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Výber sprchovacieho kúta v niekoľkých málo krokoch 
 
Sprievodca výberom sprchovacieho kúta SanSwiss 
 
Neviete si rady s výberom sprchovacieho kúta? Práve si zariaďujete kúpeľňu a potrebujete 
sprchovací kút? Bohužiaľ si však neviete predstaviť, ktorý sprchovací kút je ten pravý pre Vašu 
kúpeľňu. Na trhu je rozmanitá ponuka sprchových kútov a výber nie je jednoduchý. 
A preto SanSwiss prichádza so "Sprievodcom výberu sprchovacieho kúta", ktorý nájdete na 
webových stránkach spoločnosti. 
V niekoľkých krokoch si iste vyberiete sprchovací kút podľa Vašich predstáv. V ponuke sú 
nielen sprchové zásteny, ale aj vaňové zásteny a stále obľúbenejšie pevné WALK-IN zásteny. 
Môžete si vybrať napríklad klasický rámový dizajn alebo čistý bezrámový dizajn, voľba je len a 
len na Vás! 
Nemusíte bežať do kúpeľňového štúdia, ale vyberať z domova. Vyberiete si druh zásteny, 
variant montáže, prevedenie s vaničkou či bez vaničky, spôsob zatvárania dverí a ihneď sa 
Vám zobrazí produktový list aj s cenou. 
Na webových stránkach spoločnosti nájdete nielen rozmanitý sortiment sprchových kútov, 
zásten, vaničiek, ale aj praktické informácie vrátane technických údajov, montážnych návodov, 
fotografií realizácii a produktových / montážnych videí (najnovšie aj na YouTube). 

 
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty a vaňové zásteny, 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. 
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Imidžové, produktové a montážne videá spoločnosti SanSwiss nájdete na www.youtube.com. 

 

 

  

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. 
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