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Důležitý milník ve společnosti SanSwiss s.r.o. 
 
SanSwiss vyrobil dvoumiliontý sprchový kout v závodě v Jičíně 
 
 
Dne 26. února 2021 vyrobila společnost SanSwiss v Jičíně již dvoumiliontý sprchový 
kout. Jednalo se o sprchovou zástěnu oblíbené řady CADURA z  kolekce WHITE LINE 
s dekorem skla Shade (bílý sítotisk na přední straně skla).  
 
CADURA je kombinací jedinečného designu, dokonalé ergonomie a kvalitních materiálů. 
Nabízí vysokou funkčnost jak u křídlových, tak i u posuvných dveří. Křídlové dveře lze otvírat 
ven i dovnitř. Jsou vybaveny zdvihovým mechanismem, který ulehčuje otvírání dveří a 
zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích. Hladká plocha na vnitřní straně 
zapuštěných pantů výrazně usnadňuje čištění. Posuvné dveře disponují „Soft open/close“ 
systémem pro snadné a tiché otvírání/zavírání – i u širších dveří. Vodicí profil s touto 
integrovanou funkcí je zakrytý. Dveře lze jednoduše odklopit a pohodlně vyčistit. Křídlové i 
posuvné dveře jsou dodávány s prahovou lištou pro optimální těsnost. Designové stabilizační 
nebo rohové vzpěry zajišťují perfektní stabilitu pevných stěn. Prvotřídní kvalitu typové řady 
CADURA dotváří 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, která snižuje 
usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla 
dolů a neusazují se na něm. Antiplaková úprava Aquaperle se standardně dodává na všech 
sklech SanSwiss. 
 
„Dvoumiliontou“ sprchovou zástěnu CADURA v nadčasové bílé barvě si můžete prohlédnout ve 
vestibulu sídla společnosti SanSwiss v Jičíně. Na sklo se postupně podepíší zaměstnanci 
společnosti SanSwiss, především jim patří poděkování. Díky nim lze úspěšně dodržovat motto 
společnosti SanSwiss – design, inovace a kvalita na té nejvyšší úrovni.  
 
SanSwiss vyrábí sprchové zástěny v Jičíně již od roku 1999. V roce 2014 oslavila společnost 
výrobu sprchové zástěny s „číslem 1 000 000“. Tehdy se jednalo o sprchový kout řady PUR 
LIGHT S, který se stal populárním nejenom v České republice, ale i v zahraničí.  
 
Nyní, již po sedmi dalších letech má společnost ještě větší důvod k radosti - 2 000 000 
vyrobených sprchových koutů a to i díky rozšíření výrobních kapacit v nové multifunkční hale 
z roku 2020, vývoji a výrobě kvalitních produktů, ale především díky spokojeným zákazníkům! 
 
Společnost SanSwiss je specialista na sprchové zástěny a vaničky, které se vyznačují 
prvotřídní kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé 
zpracování moderními výrobními procesy a následný další vývoj zajišťují osvědčenou 
vysokou úroveň kvality všech sprchových koutů a zástěn SanSwiss. Díky rozsáhlému 
know-how i četným inovacím patří společnost k úspěšným výrobcům v Evropě. 
Profesionální služby v oblasti poradenství jsou samozřejmostí. 
 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
 
V případě zájmu o mediální informace se obraťte přímo na odd. marketingu:                            
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

  
Sprchová zástěna řady CADURA s posuvnými dveřmi, řešení do niky. Dvoumiliontý kus byl 
vyroben v jičínské závodě 26.února 2021. 

 

 
 
SanSwiss, s.r.o., tradiční výrobce sprchových koutů. Průmyslová zóna, Jičín.  
 
 

 
 
SanSwiss, s.r.o., pohled na novou multifunkční halu (z ulice Popovická).  
 
 
 
 
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):  
Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům.  

Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.  

 


