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Dřevostavby na klíč: vynikající spolupráce tria GUZMAN & HAAS FERTIGBAU & SANSWISS 

 

Sprchové kouty do dřevostaveb 
 
Dřevostavba dle Vašich představ. S rychlou realizací díky firmě GUZMAN. V prvotřídní 
kvalitě – garantované tradičním výrobcem rodinných domů, výrobních a průmyslových 
staveb, HAAS FERTIGBAU.  A v neposlední řadě s atraktivní koupelnou se sprchovým 
koutem SANSWISS. 

 
Životnost dřevostavby je srovnatelná se zděnými domy 
 
Největší výhodou dřevostaveb je jejich rychlá výstavba, ale i tepelná pohoda v zimě i v létě. 
Vynikající konstrukce dřevostavby zajišťuje její dlouhou životnost. Mimochodem nejstarší 
dochované dřevostavby pocházejí již ze 7. století našeho letopočtu. Někdo by mohl namítat, že 
se jednalo o dobu, kdy se dělalo vše poctivě. A proto se dřevostavby dochovaly. I v dnešní 
době však existují firmy, které staví dřevostavby poctivě. Mezi ně se řadí i firmy GUZMAN a 
HAAS FERTIGBAU, které kladou důraz na prvotřídní kvalitu jakostních materiálů, prvků, 
konstrukce, systémů i technologie. Jejich montované dřevostavby bodují nejenom vynikající 
kvalitou, dlouhou životností dřevostavby, ale i díky prostorové stabilitě a úspoře místa. Léty 
prověřený a propracovaný systém HAAS FERTIGBAU poskytuje až třicetiletou záruku na 
statiku konstrukce. Díky řešení HAAS FERTIGBAU získáte ve srovnání se zděným domem 
prostor navíc. Užší obvodové a příčkové stěny uspoří více podlahové plochy, kterou ocení 
každý obyvatel dřevostavby. Vzhled dřevostavby může být designově stejný jako u klasického 
zděného domu. Možnosti povrchových úprav jsou takřka neomezené. Stejně tak úpravy 
dispozice uvnitř dřevostavby. 
 
Sprchování v dřevostavbách 
 
Roubenky a dřevostavby mnohdy nenabízí koupelnu, kde by bylo možné umístit klasický 
sprchový kout. Často zde není k dispozici roh pro umístění tradiční sprchové zástěny, proto 
SanSwiss nabízí jednoduché řešení - sprchové boxy MODUL 1400. Jedná se o exkluzivní 
sprchové kabiny, které naleznou využití v malých i velkých koupelnách, díky snadné a rychlé 
instalaci se úspěšně montují právě do dřevostaveb.  
Pokud se rozhodnete pro sprchovou kabinu, odpadá Vám nutnost obezdívání sprchového 
koutu – tedy spousta peněz a práce. Sprchový box 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. Zadní skleněné 
panely jsou v atraktivní šedé barvě, která je trendem letošního roku. Šedou lze jednoduše 
sladit s interiérem koupelny ve zděných domech i dřevostavbách. 
 
Do dřevostaveb lze umístit i klasické sprchové kouty, sprchové zástěny a stále populárnější 
Walk-in zástěny. Při plánování koupelny je nezbytné zvážit mnoho faktorů, mezi které nepatří 
pouze funkčnost, komfort, design, ale je třeba se zamyslet i nad technickými souvislostmi, 
prostorovými možnostmi a dispozičním řešením. SanSwiss vyrábí 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 Walk-in zástěny. Můžete si vybrat různé varianty skel – čirá, tónovaná, 
dekorová nebo skla se sítotiskem. Všechna skla na sprchových zástěnách SanSwiss jsou 
opatřena antiplakovou úpravou Aquaperle pro snadné čištění. Pokud majitelé dřevostavby 
touží po malé koupelně v podkroví, kde je roh místnosti netradičně se zkoseným stropem, 
SanSwiss nabídne atypicky řešený sprchový kout právě pro tento prostor. Ať už se jedná o 
sprchový kout zvláštních rozměrů až do výšky 2300 mm, zkosení, výřezy či zkrácené boční 
stěny, pro SanSwiss – specialistu na atypická řešení – toto není žádný problém. 
Sprchové kouty lze instalovat přímo na podlahu nebo na vaničku. Ze sortimentu SanSwiss 
doporučujeme sprchové vaničky ILA a LIVADA. Sprchové vaničky z litého mramoru tlumí hluk 
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a poskytují tepelnou izolaci. Samozřejmostí je perfektní stabilita, čistitelnost i odolnosti proti 
změnám teploty. 
 
Je velice důležité dbát na kvalitu. Počáteční investice do sprchové zástěny nebo sprchového 
boxu SanSwiss se vrátí v podobě delší životnosti a příjemného sprchování. 
 

 
Společnost GUZMAN staví montované dřevostavby v České republice i v zahraničí více 
než 20 let. Vždy dodržuje termíny. Dřevostavbu na klíč Vám postaví rychle a kvalitně. 
Pomůže s výběrem domu, financováním, papírováním i kolaudací. Zajistí i realizaci 
zahrady, terasy. S firmou GUZMAN budete mít svůj dům snů!  
www.guzman.cz 
 
HAAS FERTIGBAU – silný partner na Vaší straně. Haas je rodinný podnik, který působí 
v oboru montovaných staveb. Už téměř 50 let projektuje, vyrábí a realizuje vyšší 
segment rodinných domů, výrobních a průmyslových staveb. Vše na bázi dřeva a 
hybridních technologií, a to formou dílčích dodávek nebo kompletních staveb na klíč.  
www.haas-fertigbau.cz 
 
SANSWISS – ČESKÁ VÝROBA, ŠVÝCARSKÁ KVALITA. 
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. Hlavní sídlo společnosti se 
nachází v Härkingenu ve Švýcarsku. Díky rozsáhlému know-how, četným inovacím i 
výrobě atypických sprchových koutů patří společnost k úspěšným výrobcům v Evropě.  
 
 
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: 
 
Sprchové kouty CADURA - inspirované přírodou, tvarované vodou. V atraktivních variantách profilů i skel, včetně 
nové kolekce WHITE LINE, BLACK LINE a GOLD LINE. 
 

  
 
Realizace v dřevostavbách u firmy Haas Fertigbau. Prováděcí firma GUZMAN Kladno. Sprchový kout 
CADURA od SanSwiss. 
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Inovativní sprchové kabiny MODUL 1400 od SanSwiss.  
Standardní rozměry (800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 800 x 1200 mm, 900 x 1200 mm).  
3 půdorysná řešení. 2 termostatické systémy. 

 
 

               
 
 

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.  

 


