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Atraktívny dizajn a jasný štýl 
Stále populárnejšie sprchové kúty ESCURA v špičkovej kvalite      
a osobitom dizajne 
 
Hovorí sa, že prvý dojem rozhoduje o tom, či sa Vám niečo páči alebo nepáči. Sprchovú 
zástenu ESCURA si zamilujete na prvý pohľad! 
Vysoké požiadavky na dizajn a prvotriedna kvalita hrajú pri výbere sprchovej zásteny dôležitú 
úlohu. Ak niekto uprednostňuje jasný a osobitý štýl, bezrámové sprchové zásteny ESCURA sú 
ideálnou voľbou. Sprchová zástena sa vyznačuje optickou ľahkosťou, moderným dizajnom       
a špičkovou kvalitou, čo ocenia predovšetkým mladé rodiny. 
 
A práve taká mladá rodina z Partizánskeho oslovila spoločnosť SanSwiss s dopytom 
sprchovacieho kúta. V podkroví si konečne dostavali druhú kúpeľňu v dome, dole na prízemí 
majú už dva roky sprchovú zástenu Escura - umiestnenú v nike (jednokrídlové dvere s pevnou 
stenou v rovine, ES13G). Vďaka kvalitným materiálom a antiplakovej úprave skla AQUPERLE 
vyzerá sprchová zástena stále ako nová. Preto bola Escura jasnou voľbou aj tentoraz. Aké si 
však vybrať prevedenie teraz? 
 
Rozsiahla štandardná ponuka sprchových zásten 
Typový rad ESCURA ponúka pre individuálne riešenie kúpeľne nespočet variant rozmerov       
a prevedení - počnúc jednokrídlovými dverami cez rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými 
dverami až po štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami. Von otvárateľné dvere majú šírku až       
1200 mm. Bočné steny sú v štandardnej komfortnej výške 2000 mm. Na želanie je možné 
dodať aj zvláštne rozmery. 
 
Mladá rodina by chcela umiestniť sprchovací kút do rohu. Vzhľadom k dizajnu celej kúpeľne ju 
najviac zaujalo štandardné štvrťkruhové prevedenie ESR s veľkorysou šírkou vstupu 855 mm. 
Nie sú tu žiadne skosené stropy, kde by bolo vhodnejšie iné riešenie od spoločnosti SanSwiss, 
tak úspešnej realizácii nestojí nič v ceste. Vzhľadom k tomu, že rodina býva na strednom 
Slovensku , konzultovala a objednala si sprchovací kút spolu s vaničkou ILA (takisto od 
SanSwiss) a ďalším kúpeľňovým vybavením priamo v Partizánskom v kúpeľňovom štúdiu 
Stavivá Mališka. Tento sprchovací kút je tu aj vystavený, tak si ho mladá rodina mohla do 
detailov prezrieť. 
 
Už pri pohľade na tento sprchový kút je jasné, že pri vývoji radu Escura kládla spoločnosť 
SanSwiss dôraz na vysokú kvalitu, transparentnosť, ľahkosť a inšpirujúci dizajn. Čo 
podčiarkujú výrazné madlá mierne zakriveného tvaru a elegantné rohové vzpery, ktoré 
zaručujú optimálnu stabilitu. Moderné dizajnové pánty sú vybavené zdvihovým mechanizmom, 
ktorý uľahčuje otváranie dverí a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách. 
Hovorí sa, že o úspechu spoločnosti hovoria nielen predané produkty (spoločnosť SanSwiss 
vyrobila a predala v roku 2017 neuveriteľných 200 000 sprchových zásten), ale predovšetkým 
spokojní zákazníci. A tými bezpochyby rodina Kukučkovcov z Partizánskeho sú. 
 
 
O spoločnosti SanSwiss: 
SanSwiss s.r.o. je špecialista na sprchové zásteny a vaničky, ktoré sa vyznačujú prvotriednou 
kvalitou, funkčnosťou a moderným dizajnom. Výber kvalitných materiálov, starostlivé 
spracovanie modernými výrobnými procesmi a následný vývoj zaisťujú osvedčenú vysokú 
úroveň kvality všetkých sprchových kútov a zásten SanSwiss. Vďaka rozsiahlemu know-how aj 
početným inováciám patrí spoločnosť k úspešným výrobcom v Európe. Profesionálne služby     
v oblasti poradenstva sú samozrejmosťou. 
 
 
O spoločnosti Stavivá Mališka:  
Spoločnosť Stavivá Mališka - kompletné kúpeľne so sídlom v Partizánskom si vybudovala 
dobré meno na trhu s obkladmi a dlažbami vďaka širokej ponuke sortimentu a individuálnemu 
prístupu ku zákazníkovi. Navštívte vzorovú predajňu "KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO MALIŠKA" 
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v Partizánskom, časť Šimonovany. Tu si určite vyberiete svoju vysnívanú kúpeľňu premyslenú 
do posledného detailu aj vďaka 3D návrhom, ktoré sa realizujú priamo v  kúpeľňovom štúdiu. 

Viac informácií nájdete tu: www.maliska.sk alebo na Facebook stránke ako Kúpeľňové štúdio 
Mališka. 

Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail: prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.sk 
V prípade záujmu o mediálne informácie sa obráťte priamo na odd. marketingu: 
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
 
 
 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
Sprchovací kút ESCURA, ESR - štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, pevné diely 8 mm, dvere 6 mm bezpečnostné 
sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle.  
Dodávané vrátane dvoch rohových vzpier pre zaistenie stability a prahovej lišty pre optimálnu tesnosť. Sprchová 
vanička ILA. 
 
 

 
Sprchovací kút ESCURA, ES13 + EST1 - jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena. 
Pevný diel 8 mm, dvere 6 mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle. Magnetické tesnenie, 
aluchrómová prahová lišta, rohová vzpera. Sprchová vanička ILA. 
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Na vnútornej strane zapustené pánty značne uľahčujú čistenie sprchovej zásteny. 
 
 

 
Elegantná rohová vzpera pre optimálnu stabilitu sprchovej zásteny. 
 
 
 

 
Výrazný, mierne zakrivený tvar madla 
 
 
 
 


