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SanSwiss predstavil na frankfurtskom veľtrhu ISH
nový rad sprchových zásten
CADURA - sprchové zásteny inšpirované prírodou
Marcový veľtrh ISH so sebou priniesol nové trendy kúpeľní. Spoločnosť SanSwiss tu
prezentovala úplne výnimočnú kolekciu sprchovacích kútov pre nadchádzajúcu sezónu
2019/2020.Kúpeľne v bytoch aj domoch prestávajú byť iba malým a jasne definovaným
priestorom, naopak sa prepájajú do ostatných miestností a preberajú funkciu relaxačnú. To bol
jeden z podnetov k vývoju úplne jedinečných sprchových zásten CADURA. Maximálne si užiť
čas strávený v kúpeľni. Inžinieri a dizajnéri sa pri vývoji sprchových zásten CADURA nechali
inšpirovať hlbokou a nekontrolovateľnou silou prírodného elementu vody a švajčiarskou
prírodou. Výsledkom je kombinácia sofistikovaného dizajnu, do detailu prepracovanej
ergonómie a kvalitných materiálov. Hladká aj jemná a zároveň s výraznými líniami profilov,
ktorých povrch pripomína hladkosť ľadu, to je CADURA.
CADURA ponúka vysokú funkčnosť, ktorú možno v dnešnej dobe očakávať od modernej radu
sprchových zásten. Pánty, kovanie aj ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnú originálnym
a moderným dizajnom.
Prvotriednu kvalitu typovej rady CADURA dotvára 6 mm bezpečnostné sklo so štandardne
dodávanou antiplakovou úpravou Aquaperle, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt a vodného
kameňa na skle. Vďaka tejto úprave stekajú kvapky vody zo skla dole a neusádzajú sa na ňom.
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 uľahčuje čistenie.
Elegantné posuvné dvere disponujú "Soft open/close" systémom pre jednoduché a tiché
otváranie / zatváranie - aj pri širších dverách. Vodiaci profil s touto integrovanou funkciou je
zakrytý. Dvere možno jednoducho odklopiť a pohodlne vyčistiť.
Úplne nové ergonomické madlo bolo navrhnuté na základe najnovších trendov. Je nielen
dizajnové, ale predovšetkým funkčné a použiteľné pre posuvné aj krídlové dvere. Držadlo ladí
svojím tvarom s pántami aj profilmi, všetko je v úplnom súlade.
Sprchové kúty CADURA sú dodávané s prahovou lištou pre optimálnu tesnosť. Dizajnové
stabilizačné alebo rohové vzpery zaisťujú perfektnú stabilitu pevných stien.
Flexibilné riešenie pre atypickú kúpeľňu
Sprchové zásteny CADURA vyrába SanSwiss aj v atypických prevedeniach - či už sa jedná
o zvláštne rozmery, skosenie, výrezy alebo skrátenú bočnú stenu, ktorá môže voľne
nadväzovať na priliehajúcu vaňu a prirodzene tak oddeliť sprchový a vaňový priestor. V ponuke
aj čoraz populárnejšie U-montáže (kombinácia dverí a dvoch bočných stien) alebo Walk-in
zástena s praktickými posuvnými dverami pre maximálnu relaxáciu pri sprchovaní.
Sprchové kúty CADURA - či už s krídlovými alebo posuvnými dverami - spája vysoká
funkčnosť, kvalita a prepracované detaily. Sprchové zásteny CADURA boli inšpirované
prírodou a tvarované vodou.
BLACK LINE – geometria & avantgarda
Spoločnosť SanSwiss predstavila na veľtrhu ISH okrem najnovšej produktovej rady CADURA
aj čoraz populárnejšie Walk-in zásteny BLACK LINE. Výrazné tvary, geometrické delenie
a pôsobivé čierne línie prepožičajú zariaďovanému priestoru metropolitný a moderný vzhľad.
Walk-in zástena dodá kúpeľni úplne nový rozmer a poruší zaužívané štandardy v interiérovom
dizajne. Walk-in zásteny sú ideálnym riešením pre sprchovanie v loftových bytoch
v industriálnych budovách. Nové v sortimente BLACK LINE ponúka SanSwiss aj vaňové
zásteny.
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty, 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 sprchovacích kútov a zásten SanSwiss. Hlavné sídlo
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spoločnosti sa nachádza v Härkingene vo Švajčiarsku. Vďaka rozsiahlemu know-how,
početným inováciám i výrobe atypických sprchových kútov patrí spoločnosť
k úspešným výrobcom v Európe. Na slovenskom trhu tento rok oslávi spoločnosť
SanSwiss 10 rokov. Vo výrobnom závode v Jičíně sa práve teraz dostavuje nová
výrobno-logistická hala, ktorá významne navýši výrobné i skladové kapacity a zaistí
ďalšie dlhodobé pracovné príležitosti.
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
OBRAZOVÝ MATERIÁL:
CADURA – inšpirovaná prírodou
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BLACK LINE
Walk-in zástena pre sprchovanie nielen v loftových bytoch v industriálnych budovách

Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):
Vezmite, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam. Neoprávnené
použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava alebo použitie na iné účely nie sú
dovolené.
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