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Dôležitý míľnik v spoločnosti SanSwiss s.r.o. 
 
SanSwiss vyrobil dvojmiliónty sprchovací kút v závode v Jičíne 
 
 
Dňa 26. februára 2021 vyrobila spoločnosť SanSwiss v Jičíne už dvojmiliónty sprchový 
kút. Jednalo sa o sprchovú zástenu obľúbenej série CADURA z kolekcie WHITE LINE s 
dekorom skla Shade (biela sieťotlač na prednej strane skla). 
 
CADURA je kombináciou jedinečného dizajnu, dokonalej ergonómie a kvalitných materiálov. 
Ponúka vysokú funkčnosť ako u krídlových, tak aj pri posuvných dverách. 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 výrazne uľahčuje čistenie. Posuvné dvere disponujú 
"Soft open / close" systémom pre jednoduché a tiché otváranie / zatváranie - aj pri širších 
dverách. Vodiace profil s touto integrovanou funkciou je zakrytý. Dvere možno jednoducho 
odklopiť a pohodlne vyčistiť. Krídlové aj posuvné dvere sú dodávané s prahovou lištou pre 
optimálnu tesnosť. Dizajnové stabilizačné alebo rohové vzpery zaisťujú perfektnú stabilitu 
pevných stien. Prvotriednu kvalitu typovej rady CADURA dotvára 6mm bezpečnostné sklo s 
antiplakovou úpravou Aquaperle, ktorá znižuje usadzovaniu 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. 
 
"Dvojmilióntu" sprchovaciu zástenu CADURA v nadčasovej bielej farbe si môžete pozrieť vo 
vestibule sídla spoločnosti SanSwiss v Jičíne. Na sklo sa postupne podpíšu zamestnanci 
spoločnosti SanSwiss, predovšetkým im patrí poďakovanie. Vďaka nim možno úspešne 
dodržiavať motto spoločnosti SanSwiss - dizajn, inovácie a kvalita na tej najvyššej úrovni. 
 
SanSwiss vyrába sprchové zásteny v Jičíne už od roku 1999. V roku 2014 oslávila spoločnosť 
výrobu sprchovej zásteny s "číslom 1 000 000". Vtedy išlo o sprchovací kút radu PUR LIGHT 
S, ktorý sa stal populárnym nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. 
 
Teraz, už po siedmich ďalších rokoch má spoločnosť ešte väčší dôvod na radosť - 2 000 000 
vyrobených sprchovacích kútov a to aj vďaka rozšíreniu výrobných kapacít v novej 
multifunkčnej hale z roku 2020, vývoji a výrobe kvalitných produktov, ale predovšetkým vďaka 
spokojným zákazníkom! 
 
Spoločnosť SanSwiss 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. 
 
 
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 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
    
Sprchová zástena radu CADURA s posuvnými dverami, riešenie do niky.  
Dvojmiliónty kus bol vyrobený v jičínskej závode v ČR 26. februára 2021. 
 

  
 
SanSwiss, s.r.o.,  
tradičný výrobca sprchovacích kútov. Priemyselná zóna, Jičín, Česká republika. 
 
 

  
 
SanSwiss, s.r.o., pohľad na novú multifunkčnú halu (z ulice Popovická - Jičín). 
 
 
 

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):  
Vezmite, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam.  

Neoprávnené použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava či použitie pre iné účely nie sú dovolené.  

 


