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Kvalitní sprchový kout do každé koupelny 
 
Výběr správného sprchového koutu je nyní mnohem jednodušší 
 
Standardní i atypická řešení sprchových koutů a zástěn 
 
 
Koupelna by měla být místem, které nám před náročným a vyčerpávajícím dnem, ale i po něm 
poskytne pohodu a komfortní osvěžení. Stékající kapky z nás odplaví veškerý stres a navodí 
příjemný pocit. Pokud si právě zařizujete koupelnu, jistě si vybíráte sprchový kout. Výběr 
sprchového koutu rozhodně není jednoduchou záležitostí. Na trhu je dnes rozmanitá nabídka 
sprchových koutů. Rozdíl mezi nimi není však jenom v ceně, ale i v jejich kvalitě. A ta je 
stěžejní. Pokud tedy nechcete objevit nedostatky sprchového koutu až v okamžiku, kdy se 
začnete sprchovat. 
 
Jak si vybrat ten správný sprchový kout? 

Při výběru sprchového koutu je nezbytné zvážit mnoho faktorů, mezi které nepatří pouze 
funkčnost, komfort, design, ale je třeba se zamyslet i nad technickými souvislostmi. Na trhu 
jsou dnes k dispozici sprchové kouty nejrůznějších velikostí, materiálů, provedení – kouty 
bezrámové, částečně rámové nebo rámové zástěny s různými tvary profilů, široce otvíratelné 
křídlové dveře, posuvné dveře s úsporou místa nebo pevné WALK-IN zástěny do velkých 
koupelen. Navíc si lze vybrat i různé varianty skel – čirá, tónovaná, dekorová nebo skla se 
sítotiskem. Výběr sprchového koutu je pro laika skutečným oříškem. Přičemž je stále důležité 
myslet na kvalitu sprchových koutů a zástěn. Zde se vyplatí důvěřovat silné značce, která se 
etablovala na trhu. Proto jsme oslovili obchodního ředitele společnosti SanSwiss Františka 
Bílka. 
 
Se zákazníkem vždy konzultujeme výběr typu sprchového koutu, prostorové možnosti 
koupelny a její dispoziční řešení. I když se na první pohled může zdát, že jste zvolili 
dostatečnou velikost sprchového koutu a optimální otvírání dveří, v praxi byste přesto mohli mít 
problém se pohodlně otočit a dveře by nebylo možné otevřít v jejich plném rozsahu. I pokud 
máte malou koupelnu, neslevujte z velikosti sprchového koutu a nejmenší rozměr zvolte 90x90 
cm. V designových koupelnách s větším prostorem se staly trendem naše WALK-IN zástěny. 
Skládají se z jedné nebo více pevných stěn a nejsou zcela uzavřené, často mají sprchovací a 
vstupní zónu. Zástěny se využívají i jako součást velké ložnice nebo wellness zóny v domě. 
„Instalace našich WALK-IN zástěn je možná na plochou vaničku, přímo na dlažbu, ale i 
případně na vanu s plochým lemem,“ dodává František Bílek.  
 
S vaničkou nebo bez vaničky? 

Pokud chcete k vaně anebo místo vany sprchový kout, měli byste si nejprve rozmyslet, zda 
chcete postavit sprchovou zástěnu na dlažbu nebo na vaničku. Koupelna totiž dnes není 
pouhým místem očisty těla, ale i místem Vaší relaxace. A kontakt bosých nohou s podlahou 
může celkový pocit ze sprchování značně ovlivnit. Z našeho sortimentu mohu doporučit 
moderní sprchové vaničky ILA a MARBLEMATE. Sprchové vaničky jsou vyrobeny z kvalitního 
litého mramoru, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci. Lze je nainstalovat na podlahu nebo na 
nožičky s předním panelem. Umožňují pohodlný vstup do sprchy. Dvoukomorový sifon 
s vysokou průtočností, který je umístěný pod lineárním krytem, lze snadno čistit. Sprchové 
vaničky splňují kritéria EN 14527:2016, tato norma mimo jiné ošetřuje i stabilitu dna (možné 
zatížení až do 150 kg), čistitelnost, bezproblémové vypouštění vody a odolnost proti změnám 
teploty a chemikáliím. Pro zákazníky, kteří preferují jednolitou podlahu, která přechází volně do 
sprchového koutu, doporučujeme řešení bez vaničky. Koupelna vypadá opticky větší a 
prostornější. 
 
Mám atypicky řešenou koupelnu a stále si nemohu vybrat vhodné řešení? 

„Ať už se jedná o zvláštní rozměry až do výšky 2300 mm, zkosení, výřezy, či zkrácené boční 
stěny, nalezneme vždy vhodné řešení,“ říká obchodní ředitel společnosti SanSwiss. 
Bezrámové zástěny PUR splní všechna Vaše přání – díky široké nabídce standardních i 
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zvláštních provedení a atraktivní nabídce příslušenství. Kvalitní materiály jako masivní panty a 
kování z pochromované mosazi, 8 mm bezpečnostní sklo, ale i stabilizační vzpěry a designová 
madla poskytnou vysoký komfort při sprchování po mnoho let. Vysokou kvalitu typové řady 
PUR dotváří jak standardně dodávaná antiplaková úprava skla Aquaperle, tak na vnitřní straně 
zapuštěné panty vybavené zdvihovým mechanismem. Díky těmto vychytávkám bude čištění 
sprchového koutu ještě jednodušší. 
 
Stavím si roubenku a nemohu zde umístit klasický sprchový kout! 

Pro prostory, kde není k dispozici roh pro umístění klasického sprchového koutu, doporučuje 
František Bílek sprchové kabiny (boxy). MODUL 1400 jsou exkluzivní sprchové kabiny, které 
naleznou využití v malých i velkých koupelnách, díky snadné a rychlé instalaci se úspěšně 
montují i do dřevostaveb. Pokud se rozhodnete pro sprchovou kabinu, odpadá Vám nutnost 
obezdívání sprchového koutu – tedy spousta peněz a práce. MODUL 1400 je inovativní 
sprchová kabina skládající se ze speciální akrylátové vaničky, termostatické baterie, ruční nebo 
hlavové sprchy, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla, dveří a 
boční stěny ze série TOP-LINE včetně antiplakové úpravy skla Aquaperle pro snadné čištění. 
František Bílek: „Závěrem bych rád dodal, že se opravdu vyplatí dbát na kvalitu. Počáteční 
investice do sprchového koutu nebo zástěny se vrátí v podobě delší životnosti a příjemného 
sprchování.“ 
 
Sprchování je zdravější než horká koupel ve vaně, je rychlejší a navíc ekonomicky výhodnější. 
Sprchový kout nejenom šetří místo v koupelně, je i zajímavým doplňkem. Věříme, že si 
vyberete pro sebe to nejlepší řešení! 
 
Společnost SanSwiss je specialista na sprchové kouty, 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 
sprchovým 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 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprchový kout MELIA: ME13AG+MET1AD, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině                                                        
+ boční stěna v 90° s výřezem a zkosením 

 

 

 

 

 

 

 

Sprchová zástěna WALK-IN PUR, dekor 62 

 

 

 

 

 

 

 

Sprchový kout PUR: PU13+PURDT2, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině +boční stěna s L-kováním, 
držák ručníku, skleněná polička 

 

 

 

 

 

 

 

Sprchová kabina MODUL 1400 - TOPS2+TOPF 

 

 

 

 

 

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.  

 


