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Minimalismus a plnohodnotná funkčnost i v malých koupelnách 
Nové vanové zástěny v elegantní matné černé 
 
SanSwiss potěší milovníky nadčasových vanových zástěn zbožňující kombinaci černé a bílé.  
A především majitele menších koupelen, kteří mají doma pouze vanu. A zároveň touží            
po sprchování a nechtějí si při něm postříkat vodou celou koupelnu.  
 
V menších koupelnách často není prostor umístit vanu i sprchový kout. Jak tedy skloubit 
sprchování a koupel v těchto koupelnách? Řešení je tak jednoduché. Vanová zástěna SOLINO 
Black od společnosti SanSwiss. 
 
Vanové zástěny v čirém skle a s elegantními profily i panty v černé matné vyrábí SanSwiss     
ve standardní výšce 1500 mm a v několika provedeních.  
Vanová zástěna SOEB1 v šířce 750 a 850 mm je jednokřídlá, umožňuje otvírání ven i dovnitř, 
lze ji namontovat vpravo i vlevo, což je praktické a jednoduché řešení.  
SOEB13 je jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině, zástěnu lze otvírat ven           
i dovnitř a je též symetrická (lze ji namontovat vpravo i vlevo), pevná stěna je doplněna 
rohovou vzpěrou pro optimální stabilitu. V nabídce v šířkách od 900 do 1200 mm.  
Dvoudílná skládací zástěna SOLB2 je velice praktická, s 90° otvíráním ven i dovnitř, 
integrované černé panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven. Vanovou zástěnu dodává SanSwiss 
v šířkách od 900 do 1200 mm. 
 
Všechna skla jsou bezpečnostní a jsou standardně dodávána s antiplakovou úpravou 
Aquaperle. Což rovněž znamená velkou úsporu času a námahy při čištění. Na skle bez 
antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje 
v pórech skla a zastavuje stékání. Antiplaková úprava skla Aquaperle snižuje usazování 
nečistot a vodního kamene na skle. Kapky vody ze skla stékají dolů a neusazují se na něm. 
Může zde zůstat pouze několik malých kapek, které lze jednoduše setřít stěrkou SanSwiss 
nebo bavlněným hadříkem či houbičkou. 
 
Černá barva je tajemná, elegantní a smyslná. A právě černá barva inspirovala konstruktéry 
společnosti SanSwiss při vývoji sprchových zástěn BLACK LINE. Kromě vanových zástěn zde 
naleznete jak klasické sprchové kouty ANNEA, SOLINO, TOP LINE S, tak i Walk-in zástěny 
EASY Loft v netradičním provedení – s černým sítotiskem nebo fólií na přední straně skla. 
 
Kombinací jemných linií, tvarů a proporcí vytvořili konstruktéři dokonalou kompozici, která 
harmonicky ladí s každým interiérem. Sprchové zástěny BLACK LINE jsou určeny především 
pro lidi, kteří vyznávají klasickou eleganci, moderní design a především prvotřídní kvalitu. 
 
Více informací o nových sprchových zástěnách Black Line naleznete na www.sanswiss.cz. 
 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail: prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
http://blackline.sanswiss.com/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: 
 
 

 
 
SOEB1 – jednokřídlá vanová zástěna 
 

 
 
SOEB13 – jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině 
 

 
 
SOLB2 – dvoukřídlá skládací zástěna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  

 


