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S nadchádzajúcim novým obchodným rokom Vás informujeme
o novinkách a zmenách v technickom katalógu a cenníku - platném od 1.4.2022.

Zmeny
v technickom katalógu 
a cenníku 2022/2023
oproti technickému
katalógu
a cenníku 2021/2022

Platnosť od 1.4.2022 do 31.3.2023!

NOVINKY 2022

SanSwiss predstavuje novú sériu sprchových zásten DIVERA, ktorá je úplne modulárna!

Objavte moderné a nadčasové sprchové zásteny DIVERA, ktoré ponúkajú prvotriednu kvalitu, vysokú flexibilitu 
a premyslenú funkčnosť. Nový rad sprchových zásten má úplne modulárnu štruktúru,  skladá sa z krídlových, 
posuvných aj zalamovacích dverí, ktoré je možné kombinovať s variabilnými pevnými stenami v rovine či bočnými 
stenami pre Vašu kúpeľňu snov. SanSwiss vyrába aj moderné Walk-in zásteny a praktické U-montáže.

SanSwiss ponúka sprchové zásteny DIVERA v tradičnom aluchrómovom prevedení
a troch variantoch skiel (07-číre, 87-Screen, 88-biele linky). 

DIVERA
Objavte novú sériu sprchových zásten

Štandardné aj zvláštne rozmery

 Sklo 87-Screen  Sklo 88-bílé linky

Nové sklá:

PRVOTRIEDNA KVALITA  VYSOKÁ FLEXIBILITA  PREMYSLENÁ FUNKČNOSŤ
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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

ŠTANDARDNÉ ATYPICKÉ SPRCHOVÉ ZÁSTENY. MODULÁRNY SYSTÉM. 

Krídlové dvere

Walk-in zásteny Možnosť rozšírenia dverí 

Posuvné a zalamovacie dvere

2x D22FF

D22T1

D22T1

D22T2

D22DE2B 

D22ERB 

D22T32

D22DE2B

D22ERB

D22T31

D22T13

Sprchový kút na mieru!
DIVERA UMOŽŇUJE 326 KOMBINÁCIÍ!
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Ergonomické madlo 
pri krídlových dverách 
pre komfortné otváranie 
a zatváranie.

D
ve

re
 (d

o 
ni

ky
, p

re
 k

om
bi

ná
ci

u 
s 

bo
čn

ou
 s

te
no

u)

Veľmi dobrá ochrana 
proti striekajúcej vode. 
Štandardne dodávaná  
15mm prahová lišta.

Optimálna stabilita vďaka 
integrovanej rohovej vzpere.

Praktické úzke madlo
pri posuvných dverách.

Posuvné dvere s odklápaním 
pre ľahké a rýchle čistenie. 

Kvalita v každom detaile. 
Elegantné rohové spoje. 

Divera spĺňa všetky požiadavky na moderný sprchový kút, je inovatívna, konštrukčne 
jednoduchá a pritom komfortná. 
Sprchové zásteny Divera Vás nadchnú eleganciou aj jednoduchou možnosťou 
prispôsobiť sa priestoru každej kúpeľne. Aj vďaka atraktívnej ponuke skiel.



CADURA
Obľúbené sprchové zásteny CADURA
teraz v ponuke v novom dekorovom skle
87-Screen.

Novinkou sú Walk-in zásteny CAT4/CAT3.

ANNEA Black

SOLINO

EASY

Sprchové zásteny s L-kováním
- AN13W / ANTW.

Sprchové zásteny SOLINO k dispozícii okrem 
kolekcie BLACK LINE v čírom skle aj v aluchrómovom 
prevedení a nových sklách - 87-Screen, 88-biele linky.

Skladacie dvere s pevnou stenou v rovine SOLF13.

Sprchové zásteny SOLINO Loft 73
v kolekcii BLACK LINE – rohový vstup 900x900 mm. 

Nové sklá:
20-Parsol šedé pre moderný a metropolitný vzhľad,
82-Japan pre štýlovú kúpeľňu "ZEN",
Loft 89 a Loft 90 v industriálnom štýle.

Nové montážne sety - krátke otočné steny BTE2 
a BTE3, ktoré čiastočne zamedzia striekaniu vody 
zo sprchovacieho priestoru. 

L-montáž: 
nový spojovací profil WPE
- na spojenie dvoch pevných
stien STR4P v 90°. 

 BTE2  BTE3

 WPE
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Vaničky

Príslušenstvo
Nové rozširovacie profily ECA pre "C" varianty sprchových zásten (ES1C, CA1C atď.),
doplnkové profily pre 50322 a EPE profil na postranné upevnenie Walk-in zásteny EASY.

Luxusná stierka z nerez ocele - obj.č. 13037 v novom balení za výhodnejšiu cenu 
(možnosť uchytenia na sklo vďaka praktickému držiaku, ktorý je súčasťou balenia). 

Sprchové vaničky ILA: nový rozmer obdĺžnikové
vaničky 900x1300 (WIA).

Sprchové vaničky LIVADA: nová päťuholníková
vanička 900x900 mm (W205).
Nové rozmery obdĺžnikových vaničiek: 750x1700 mm
(W20AS a W20AL), 900x1700 mm, 900x1800 mm (W20AS). 

ODSTRÁNENÉ ZO SORTIMENTU SANSWISS
Sprchové zásteny TBFS2, TBFS4, TBFAC, TBF G/D z radu TOP-LINE.

Sprchové zásteny ECO-LINE (kompletne).

Walk-in zásteny FUN (kompletne), TOPF z radu TOP-LINE, CADUO z radu CADURA, STR4DUO z radu EASY. 

NAVÝŠENIE CEN
Od 1. apríla 2022 navyšujeme ceny sprchových zásten a vaničiek o 9% (týka sa všetkých radov).
Navýšené ceny platia do 31. marca 2023. 

@sanswiss_slovakia

Nechajte sa inšpirovať!

Sledujte nás na Instagrame! 
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