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Inšpirovaná prírodou 
CADURA - jasný dizajn, do detailu prepracovaná ergonómia           
a dokonalá funkčnosť 
Nový rad sprchových zásten od spoločnosti SanSwiss 
 
VODA. Hlboká, nekontrolovaná sila tohto prírodného elementu inšpirovala inžinierov                 
a konštruktérov k vytvoreniu jedinečnej rady sprchových zásten CADURA, ktorá je dokonalou 
kombináciou sofistikovaného dizajnu, do detailu prepracovanej ergonómie a kvalitných 
materiálov. 
 
CADURA ponúka vysokú funkčnosť, ktorú možno v dnešnej dobe očakávať od modernej rady 
sprchových zásten. Pánty, kovanie aj ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnú originálnym 
a moderným dizajnom. 
 
Prvotriednu kvalitu typovej rady CADURA dotvára 6 mm bezpečnostné sklo so štandardne 
dodávanou antiplakovou úpravou Aquaperle, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt a vodného 
kameňa na skle. Vďaka tejto úprave stekajú kvapky vody zo skla dole a neusádzajú sa na ňom. 
Antiplaková úprava Aquaperle sa štandardne dodáva na všetkých sklách SanSwiss. 
 
V ponuke krídlové aj posuvné dvere 
Krídlové dvere možno otvárať von aj dovnútra, sú vybavené zdvihovým mechanizmom, ktorý 
uľahčuje otváranie dverí a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách. Hladká 
plocha na vnútornej strane zapustených pántov uľahčuje čistenie. 
Elegantné posuvné dvere disponujú "Soft open / close" systémom pre jednoduché a tiché 
otváranie / zatváranie - aj širších dverí. Vodiaci profil s touto integrovanou funkciou je zakrytý. 
Dvere možno jednoducho odklopiť a pohodlne vyčistiť. 
Úplne nové ergonomické madlo bolo navrhnuté na základe najnovších trendov. Je nielen 
dizajnové, ale predovšetkým funkčné a použiteľné pre posuvné aj krídlové dvere. Držadlo ladí 
svojím tvarom s pántami aj profilmi, všetko je v úplnom súlade ako tečúca voda v rieke. 
Sprchové kúty CADURA sú dodávané s prahovou lištou pre optimálnu tesnosť. Dizajnové 
stabilizačné alebo rohové vzpery zaisťujú perfektnú stabilitu pevných stien. 
 
Výber sprchového kúta rozhodne nie je jednoduchou záležitosťou. Na trhu je dnes rozmanitá 
ponuka sprchovacích kútov. Rozdiel medzi nimi nie je však len v cene, ale aj v ich kvalite. A tá 
je pre SanSwiss kľúčovou. Dokonalou súhrou kvalitných materiálov a švajčiarskej precíznosti 
vznikla aj nová rada sprchových zásten CADURA. Hladká aj jemná a zároveň s výraznými 
líniami profilov, ktorých povrch pripomína hladkosť ľadu, je najvýraznejším prvkom našej 
produktovej rady CADURA. 
 
Mám atypicky riešenú kúpeľňu a stále si nemôžem vybrať vhodné riešenie? 
Sprchové zásteny CADURA vyrába spoločnosť SanSwiss aj v atypických prevedeniach - či už 
sa jedná o zvláštne rozmery, skosenie, výrezy alebo skrátená bočnú stenu, ktorá môže voľne 
nadväzovať na priliehajúcu vaňu a prirodzene tak oddeliť sprchový a vaňový priestor.  
 
Predovšetkým pre veľkorysé kúpeľne a wellness centra odporúčame čoraz populárnejšie        
U-montáže CADURA - teda sprchovaciu zástenu v kombinácii s 2 bočnými stenami alebo 
Walk-in zástenu CADURA s posuvnými dverami, ktoré poskytujú maximálny priestor pre 
relaxáciu pri sprchovaní. Inštalácia našich WALK-IN zásten je možná na plochú vaničku, 
priamo na dlažbu, ale aj prípadne na vaňu s plochým lemom. 
 
Kúpeľňa by mala byť miestom, ktoré nám pred náročným a vyčerpávajúcim dňom, ale aj po 
ňom poskytne pohodu a komfortné osvieženie. Stekajúce kvapky z nás odplaví všetok stres     
a navodia príjemný pocit. A preto SanSwiss prichádza s touto jedinečnou radou sprchových 
zásten. Sprchové kúty CADURA - či už s krídlovými alebo posuvnými dverami - spája vysoká 
funkčnosť, kvalita a prepracované detaily. Sprchové zásteny CADURA boli inšpirované 
prírodou a boli vyvinuté práve pre Vás! 
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Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty, 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 sprchovacím 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. 
 
 
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. +420 493 644 421 
 
 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 
Nový rad sprchových zásten SanSwiss je odrazom sofistikovaného štýlu a nespútanej 
prirodzenosti vody, ktorá je na prvý pohľad zrejmá v mnohých prvkoch sprchových 
zásten CADURA. 
 

 
 
Jednokrídlové dvere s bočnou stenou CA1C + CAT, aluchróm, 6 mm bezpečnostné sklo - číre s antiplakovou 
úpravou Aquaperle. Pánty so zdvihovým mechanizmom. Otváranie dverí von aj dovnútra. Magnetické tesnenie.    
5 mm prahová lišta. 
 

 
 
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine a bočnou stenou CAS2 + CAST, 6 mm bezpečnostné sklo - 
číre s antiplakovou úpravou Aquaperle. Magnetické tesnenie. 10 mm prahová lišta. Vodiace profil s integrovanou 
funkciou "Soft open / close" pre ľahké otváranie a zatváranie aj u širších dverí (vodiaci profil je zakrytý). 
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Dokonalá súhra kvalitních materiálov a švajčiarskej precíznosti 
 
 

 
 
 

 
 
Ergonomické madlo bolo navrhnuté podľa najnovších trendov. Je nielen dizajnové, 
ale predovšetkým funkčné a použiteľné pre posuvné aj krídlové dvere. 
 
 

 
 
Detaily sú dôležité. Kvalitné pánty jedinečného dizajnu, na vnútornej strane skla zapustené, 
so zdvihovým mechanizmom pre jednoduché otváranie a zatváranie dverí. 
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CADURA - inšpirovaná prírodou, tvarovaná vodou. Vyvinutá pre Vás! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):  

Vezmite, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam. Neoprávnené 
použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava alebo použitie na iné účely nie sú 
dovolené. 
 


