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Sprchování nebylo ještě nikdy tak „EASY“ 
 
Walk-in zástěny EASY v elegantní matné černé 
Maximální relaxace při sprchování 
 
Sprchové zástěny typu Walk-in představují moderní a jednoduché řešení sprchového koutu. 
Výhodou tak zvaného bezdveřového řešení, kdy máte pouze jednu pevnou skleněnou stěnu 
s elegantním černým profilem, je bezbariérový vstup do sprchového koutu, velká šířka vstupu 
s maximálním prostorem pro relaxaci, jednoduchá montáž a snadná údržba. 
 
SanSwiss vyrábí Walk-in zástěny EASY ve velkorysé výšce 2000 mm a standardních šířkách 
od 800 mm do 1400 mm. Walk-in EASY v čirém skle lze dodat i v šířce 1600 mm. Kombinace 
nadčasového čirého skla a atraktivní černé matné barvy dodává sprchových zástěnám punc 
luxusu. Kompaktní vyrovnávací profil v černé barvě výrazně zjednodušuje montáž. I v případě 
nerovných zdí ve Vaší koupelně. 
 
Osmimilimetrové bezpečnostní sklo je vybaveno antiplakovou úpravou Aquaperle – vynikající 
ochranou proti vodnímu kameni. Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše skla. 
Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání. Antiplaková 
úprava AQUAPERLE snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě 
stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Na skle může zůstat jen několik malých 
kapek. AQUAPERLE snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje 
údržbu skla. 
 
Kromě nadčasového čirého skla si můžete vybrat i další atraktivní varianty skel s černým 
sítotiskem či fólií na přední straně skla. Tuto nabídku v industriálním designu ocení především 
obyvatelé loftů. Loftové byty, které jsou vestavěny do dřívějších průmyslových budov, 
představují pro jejich majitele vždy obrovskou výzvu. Tento prostor bývá nepříznivě ovlivněn 
příliš otevřeným prostorem a extrémně vysokými stropy. Loftové byty mají většinou pouze 
jednu otevřenou místnost, ve které musí být umístěna postel, kuchyně i koupelna. A právě 
proto přichází SanSwiss s Walk-in zástěnami EASY. 
 
Walk-in zástěna je ukotvena stabilizační vzpěrou, která zajišťuje optimální stabilitu zástěny. 
Volitelně lze dodat i rohovou vzpěru. Obě vzpěry jsou v elegantní černé barvě.  
 
Možná je i kombinace dvou pevných stěn ve stejném nebo zcela odlišném designu (řešení 
Concept Walk-in EASY včetně spojovacího dílu). 
 
WALK-IN zástěny lze namontovat vpravo nebo vlevo – dle dispozičního řešení koupelny. 
Instalace WALK-IN zástěn od společnosti SanSwiss je možná na plochou vaničku nebo přímo 
na dlažbu. Obě řešení mají své výhody. Walk-in zástěna nejvíce vynikne přímo na podlaze se 
zabudovaným odtokovým žlabem nebo podlahovou vpustí. Pro zákazníky, kteří preferují 
jednolitou podlahu, která přechází volně do sprchového koutu, doporučujeme jednoznačně 
řešení bez vaničky. Koupelna vypadá opticky větší a prostornější. Ne všem však je příjemný 
kontakt bosých nohou s podlahou, což mnohdy může ovlivnit celkový pocit ze sprchování. Ze 
sortimentu SanSwiss doporučujeme sprchové vaničky ILA a MARBLEMATE. Sprchové vaničky 
jsou vyrobeny z kvalitního litého mramoru, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci. Lze je 
nainstalovat na podlahu nebo na nožičky s předním panelem. Umožňují pohodlný vstup do 
sprchy. Dvoukomorový sifon s vysokou průtočností, který je umístěný pod lineárním krytem, lze 
snadno čistit. Sprchové vaničky splňují kritéria EN 14527:2016, tato norma mimo jiné ošetřuje i 
stabilitu dna (možné zatížení až do 150 kg), čistitelnost, bezproblémové vypouštění vody a 
odolnost proti změnám teploty a chemikáliím.  
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Společnost SanSwiss je specialista na sprchové kouty a vaničky, které se vyznačují prvotřídní 
kvalitou, funkčností a moderním designem. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé zpracování 
moderními výrobními procesy a následný další vývoj zajišťují osvědčenou vysokou úroveň 
kvality všech sprchovým koutů a zástěn SanSwiss. Díky rozsáhlému know-how i četným 
inovacím patří společnost k úspěšným výrobcům v Evropě. Firma SanSwiss s.r.o. se úspěšně 
etablovala na českém trhu. Své dvacetileté působení v České republice oslaví SanSwiss 
v nové výrobě-logistické hale v Jičíně. Nová multifunkční hala významně navýší výrobní i 
skladové kapacity a zajistí další dlouhodobé pracovní příležitosti. 
 
 
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 
 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
 
Walk-in EASY STR4P, pevná stěna s vyrovnávacím profilem. 8 mm bezpečnostní sklo - čiré. Včetně stabilizační 
vzpěry 1250 mm (lze zkrátit). Celková výška včetně stabilizační vzpěry 2017 mm. Lze namontovat vpravo i vlevo. 

 

 
 
Concept Walk-in EASY STR4P, kombinace dvou pevných stěn STR4P. Včetně stabilizačních vzpěr a spojovacího 
dílu.  
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GEOMETRIE & AVANTGARDA do loftových bytů 
 

 
 
Walk-in EASY STR4P – Loft 69, pevná stěna s vyrovnávacím profilem. 8 mm bezpečnostní sklo s černým 
sítotiskem na přední straně skla. Včetně stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit). Celková výška včetně 
stabilizační vzpěry 2017 mm. Lze namontovat vpravo i vlevo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 


