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Štandard kvality v mnohých variantoch
Tradícia z Čiech: sprchové zásteny TOP-LINE
Na Slovensku si stále okrem tradičných slovenských produktov radi vyberáme tiež
napríklad české produkty, nakoľko sú nám blízke, veríme ich kvalite, alebo ak nemáme v
danej oblasti výroby slovenského producenta, tak najčastejšie volíme blízkeho českého
výrobcu, čo platí aj o sprchových kútoch SanSwiss.
Oplatí sa dôverovať silnej značke, ktorá sa úspešne etablovala na trhu. SanSwiss je tradičný
výrobca kvalitných sprchových zásten a sprchových boxov. Sídlo spoločnosti sa síce nachádza
vo švajčiarskom Härkingene, ale najväčšia časť výroby bola smerovaná do Českej republiky.
Tu sú vyrábané najkvalitnejšie sprchové kúty - napr. séria Escura, Top-Line, Eco-Line, SwingLine, Swing-Line F či sprchovacie boxy MODUL 1400. Bezrámové sprchové zásteny radu PUR
a Melia sa vyrábajú v SanSwisse vo Francúzsku, kde je k dispozícii tiež fundované
konštrukčné oddelenie.
Vďaka početným inováciám, rozsiahlemu know-how a vysokej kvalite výrobkov sa SanSwiss
radí k najúspešnejším výrobcom sprchových kútov v Európe. Sprchové kúty spĺňajú najvyššie
požiadavky na technické riešenia, funkčnosť, komfort aj dizajn. SanSwiss plní zákazníkom
najrôznejšie priania pri ich individuálnych riešeniach kúpeľní, vrátane atypických rozmerov a
zvláštnych prevedení.
Zákazníci oceňujú širokú ponuku sprchových a vaňových zásten a v neposlednom rade aj stále
populárnejších Walk-in zásten, ktoré umožňujú pohodlný vstup do sprchy a poskytujú veľký
priestor pre relaxáciu pri sprchovaní.
Medzi najobľúbenejšie série sprchových zásten patrí bezpochyby rad TOP-LINE. Štandard
kvality v mnohých variantoch. Či už sa jedná o široko otvárateľné krídlové dvere, praktické
zalamovacie dvere či posuvné dvere s úsporou miesta s najrôznejšími druhmi profilov (matný
elox, biela, aluchróm, sanitárne farby) a skiel (číre, Durlux, Mastercarré, Cristal perly, Satén,
Línia) , zákazník si vždy vyberie kvalitnú sprchovú zástenu nadčasového dizajnu za prijateľnú
cenu.
Pri čistení iste oceníte možnosť odklopenia dverí či antiplakovú úpravu Aquaperle, ktorá
znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Antiplaková úprava sa štandardne
dodáva na všetkých sklách SanSwiss.
V typovom rade TOP-LINE nájdete vaňové zásteny a už spomínané Walk-in zásteny. Ide o
samostatnú pevnú stenu s krátkym otočným dielom. WALK-IN zástenu je možné upevniť
pomocou stabilizačnej vzpery do protiľahlej steny alebo pomocou výsuvnej vzpery do stropu.
Pevná stena aj otočný diel majú len zvislý profil a nemajú horný ani dolný rám, takže sa táto
zástena
stane
zaujímavým
dizajnovým
doplnkom
Vašej
kúpeľne.
Inšpiráciu pre Váš nový sprchovací kút nájdete na webových stránkach spoločnosti
www.sanswiss.sk alebo u predajcov (http://www.sanswiss.cz/sk/#kontakt/predajci).
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. 493 644 421
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OBRAZOVÝ MATERIÁL:

Sprchovací kút radu TOP-LINE - TOPS3 + TOPF, trojdielne posuvné dvere s bočnou stenou

Sprchová zástena radu TOP-LINE - s výrezom, riešenie do niky

Stále populárnejšia Walk-in zástena (= pevná stena s otočným dielom + výsuvná vzpera do stropu)

Copyright fotografie (vymedzenie 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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