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EASY sprchování 
Walk-in zástěny EASY v atraktivních variantách skel i profilů 
 
Walk-in zástěny jsou moderním a zároveň jednoduchým řešením pro sprchování. Jedná se o 
tzv. řešení bez dveří, máte zde většinou pouze jednu pevnou skleněnou stěnu, která nabízí jen 
samé výhody – bezbariérový vstup, velkorysou šířku vstupu s maximálním prostorem pro 
relaxaci a také jednoduchou montáž a snadnou údržbu.  
 
SanSwiss vyrábí Walk-in zástěny řady EASY ve standardní výšce 2000 mm a šířkách od      
800 mm do 1600 mm (dle konkrétního typu Walk-in zástěny). EASY zástěny lze dodat i 
v atypických provedeních pro netradičně řešené koupelny – např. v podkroví. Můžete si vybrat i 
Walk-in zástěny s nadstandardní výškou 2250 mm nebo Walk-in zástěny doplněné o fixní díl 
v 90°, který částečně zamezí stříkání vody z prostoru pro sprchování. SanSwiss nabízí 
sprchové zástěny v atraktivních barvách profilů – aluchrom, černá matná (BLACK LINE), bílá 
matná (WHITE LINE). Kromě klasického čirého skla si můžete vybrat nové chromové dekory 
nebo varianty se sítotiskem – bílým (Shade, Brume), černým (Loft 69). Moderní a svěží 
varianta sprchové zástěny v atraktivní bílé barvě je určena pro odvážné lidi, jejichž vášní je 
objevovat nová, extravagantní řešení. Bílá barva se přirozeně přizpůsobí okolnímu prostoru 
nebo umožní vytvořit klidné, ale velmi expresivní uspořádání koupelny.  
 
Walk-in zástěnu STR4P LOFT 69 v industriálním designu ocení především obyvatelů loftů. 
Loftové byty, které jsou vestavěny do dřívějších průmyslových budov, představují pro jejich 
majitele vždy obrovskou výzvu. Loftový byt je nepříznivě ovlivněn příliš otevřeným prostorem a 
extrémně vysokými stropy. Většinou zde je pouze jedna otevřená místnost, ve které musí být 
umístěna postel, kuchyň i koupelna. A právě Walk-in zástěna EASY dokonale zapadne do 
celého prostoru. 
 
Možná je i kombinace dvou pevných stěn ve stejném nebo zcela odlišném designu – řešení 
Concept Walk-in EASY včetně spojovacího dílu. 
 
Walk-in zástěna EASY je standardně ukotvena stabilizační vzpěrou, která zajišťuje optimální 
stabilitu zástěny. Volitelně lze dodat i rohovou nebo stropní vzpěru. 
 
SanSwiss nabízí Walk-in zástěny kromě této řady i v kolekcích PUR, CADURA, TOP-LINE, 
TOP-LINE S a FUN. Podle půdorysu a uspořádání koupelny a také podle vlastního vkusu si 
zákazník jistě vybere tu správnou Walk-in zástěnu. 
 
 
SanSwiss je mezinárodně úspěšný výrobce sprchových koutů, Walk-in zástěn, 
vanových zástěn, sprchových boxů a vaniček, hlavní sídlo společnosti se nachází ve 
švýcarském Härkingenu. Tři výrobní závody – ve Francii (od roku 1981), v České 
republice (od roku 1999) a v Rumunsku (od roku 2009) a samostatná obchodní 
zastoupení zajišťují v 16 zemích Evropy prosazování obchodní strategie díky blízkosti 
k zákazníkovi v místě a poskytování profesionálních služeb. Skupina SanSwiss je 
součástí mezinárodní skupiny RONAL, která patří k předním světovým výrobcům kol 
z lehkých kovů pro automobily a užitková vozidla.  
 
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: 
 

 
 
Walk-in zástěna EASY STR4P v atraktivním chromovém dekoru skla – vertikální linie (67) 
 

 
 
CONCEPT WALK-IN EASY: dvě Walk-in zástěny EASY STR4P v aluchromovém provedení, sklo Brume 
(81), řešení je včetně spojovacího dílu 
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Walk-in zástěna v industriálním stylu -  EASY STR4P LOFT 69 
 

 
 
Praktická Walk-in zástěna EASY STR4DUO – pevná stěna doplněná o fixní díl v 90°, který částečně zamezí 
stříkání vody ze sprchového koutu 
 
 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.  

 


