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S nadcházejícím novým obchodním rokem Vás informujeme 
o novinkách a změnách v technickém katalogu a ceníku 2020/2021.

Změny
v technickém katalogu 
a ceníku 2020/2021 
oproti technickému 
katalogu
a ceníku 2019/2020

CADURA

Novinkou v sortimentu společnosti SanSwiss jsou sprchové zástěny CADURA v nadčasové bílé a černé barvě
a také v luxusní zlaté barvě pro všechny sprchové zástěny, které byly k dispozici doposud pouze v aluchromovém 
provedení. 
Kromě čirého skla v nabídce sklo Shade (68) pro celou řadu sprchových zástěn CADURA (výjimkou zkrácených 
bočních stěn, které jsou dostupné pouze v čirém skle; boční stěny lze vyrobit se sklem Shade ve zvláštních šířkách 
- ceny na poptávku). Sprchové zástěny GOLD-LINE jsou dostupné od 1.6.2020 (sprchové zástěny GOLD-LINE
v nabídce pouze ve standardní výšce 2000 mm (nejsou možné výřezy, zkosení). Ceny na poptávku.
Úplnou novinkou v sortimentu jsou Walk-in zástěny CADUO (pevná stěna s otočnou boční stěnou 180°).
Walk-in zástěny CAW2 nově s univerzální stabilizační/stropní vzpěrou. Walk-in zástěny CAW2 dostupné
nyní i ve zvláštních rozměrech.

CADURA 
WALK-IN

• Str. 310-313

Ceny byly navýšeny o 3% (pro celou řadu CADURA). Bez technických změn jednotlivých produktů.

CADURA
WHITE-LINE

• Str. 84-113
• Walk-in str. 310-313

CADURA
BLACK-LINE

• Str. 84-113
• Walk-in str. 310-313

CADURA
GOLD-LINE

• Str. 84-113
• Walk-in str. 310-313

Pohledové díly v černé matné / bílé matné / zlaté.

I nadále platí zaměření zdarma 
- pro celou řadu sprchových zástěn CADURA!

NOVINKY 2020
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TOP-LINE S
S potěšením Vám oznamujeme, že jsme rozšířili řadu TOP-LINE S o další barvy profilů 
(01 - matný elox, 04 - bílá, 50 - aluchrom) v kombinaci s 5 druhy skel 
(07 - čiré, 22 - Durlux, 30 - Mastercarré, 44 - Cristal perly, 51 - linie).

Ceny byly navýšeny o 8% (u celé řady TOP-LINE S Black-Line). Bez technických změn jednotlivých produktů.

NOVINKY 2020

TOP-LINE S
• Rozšíření sortimentu
• Str. 168-183
• BLACK-LINE str. 280-293
• Walk-in str. 314-319

Nově v nabídce čtvrkruh TLSR
s dvoudílnými posuvnými dveřmi.

Profily ve 4 dostupných barvách 

(01 - matný elox, 04 - bílá, 

50 - aluchrom a 06 - černá matná) 

v kombinaci s čirým sklem.

TOP-LINE S Black

EASY 
WALK-IN

• Str. 296-307

EASY
Pohledové díly 
v černé matné / bílé matné.

61  Mřížka 62  Stromy 67  Vertikální linie

Skla se sítotiskem

Na základě četných požadavků zákazníků jsme se 
rozhodli rozšířit sortiment Walk-in zástěn řady EASY.
Kromě populárních Walk-in zástěn v elegantní černé 
zde naleznete i bílou matnou a aluchromovou variantu 
a zcela nové varianty skel. V nabídce i Walk-in zástěna 
ve speciální výšce 225 cm (STR4PX) nebo ve spojení 
s fixním dílem v 90° (STR4DUO).

Chromové dekory

68  Shade 81  Brume

Walk-in zástěny EASY lze i nadále spolu kombinovat (řešení Concept Walk-In EASY). 
Spojovací díl VT90 je k dispozici ve všech barvách profilů. 
Walk-in zástěny EASY jsou standardně dodávány se stabilizačními vzpěrami. 
Lze si však objednat rohovou vzpěru RE.xx.1000 nebo stropní vzpěru SD8.xx1000 (volitelné příslušenství).

Ceny byly navýšeny o 4 -25% (u produktů řady EASY). Bez technických změn jednotlivých produktů.

Walk-in zástěny EASY LOFT s dekory skel 72, 73, 75, 76 vyřazeny ze sortimentu.

Sprchové zástěny lze dodat i v sanitární barvě (s výjimkou TLSR). Cena zástěny v sanitární barvě vychází z ceny zvláštního rozměru + příplatek 20%.
Více informací o sanitárních barvách naleznete v technickém katalogu/ceníku na straně 16.

Stropní vzpěra

Volitelné příslušenství
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LIVADA
Moderní sprchové vaničky LIVADA vynikají nejenom jedinečným designem, vysokou 

kvalitou, ale i univerzálním kulatým sifonem s decentním čtvercovým krytem v barvě

vaničky. 

Dostupnost je uvedena v ceníku u konkrétních typů vaniček (nejprodávanější vaničky skladem).

vaničky

LIVADA
VANIČKY

• Str. 390-397

•   Bílé vaničky z kvalitního litého mramoru
•   Sifon s  univerzálním průměrem odtoku 90 mm 
 s čtvercovým krytem
•   Vaničky lze nainstalovat na podlahu nebo na nožičky 
 s předním panelem 
 (stavitelné nožičky - volitelné příslušenství)

SPRCHOVÉ KABINY
MODUL

• Str. 362-379

MODUL

Zadní skleněné panely 
jsou nyní nově v atraktivní šedé barvě. 

Objednací kódy sprchových kabin 
zůstávají beze změny.

Ceny byly navýšeny o 4 % (u celé řady sprchových kabin MODUL). Bez technických změn jednotlivých produktů.

PUR
Ceny byly navýšeny o 7 % (u celé řady PUR). Bez technických změn jednotlivých produktů.

ESCURA
Ceny byly navýšeny o 5 % (u celé řady ESCURA. Bez technických změn jednotlivých produktů.

Walk-in zástěny EST1 vyřazeny ze sortimentu.

SWING-LINE, SWING-LINE F
Ceny byly navýšeny o 7 % (u celé řady SWING-LINE a SWING-LINE F). Bez technických změn jednotlivých produktů.

Barvy profilů 01, 04, SF vyřazeny ze sortimentu.
Zrcadlové sklo (53) vyřazeno ze sortimentu.

TOP-LINE
Ceny byly navýšeny o 3% u vanových zástěn, o 4% u ostatních produktů. Bez technických změn jednotlivých produktů.

ECO-LINE
Ceny byly navýšeny o 7 % (u celé řady ECO-LINE). Bez technických změn jednotlivých produktů.

Cena zástěny v sanitární barvě vychází z ceny zvláštního rozměru + příplatek 20%.
Více informací o sanitárních barvách naleznete v technickém katalogu/ceníku na str. 16.

NOVINKY 2020

PURmax 
(s výškou 2001-2300 mm 
s L-kováním).

Walk-in zástěny PDT4P, SOL, DUOP, TRIO vyřazeny ze sortimentu. 
Produkty řady PUR se skly 53, 61, 62, 63, 64, 66 vyřazeny ze sortimentu. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPLŇKY

Ceny navýšeny o 3 - 7 %. Bez technických změn jednotlivých produktů.

NOVINKY 2020
FUN
Ceny byly navýšeny o 3 % (u celé řady FUN). Drobné úpravy u přestavných šířek.

Cena zástěny v sanitární barvě vychází z ceny zvláštního rozměru + příplatek 20%.
Více informací o sanitárních barvách naleznete v technickém katalogu/ceníku na str. 16.

ANNEA Black, SOLINO Black
Ceny byly navýšeny o 8 % (u celé řady ANNEA Black a SOLINO Black). Bez technických změn jednotlivých produktů.

SOLINO
vanové zástěny

Ceny byly navýšeny o 7 % (u vanových zástěn SOLINO). Bez technických změn jednotlivých produktů.

Novinkou v sortimentu je jednokřídlá vanová zástěna SOEB1 v čirém skle a profily:
01 - matný elox, 04 - bílá, 50 - aluchrom. Tato vanová zástěna byla doposud dostupná
v 06 - černé matné (BLACK LINE).

Produkty řady BLACK LINE naleznete nyní v hlavním
ceníku (nikoliv v samostatném ceníku BLACK LINE).

ILA
vaničky

Ceny nebyly navýšeny. Bez technických změn jednotlivých produktů.

Změna v dodávaném příslušenství. Novinkou v sortimentu jsou výškově stavitelné nožičky
k vaničkám. Nožičky nejsou součástí standardně dodávaného příslušenství. 
Naleznete je nyní ve volitelném příslušenství (za příplatek). 

•  Nové stropní vzpěry SD8.06.1000, SD8.09.1000, SD8.50.1000, pro 6 mm a 8 mm bezpečnostní skla (pro řadu EASY).
•  Výhodné sety „KD“ těsnění (5 ks nebo 10 ks v balení). Ceny samostatných „KD“ těsnění bez navýšení!

Budeme rádi za Vaše připomínky, dotazy a doporučení
k našemu katalogu/ceníku, k webové stránce i sociálním sítím (YouTube, Instagram).

Děkujeme! 
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz

INVENTURA
Dovolujeme si Vám oznámit, že v závodu SanSwiss Jičín proběhne inventura ve dnech 27. -31.3.2020.
V těchto dnech nebude probíhat expedice zboží. Oddělení prodeje bude však normálně fungovat. 

Expedice zboží bude možná až od 2.4.2020.

Kompletní řady MELIA, PUR LIGHT S a vaničky MARBLEMATE byly odstraněny ze sortimentu SanSwiss.


