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Robustné sprchové kúty nevyžadujú presnú pripravenosť na stavbu 
 
Výrazný prvok vašej kúpeľne - sprcha SWING-LINE 
 
Práve si dostavujete dom a premýšľate, ako bude Vaša kúpeľňa vypadať. Nechcete zľaviť zo 
svojich požiadaviek, pretože viete, koľko času strávite v kúpeľni. Určite premýšľate aj nad 
výberom Vášho sprchového kútu. Ale ako si však vybrať, keď je na trhu taká široká škála 
sprchových kútov? 
 
Uprednostňujete výrazný dizajn, funkčnosť, transparentnosť a bojujete vo svojej kúpeľni s 
väčšími nerovnosťami na zvislej stene? Univerzálne navrhnutá rada sprchových zásten 
SWING – LINE ponúka praktické a funkčné riešenie presne pre Vás! Sprchové zásteny SWING 
– LINE umožňujú vyrovnanie nerovností zvislých stien pomocou inštalovaných zvislých profilov. 
Zaujímavý design dotvárajú kvalitné materiály a veľké plochy skiel.  
 
Vďaka širokej ponuke najrôznejších variantov dverí a skiel je možné splniť aj tie najnáročnejšie 
požiadavky zákazníkov. Sprchové zásteny je možné variabilne umiestňovať do niky, do rohu 
alebo vyrobiť presne podľa Vašich požiadaviek a priestorových možností. Všetky dvere sú 
vybavené zdvihovým mechanizmom, čo uľahčuje otváranie dverí von i dnu. Šesťmilimetrové 
bezpečnostné sklo je v ponuke v siedmich variantoch. Všetky sklá sú štandardne dodávané 
s antiplakovou úpravou Aquaperle, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na 
skle. Vďaka tejto úprave stekajú vodné kvapky zo skla dolu a neusádzajú sa na ňom. Na skle 
môže zostať len niekoľko malých kvapiek. Aquaperle znižuje usadzovanie vodného kameňa na 
minimum a značne uľahčuje údržbu skla. 
 
Vedľa štandardných šírok až do 1400 mm sú možné aj zvláštne rozmery. Štandardná výška je 
1950 mm. Optimálnu stabilitu zaisťujú stabilizačné a rohové vzpery, ktoré sú harmonicky 
začlenené do rámového profilu. Rada SWING – LINE ponúka najlepšiu možnú ochranu proti 
vytekajúcej vode – optimálna tesnosť je zabezpečená vďaka prahovej lište. 
 
Sprchová zástena SWING – LINE s nadčasovým designom a s charakteristickými profilmi bude 
vhodným doplnkom každej kúpeľne. 
 
SanSwiss je úspešným výrobcom sprchových kútov, zásten a vaničiek v Európe, patrí 
k medzinárodnej skupine RONAL. Spoločnosť SanSwiss pôsobí na trhu viac ako 35 rokov. 
Výber kvalitných materiálov, dôkladné spracovanie modernými výrobnými procesmi a  vývoj 
zaisťujú osvedčenú vysokú úroveň kvality všetkých sprchových kútov a zásten SanSwiss. 
Profesionálne služby v oblasti poradenstva sú samozrejmosťou. 
 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.sk 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 
 

 
 
Sprchový kút SWING-LINE – štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami 
 

 

 

Sprchový kút SWING-LINE – jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, skrátená bočná stena v 90°. 


