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Více než 35 let zkušeností. 20 let na českém trhu.  
SanSwiss - tradiční výrobce sprchových koutů z Jičína 
 
Rok 2019 je pro společnost SanSwiss rokem s velkým R. Díky rozsáhlému know-how, četným 
inovacím, vysoké kvalitě a funkčnosti produktů SanSwiss a především díky důvěře zákazníků 
společnost letos oslaví dvacetileté působení na českém trhu. Navíc v nové výrobě-logistické 
hale v Jičíně. Multifunkční hala významně navýší výrobní i skladové kapacity a zajistí další 
dlouhodobé pracovní příležitosti. Nedílnou součástí nové haly bude i moderní vzorkovna 
sprchových koutů. I ta je jedním ze splněných snů společnosti SanSwiss.  
 
CADURA – inspirována přírodou 
I tento rok se SanSwiss zúčastnil prestižního frankfurtského veletrhu ISH, kde představil 
výjimečnou řadu sprchových zástěn CADURA. Při navrhování těchto jedinečných sprchových 
koutů se společnost SanSwiss inspirovala přírodním elementem vody. Jemné a zároveň 
výrazné linie pantů a profilů připomínají hladkost a čistotu ledu. Ergonomické a plně funkční 
madlo bylo navrženo dle nejnovějších trendů. Dokonale ladí s profily i panty. 
CADURA je kombinací sofistikovaného designu, naprosto dokonalé ergonomie a kvalitních 
materiálů. Nabízí vysokou funkčnost, kterou lze v dnešní době očekávat od moderní řady 
sprchových zástěn. V nabídce jsou sprchové zástěny s křídlovými i posuvnými dveřmi. Křídlové 
dveře lze otvírat ven i dovnitř. Jsou vybaveny zdvihovým mechanismem, který ulehčuje otvírání 
dveří a zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích. Hladká plocha na vnitřní straně 
zapuštěných pantů výrazně usnadňuje čištění. Elegantní posuvné dveře disponují „Soft 
open/close“ systémem pro snadné a tiché otvírání/zavírání – i u širších dveří. Vodicí profil 
s touto integrovanou funkcí je zakrytý. Dveře lze jednoduše odklopit a pohodlně vyčistit. 
Křídlové i posuvné dveře jsou dodávány s prahovou lištou pro optimální těsnost. Designové 
stabilizační nebo rohové vzpěry zajišťují perfektní stabilitu pevných stěn. Prvotřídní kvalitu 
typové řady CADURA dotváří 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, 
která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní 
kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Antiplaková úprava Aquaperle se standardně 
dodává na všech sklech SanSwiss. 
 
Flexibilní řešení i pro atypickou koupelnu 
Sprchové zástěny CADURA vyrábí společnost SanSwiss i v atypických provedeních – ať už se 
jedná o zvláštní rozměry, zkosení, výřezy či zkrácenou boční stěnu, která může volně 
navazovat na přiléhající vanu a přirozeně tak oddělit sprchový a vanový prostor. SanSwiss je 
specialistou na atypická řešení sprchových zástěn včetně stále populárnějších U-montáží 
(sprchové dveře v kombinaci s 2 bočními stěnami). Mimochodem SanSwiss získal 
v renomované soutěži časopisu ŁAZIENKA (BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019) 
v kategorii „Sprchové kouty“ prestižní ocenění za sprchový kout CADURA CA31C (U-montáž). 
V porotě soutěže zasedali kromě zástupců časopisu ŁAZIENKA i odborníci z koupelnových 
studií, velkoobchodníci a rovněž architekti a designéři. Produkty oceněné ve „Volbě koupelny 
roku 2019“ jsou považovány za nejlepší z hlediska kvality i designu.  
 
BLACK LINE – geometrie & avantgarda  
Společnost SanSwiss představila na veletrhu ISH kromě nejnovější produktové řady CADURA  
i stále populárnější Walk-in zástěny BLACK LINE. Výrazné tvary, geometrické dělení                
a působivé černé linie propůjčí zařizovanému prostoru metropolitní a moderní vzhled. Walk-in 
zástěna dodá koupelně zcela nový rozměr a poruší zažité standardy v interiérovém designu. 
Walk-in zástěny jsou ideálním řešení pro sprchování v loftových bytech v industriálních 
budovách. Nově v sortimentu BLACK LINE nabízí SanSwiss i vanové zástěny. 
  
Objevte svět inspirace SanSwiss! 
SanSwiss tento rok spustil zcela nové webové stránky www.sanswiss.cz, kde najdete cenné 
informace o sprchových zástěnách a vaničkách SanSwiss. Nová webová stránka je vytvořena 
v moderním, responzivním designu a uživatelsky příznivém rozhraní pro rychlé a intuitivní 
vyhledávání informací i produktů ze sortimentu SanSwiss. Nově vytvořený konfigurátor 
sprchových koutů umožňuje díky novým funkcím ještě rychlejší a přesnější konfiguraci 

http://www.sanswiss.cz/
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správného modelu v závislosti na preferovaném tvaru sprchové zástěny, typu dveří nebo 
samotné konstrukci zástěny. 
Sledujte SanSwiss i na sociálních sítích – Instagram a YouTube. 
 
Historie společnosti 
V roce 1981 se tehdejší vlastník RONAL AG, Karl Wirth, rozhodl zahájit vedle výroby kol z 
lehkých slitin výrobu zcela odlišného sortimentu, a sice výrobu sprchových zástěn. Ve městě 
Bitche ve Francii, v blízkosti německých hranic, se s výrobou sprchových zástěn začala psát 
historie divize sanitární techniky firmy RONAL. Úspěšné přijetí výrobků značky RONAL na 
evropském trhu vedlo v roce 2009 k založení holdingové společnosti se sídlem v Härkingenu 
ve Švýcarsku, do které byly sjednoceny jednotlivé sanitární společnosti pod značkou 
SanSwiss.  
Trvalý růst prodeje na francouzském a německém trhu vedl k rozhodnutí začít vyrábět 
sprchové kouty i v České republice v malebném městě Jičíně. Tyto nové výrobní kapacity 
umožnily pokrýt nové trhy v Evropě a vedly k založení autonomních prodejních organizací         
a zahájení prodeje v dalších zemích jako např. na Slovensku a v Polsku.  
 
Dnes je SanSwiss úspěšnou evropskou skupinou. SanSwiss splní nejrůznější přání zákazníků 
pro individuální řešení koupelny, včetně atypických rozměrů a zvláštních provedení. 
SanSwiss se stále drží hlavní filozofie – INOVACE, DESIGN a KVALITA – a realizuje ji v praxi. 
 
SanSwiss je mezinárodně úspěšný výrobce sprchových zástěn a vaniček, hlavní sídlo 
společnosti se nachází ve švýcarském Härkingenu. Tři výrobní závody – ve Francii (od 
roku 1981), v České republice (od roku 1999) a v Rumunsku (od roku 2009) a samostatná 
obchodní zastoupení zajišťují v 16 zemích Evropy prosazování obchodní strategie díky 
blízkosti k zákazníkovi v místě a poskytování profesionálních služeb. Skupina SanSwiss 
je součástí mezinárodní skupiny RONAL, která patří k předním světovým výrobcům kol 
z lehkých kovů pro automobily a užitková vozidla.  
 
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 
 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

    
 

  
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – vizualizace moderního výrobně-logistického centra a nové evropské vzorkovny 2019 
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SanSwiss s.r.o., Jičín – výrobní hala (2017), pracoviště montáže (2001) 
 

   
 

    
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – výrobní hala (2018) 
 

    
 
Karl Roland Wirth založil v německém Forstu v roce 1969 továrnu na výrobu hliníkový disků.  
Ve stejném roce dodává RONAL litá kola na vozy Alfa Romeo Duetto. 
 

 
 
SanSwiss Schweiz AG. Hlavní sídlo společnosti v Härkingenu ve Švýcarsku 
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CADURA – novinka 2019 
Nová řada sprchových zástěn SanSwiss je odrazem sofistikovaného stylu a nespoutané přirozenosti vody, která je 
na první pohled patrná v mnoha prvcích sprchových zástěn CADURA. Inspirována přírodou, tvarována vodou. 
V nabídce křídlové i posuvné dveře.  
U-montáž CADURA - jednoznačný vítěz BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019 
 
 

   
 
BLACK LINE 
Kolekce sprchových zástěn od společnosti SanSwiss s decentními prvky v matné černé barvě. 
Dokonalá kombinace minimalismu a plnohodnotné funkčnosti.  
http://blackline.sanswiss.com/cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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