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Tímto Vás informujeme o novinkách a změnách 
v technickém katalogu a ceníku 2022/2023 - platném od 1.4.2022.

Změny
v technickém katalogu 
a ceníku 2022/2023
oproti technickému
katalogu
a ceníku 2021/2022

Platnost od 1.4.2022 do 31.3.2023!

NOVINKY 2022

SanSwiss představuje novou řadu sprchových zástěn DIVERA, která je zcela modulární!

Objevte moderní a nadčasové sprchové zástěny DIVERA, které nabízí prvotřídní kvalitu, vysokou flexibilitu a promyšlenou 
funkčnost. Nová řada sprchových zástěn má zcela modulární strukturu, skládá se z křídlových, posuvných i zalamovacích 
dveří, které lze kombinovat s variabilními pevnými stěnami v rovině či bočními stěnami pro Vaši koupelnu snů. 
SanSwiss vyrábí i moderní Walk-in zástěny a praktické U-montáže.

Sprchové zástěny DIVERA jsou k dispozici v tradičním aluchromovém provedení 
a třech variantách skel (07-čiré, 87-Screen, 88-bílé linky).

DIVERA
Objevte novou řadu sprchových zástěn!

Standardní i zvláštní rozměry.

 Sklo 87-Screen  Sklo 88-bílé linky

Nová skla:

PRVOTŘÍDNÍ KVALITA  VYSOKÁ FLEXIBILITA  PROMYŠLENÁ FUNKČNOST
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DIVERA

D22FF

D22F1

D22BTK1

D22BTK2

D22BTK3 D22WI3

D22WI2

D22WI1 2x D22FF D22T1 D22FF+D22T1+D22FF

2x D22FF D22T2 D22FF+D22T2+D22FF

D22FF

D22S2B

D22S3

D22K

D22SE2B

D22SRB

D22FF+D22SE2B

D22FF+D22SRB

D22FF+D22K

D22FF+D22S3

D22FF+D22S2B

STANDARDNÍ I ATYPICKÉ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY. MODULÁRNÍ SYSTÉM.

Křídlové dveře

Walk-in zástěny Možnost rozšíření dveří

Posuvné a zalamovací dveře

2x D22FF

D22T1

D22T1

D22T2

D22DE2B 

D22ERB 

D22T32

D22DE2B

D22ERB

D22T31

D22T13

Sprchový kout na míru! 
DIVERA UMOŽŇUJE 326 KOMBINACÍ!
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Ergonomické madlo 
u křídlových dveří 
pro komfortní otvírání 
a zavírání dveří.
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Velmi dobrá ochrana proti 
stříkající vodě. Standardně
dodávaná 15mm prahová
lišta.

Optimální stabilita díky 
integrované rohové vzpěře.

Praktické úzké madlo
u posuvných dveří.

Posuvné dveře s odklápěním 
pro snadné a rychlé čištění.

Kvalita v každém detailu. 
Elegantní rohové spoje.

DIVERA od SanSwiss splňuje veškeré požadavky na moderní sprchový kout, 
je inovativní, konstrukčně jednoduchá a přitom komfortní. Sprchové zástěny DIVERA 
Vás nadchnou elegancí i jednoduchou možností přizpůsobit se prostoru každé 
koupelny. I díky atraktivní nabídce skel.



CADURA
Oblíbené sprchové zástěny CADURA 
nyní v nabídce v novém dekorovém skle 
87-Screen.

Novinkou jsou Walk-in zástěny CAT4/CAT3.

ANNEA Black

SOLINO

EASY

Sprchové zástěny s L-kováním
- AN13W / ANTW.

Sprchové zástěny SOLINO k dispozici kromě 
kolekce BLACK LINE v čirém skle i v aluchromovém 
provedení a nových sklech - 87-Screen, 88-bílé linky. 

Skládací dveře s pevnou stěnou v rovině SOLF13.

Sprchové zástěny SOLINO Loft 73 
v kolekci BLACK LINE - rohový vstup 900x900 mm.

Nová skla: 
20-Parsol šedé pro moderní a metropolitní vzhled,
82-Japan pro stylovou koupelnu "ZEN",
Loft 89 a Loft 90 v industriálním stylu.

Nové montážní sety - krátké otočné stěny BTE2 
a BTE3, které částečně zamezí stříkání vody ze 
sprchovacího prostoru.

L-montáž: 
nový spojovací profil WPE 
- pro spojení dvou pevných 
stěn STR4P v 90°.

 BTE2  BTE3

 WPE
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Vaničky

Příslušenství
Nové rozširovací profily ECA pro "C" varianty sprchových zástěn (ES1C, CA1C atd.), 
doplňkové profily pro 50322 a EPE profil k postrannímu upevnění pro Walk-in EASY.

Luxusní stěrka z nerez oceli - obj.č. 13037 v novém balení za výhodnější cenu (možnost uchycení na sklo díky 
praktickému držáku, který je součástí balení).

Sprchové vaničky ILA: nový rozměr obdélníkové 
vaničky 900x1300 (WIA).

Sprchové vaničky LIVADA: nová pětiúhelníková 
vanička 900x900 mm (W205). 
Nové rozměry obdélníkových vaniček: 750x1700 mm
(W20AS a W20AL), 900x1700 mm, 900x1800 mm (W20AS).

ODSTRANĚNO ZE SORTIMENTU SANSWISS
Sprchové zástěny TBFS2, TBFS4, TBFAC, TBF G/D z řady TOP-LINE.

Sprchové zástěny ECO-LINE (kompletně).

Walk-in zástěny: FUN (kompletně), TOPF z řady TOP-LINE, CADUO z řady CADURA, STR4DUO z řady EASY.

NAVÝŠENÍ CEN
Od 1. dubna 2022 navyšujeme ceny sprchových zástěn a vaniček o 9% (týká se všech řad).
Navýšené ceny platí do 31. března 2023.

SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, 506 01 Jičín

Sledujte nás na Instagramu!
@sanswiss_czechrepublic

#martinstransky

Navštivte náš showroom v Jičíně!
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