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EASY sprchovanie 
Walk-in zásteny EASY v atraktívnych variantoch skiel i profilov 
 
Walk-in zásteny sú moderným a zároveň jednoduchým riešením pre sprchovanie. Ide o tzv. 
riešenia bez dverí, máte tu väčšinou iba jednu pevnú sklenenú stenu, ktorá ponúka len samé 
výhody - bezbariérový vstup, veľkorysú šírku vstupu s maximálnym priestorom pre relaxáciu a 
tiež jednoduchú montáž a ľahkú údržbu. 
 
SanSwiss vyrába Walk-in zásteny radu EASY v štandardnej výške 2000 mm a šírkach od 800 
mm do 1600 mm (podľa konkrétneho typu Walk-in zásteny). EASY zásteny možno dodať aj v 
atypických prevedeniach pre netradične riešené kúpeľne - napr. v podkroví. Môžete si vybrať aj 
Walk-in zásteny s nadštandardnou výškou 2250 mm alebo Walk-in zásteny doplnené o fixný 
diel v 90 °, ktorý čiastočne zamedzí striekaniu vody z priestoru pre sprchovanie. SanSwiss 
ponúka sprchové zásteny v atraktívnych farbách profilov - aluchróm, čierna matná (BLACK 
LINE), biela matná (WHITE LINE). Okrem klasického číreho skla si môžete vybrať nové 
chrómové dekory alebo varianty so sieťotlačou - bielym (Shade, Brum), čiernym (Loft 69). 
Moderná a svieža varianta sprchovej zásteny v atraktívnej bielej farbe je určená pre odvážných 
ľudí, ktorých vášňou je objavovať nové, extravagantné riešenia. Biela farba sa prirodzene 
prispôsobí okolitému priestoru alebo umožní vytvoriť pokojné, ale veľmi expresívne 
usporiadanie kúpeľne. 
 
Walk-in zástenu STR4P LOFT 69 v industriálnom dizajne ocenia predovšetkým obyvatelia 
loftov. Loftové byty, ktoré sú vstavané do skorších priemyselných budov, predstavujú pre ich 
majiteľov vždy obrovskú výzvu. Loftový byt je nepriaznivo ovplyvnený príliš otvoreným 
priestorom a extrémne vysokými stropmi. Väčšinou tu je len jedna otvorená miestnosť, v ktorej 
musí byť umiestnená posteľ, kuchyňa i kúpeľňa. A práve Walk-in zástena EASY dokonale 
zapadne do celého priestoru. 
 
Možná je aj kombinácia dvoch pevných stien v rovnakom alebo úplne odlišnom dizajne - 
riešenie Concept Walk-in EASY vrátane spojovacieho dielu. Walk-in zástena EASY je 
štandardne ukotvená stabilizačnou vzperou, ktorá zaisťuje optimálnu stabilitu zásteny. 
Voliteľne možno dodať aj rohovú alebo stropnú vzperu. SanSwiss ponúka Walk-in zásteny 
okrem tohto radu aj v kolekciách PUR, CADURA, TOP-LINE, TOP-LINE S a FUN. Podľa 
pôdorysu a usporiadanie kúpeľne a tiež podľa vlastného vkusu si zákazník určite vyberie tú 
správnu Walk-in zástenu. 
 
SanSwiss je medzinárodne úspešný výrobca sprchovacích kútov, Walk-in zásten, 
vaňových zásten, sprchových boxov a vaničiek, hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza 
vo švajčiarskom Härkingen. Tri výrobné závody - vo Francúzsku (od roku 1981), v 
Českej republike (od roku 1999) a v Rumunsku (od roku 2009) a samostatná obchodné 
zastúpenie zaisťujú v 16 krajinách Európy presadzovanie obchodnej stratégie vďaka 
blízkosti k zákazníkovi v mieste a poskytovania profesionálnych služieb . Skupina 
SanSwiss je súčasťou medzinárodnej skupiny RONAL, ktorá patrí k popredným 
svetovým výrobcom kolies z ľahkých kovov pre automobily a úžitkové vozidlá. 
 
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: 
 

 
 
Walk-in zástena EASY STR4P v atraktivnom chrómovom dekóre skla – vertikálne línie (67) 
 

 
 
CONCEPT WALK-IN EASY: dve Walk-in zásteny EASY STR4P v aluchrómovom prevedení, sklo Brume 
(81), riešenie je vrátane spojovacieho dielu 
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Walk-in zástena v industriálnom štýle -  EASY STR4P LOFT 69 
 

 
 
Praktická Walk-in zástena EASY STR4DUO - pevná stena doplnená o fixný diel v 90°, ktorý čiastočne 
zamedzí striekaniu vody zo sprchovacieho kúta 
 
 Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):  
Zoberte, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam. 

Neoprávnené použitie bez súhlasu vlastníka a udania zdroja, úprava či použite pre iné účely nie sú dovolené. 

 


