Výrazné tvary, 
geometrické delenie a pôsobivé čierne línie prepožičajú zariaďovanému priestoru metropolitný 
a moderný vzhľad. Voľne stojaca pevná stena dodá kúpeľni úplne nový rozmer a poruší 
zaužívané štandardy v interiérovom dizajne. 
 
Viac informácií o nových sprchových zástenách Black Line 
nájdete na http://blackline.sanswiss.com/sk 
 
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: 
 

 
ANNEA Black: štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami ANR, 
6 mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou skla Aquaperle,  
pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla,  
otváranie dverí von, magnetické tesnenie. 
 

 
Solino Black: dvojdielne skladacie dvere s bočnou stenou  
SOLF1 + SOLT1,6 mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou  
skla Aquaperle,pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené  
na vnútornej strane skla, otváranie dverí von aj dovnútra, magnetické tesnenie. 
 

 
TOP LINE S Black: dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami  
v rovine TLS4 + TOPF2, 6 mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou  
skla Aquaperle, prahová lišta, magnetické tesnenie. 
 

 
Walk in zástena STR4P - sklo Attic, 8 mm bezpečnostné sklo  
s antiplakovou úpravou Aquaperle vrátane stabilizačnej vzpery,  
čierna sieťotlač na prednej strane skla. Ideálne riešenie do loftového bytu. 
 
 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. 


