
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 3/2018  www.sanswiss.cz 

TISKOVÁ ZPRÁVA 3/2018 
 
Standard kvality v mnoha variantách 
Tradice z Čech: sprchové zástěny TOP-LINE 
 
Stále častěji si vybíráme české či regionální produkty. Ať už se jedná o potraviny, nábytek či 
koupelnové vybavení. Vzpomeňme si na ono staré a trochu otřepané pořekadlo o Češích jako 
šikovném národu se zlatýma ručičkama. „Zlaté české ručičky“ jsou garancí kvality výrobků, což 
platí i u sprchových koutů SanSwiss! 
 
Vyplatí se důvěřovat silné značce, která se úspěšně etablovala na trhu. SanSwiss je tradiční 
výrobce kvalitních sprchových zástěn a sprchových boxů. Sídlo společnosti se sice nachází ve 
švýcarském Härkingenu, ale největší část výroby byla směřována do České republiky. Zde jsou 
vyráběny nejkvalitnější sprchové kouty – např. řada Escura, Top-Line, Eco-Line, Swing-Line, 
Swing-Line F či sprchové boxy MODUL 1400. Bezrámové sprchové zástěny řady PUR a Melia 
se vyrábí v SanSwissu ve Francii, kde je k dispozici rovněž fundované konstrukční oddělení.  
 
Díky četným inovacím, rozsáhlému know-how a vysoké kvalitě výrobků se SanSwiss řadí 
k nejúspěšnějším výrobcům sprchových koutů v Evropě. Sprchové kouty splňují nejvyšší 
požadavky na technická řešení, funkčnost, komfort i design. SanSwiss plní zákazníkům 
nejrůznější přání při jejich individuálních řešeních koupelen, včetně atypických rozměrů a 
zvláštních provedení. 
 
Zákazníci oceňují širokou nabídku sprchových a vanových zástěn a v neposlední řadě i stále 
populárnějších Walk-in zástěn, které umožňují pohodlný vstup do sprchy a poskytují velký 
prostor pro relaxaci při sprchování.  
 
Mezi nejoblíbenější řadu sprchových zástěn patří bezesporu řada TOP-LINE. Standard kvality 
v mnoha variantách. Ať už se jedná o široce otvíratelné křídlové dveře, praktické zalamovací 
dveře či posuvné dveře s úsporou místa s nejrůznějšími druhy profilů (matný elox, bílá, 
aluchrom, sanitární barvy) a skel (čiré, Durlux, Mastercarré, Cristal perly, Satén, Linie), 
zákazník si vždy vybere kvalitní sprchovou zástěnu nadčasového designu za přijatelnou cenu.  
Při čištění jistě oceníte možnost odklopení dveří či antiplakovou úpravu Aquaperle, která 
snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Antiplaková úprava se standardně 
dodává na všech sklech SanSwiss.  
 
V typové řadě TOP-LINE naleznete vanové zástěny i již zmiňované Walk-in zástěny. Jedná se 
o samostatnou pevnou stěnu s krátkým otočným dílem. WALK-IN zástěnu je možno upevnit 
pomocí stabilizační vzpěry do protilehlé stěny nebo pomocí výsuvné vzpěry do stropu. Pevná 
stěna i otočný díl mají jen svislý profil a nemají horní ani dolní rám, takže se tato zástěna stane 
zajímavým designovým doplňkem Vaší koupelny. 
 
Inspiraci pro Váš nový sprchový kout naleznete na webových stránkách společnosti 
www.sanswiss.cz nebo u prodejců (http://www.sanswiss.cz/#kontakt/prodejci). 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 

http://www.sanswiss.cz/
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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 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
Sprchový kout řady TOP-LINE - TOPS3+TOPF, třídílné posuvné dveře s boční stěnou 
 

 
Sprchová zástěna řady TOP-LINE – s výřezem, řešení do niky 
 

 
Stále populárnější Walk-in zástěna (=pevná stěna s otočným dílem + výsuvná vzpěra do stropu) 
 
 
 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.  
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