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NOVÁ 

WEBOVÁ STRÁNKA

SANSWISS

JIŽ K DISPOZICI!

www.sanswiss.cz

Navštivte naši novou webovou stránku www.sanswiss.cz,
kde najdete cenné informace o sprchových zástěnách a vaničkách SanSwiss.

INTUITIVNÍ ROZHRANÍ
Nová webová stránka SanSwiss je vytvořena v moderním 
a responzivním designu a zároveň s velmi intuitivním rozhraním, 
které Vám umožní rychlé vyhledávání informací i produktů z našeho sortimentu.

v responzivním designu



PRŮVODCE VÝBĚREM

Nově vytvořený konfigurátor sprchových koutů umožňuje díky novým funkcím

ještě rychlejší a přesnější konfiguraci správného modelu v závislosti na preferovaném

tvaru zástěny, typu dveří nebo samotné konstrukci zástěny.
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V konfigurátoru nově 
i sprchové zástěny 
BLACK LINE

PRODUKTOVÁ KARTA
Z aktuální nabídky produktů (v sekci PRODUKTY) nebo z konfigurátoru (PRŮVODCE 

VÝBĚREM) si vyberete požadovaný typ sprchové zástěny. 

Na tzv. produktové kartě si lze 
jednoduše stáhnout produktový list 
(s technickými informacemi i cenou) 
ve formátu *pdf.
Ke stažení jsou zde k dispozici
rovněž 3D data sprchových zástěn 
i fotky z realizací (vystavené 
sprchové kouty v koupelnových 
studiích). Tyto fotografie lze najít 
i přímo v realizacích:
http://www.sanswiss.cz/cz/o-firme/realizace



KE STAŽENÍ
V sekci KE STAŽENÍ naleznete kromě 

našich aktuálních katalogů, ceníků, 

certifikátů, montážních návodů, 

technických informací, tiskových zpráv 

i vzory nákresů zvláštních provedení 
a formulář poptávky. 

Aktuální informace speciálně pro prodejce (Newsletter ve formátu *pdf pro jednodušší 

tisk) naleznete zde: http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/informace-pro-prodejce

PODPORA  A TECHNOLOGIE
Cenné informace o výhodách produktů SanSwiss, technologiích i podpoře 

naleznete v sekci PODPORA A TECHNOLOGIE. 
Detaily aktuálně nabízených skel pro sprchové zástěny, informace o antiplakové 

úpravě Aquaperle, způsoby instalace (montáž na vaničku, na dlažbu i na podklad/

sokl), pokyny k zaměřování, informace o těsnosti sprchových zástěn i čištění.

SOUBORY PRO ARCHITEKTY A KOUPELNOVÁ STUDIA
Intenzivně pracujeme na doplnění 3D dat pro aktuální nabídku sprchových koutů

SanSwiss, včetně doplňkového sortimentu BLACK LINE. 

Aktuální data ke stažení: http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/soubory-pro-architekty
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Při výběru sprchového koutu mohou zákazníkům pomoci i rady 

z našich tiskových zpráv - http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy. 



O FIRMĚ, KONTAKT
Společnost SanSwiss s.r.o. se úspěšně etablovala na českém trhu. 

Chcete-li se dozvědět více informací o nás, našich produktech i realizacích a získat 

nejaktuálnější informace o dění u nás ve firmě, navštivte www.sanswiss.cz

nebo nás sledujte na sociálních sítích!

http://www.sanswiss.cz/cz/o-firme/aktuality
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#blacklinesanswiss
#sanswiss

SanSwiss

http://blackline.sanswiss.com/cz

www.sanswiss.cz

sanswiss_official

bonusový program pro montážní firmy a techniky
Profiklub

Montážní firmy i technici naleznou 

Profiklub pod známou adresou:

http://www.sanswiss.cz/cz/akce/profiklub-pro-montery

Budeme rádi za Vaše připomínky, dotazy a doporučení
k naší nové webové stránce i sociálním sítím (YouTube, Instagram).

Děkujeme! 
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz


