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Robustní sprchové kouty nevyžadující přesnou stavební připravenost 
 
Výrazný prvek do Vaší koupelny - sprchový kout SWING-LINE 
 
Právě si dostavujete dům a přemýšlíte, jak bude vypadat Vaše koupelna. Nechcete slevit 
z Vašich požadavků, vždyť přece sami dobře víte, kolik času trávíte v koupelně. Jistě 
přemýšlíte i nad výběrem Vašeho sprchového koutu. Jak si ale vybrat, když je na trhu tak 
široká nabídka sprchových koutů? 
 
Preferujete-li výrazný design, funkčnost, transparentnost a bojujete ve své koupelně s většími 
nerovnostmi svislých stěn? Univerzálně navržená řada sprchových zástěn SWING-LINE nabízí 
praktické a funkční řešení přesně pro Vás! Sprchové zástěny SWING-LINE umožňují vyrovnání 
nerovností svislých stěn pomocí instalovaných svislých profilů. Zajímavý design dotvářejí 
kvalitní materiály i velké plochy skel. 
 
Díky široké nabídce nejrůznějších variant dveří i skel lze splnit i nejnáročnější požadavky 
zákazníků. Sprchové zástěny lze variabilně umístit do niky, do rohu nebo vyrobit přesně dle 
Vašich požadavků a prostorových možností. Všechny dveře jsou vybaveny zdvihovým 
mechanismem, což usnadňuje otvírání dveří ven i dovnitř. Šestimilimetrové bezpečnostní sklo je v 
nabídce v sedmi variantách. Všechna skla se standardně dodávají 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. Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování 
vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.  
 
Vedle standardních šířek až do 1400 mm jsou možné i zvláštní rozměry. Standardní výška je 1950 
mm. Optimální stabilitu zajišťují stabilizační a rohové vzpěry, které jsou harmonicky začleněné do 
rámového profilu. Řada SWING-LINE nabízí nejlepší možnou ochranu proti vytékající vodě – optimální 
těsnost je zajištěna díky prahové liště.  
 
Sprchová zástěna SWING-LINE s nadčasovým designem a s charakteristickým profily bude 
vhodným doplňkem každé koupelny. 
 
SanSwiss je úspěšným výrobcem sprchových koutů, zástěn a vaniček v Evropě, patří 
k mezinárodní skupině RONAL. Společnost SanSwiss působí na trhu již více než 35 let. Výběr 
kvalitních materiálů, pečlivé zpracování moderními výrobními procesy a následný vývoj zajišťují 
osvědčenou vysokou úroveň kvality všech sprchových koutů a zástěn SanSwiss. 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 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
Sprchový kout SWING-LINE – čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi 
 

 
Sprchový kout SWING-LINE – jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, zkrácená boční stěna v 90°. 
 
 
 

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.  

 


