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Sprchovanie nebolo ešte nikdy tak "EASY" 
 
Walk-in zásteny EASY v elegantnej matnej čiernej 
Maximálna relaxácie pri sprchovaní 
 
Sprchové zásteny typu Walk-in predstavujú moderné a jednoduché riešenie sprchovacieho 
kúta. Výhodou takzvaného bezdverového riešenie, kedy máte iba jednu pevnú sklenenú stenu 
s elegantným čiernym profilom, je bezbariérový vstup do sprchovacieho kúta, veľká šírka 
vstupu s maximálnym priestorom pre relaxáciu, jednoduchá montáž a ľahká údržba. 
 
SanSwiss vyrába Walk-in zásteny EASY vo veľkorysej výške 2000 mm a štandardných šírkach 
od 800 mm do 1400 mm. Walk-in EASY v čírom skle možno dodať aj v šírke 1600 mm. 
Kombinácia nadčasového číreho skla a atraktívne čiernej matnej farby dodáva sprchových 
zástenám punc luxusu. Kompaktný vyrovnávací profil v čiernej farbe výrazne zjednodušuje 
montáž. Aj v prípade nerovných stien vo Vašej kúpeľni. 
 
Osemmilimetrové bezpečnostné sklo je vybavené antiplakovú úpravou Aquaperle - vynikajúcou 
ochranou proti vodnému kameňu. Na skle bez antiplakovej úpravy steká voda po celej ploche 
skla. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usadzuje v póroch skla a zastavuje stekanie. 
Antiplaková úprava Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Vďaka 
tejto úprave stekajú kvapky vody zo skla dole a neusádzajú sa na ňom. Na skle môže zostať 
len niekoľko malých kvapiek. Aquaperle znižuje usadzovanie vodného kameňa na minimum a 
značne uľahčuje údržbu skla. 
 
Okrem nadčasového číreho skla si môžete vybrať aj ďalšie atraktívne varianty skiel s čiernou 
sieťotlačou či fóliou na prednej strane skla. Túto ponuku v industriálnom dizajne ocenia 
predovšetkým obyvatelia loftov. Loftové byty, ktoré sú vstavané do skorších priemyselných 
budov, predstavujú pre ich majiteľov vždy obrovskú výzvu. Tento priestor býva nepriaznivo 
ovplyvnený príliš otvoreným priestorom a extrémne vysokými stropmi. Loftové byty majú 
väčšinou iba jednu otvorenú miestnosť, v ktorej musí byť umiestnená posteľ, kuchyňa                 
i kúpeľňa. A práve preto prichádza SanSwiss s Walk-in zástenami EASY. 
 
Walk-in zástena je ukotvená stabilizačný vzperou, ktorá zaisťuje optimálnu stabilitu zásteny. 
Voliteľne možno dodať aj rohovú vzperu. Obe vzpery sú v elegantnej čiernej farbe. 
 
Možná je aj kombinácia dvoch pevných stien v rovnakom alebo úplne odlišnom dizajnu 
(riešenie Concept Walk-in EASY vrátane spojovacieho dielu). 
 
WALK-IN zásteny možno namontovať vpravo alebo vľavo - podľa dispozičného riešenia 
kúpeľne. Inštalácia WALK-IN zásten od spoločnosti SanSwiss je možná na plochú vaničku 
alebo priamo na dlažbu. Obe riešenia majú svoje výhody. Walk-in zástena najviac vynikne 
priamo na podlahe so zabudovaným odtokovým žľabom alebo podlahovou vpusťou. Pre 
zákazníkov, ktorí preferujú jednoliatu podlahu, ktorá prechádza voľne do sprchovacieho kúta, 
odporúčame jednoznačne riešenie bez vaničky. Kúpeľňa vyzerá opticky väčšia a 
priestrannejšia. Nie všetkým je však príjemný kontakt bosých nôh s podlahou, čo veľakrát 
môže ovplyvniť celkový pocit zo sprchovania. Zo sortimentu SanSwiss odporúčame sprchové 
vaničky ILA a Marblemate. Sprchové vaničky sú vyrobené z kvalitného liateho mramoru, tlmia 
hluk a poskytujú tepelnú izoláciu. Možno ich nainštalovať na podlahu alebo na nožičky s 
predným panelom. Umožňujú pohodlný vstup do sprchy. Dvojkomorový sifón s vysokým 
prietokom, ktorý je umiestnený pod lineárnym krytom, možno ľahko čistiť. Sprchové vaničky 
spĺňajú kritériá EN 14527: 2016, táto norma okrem iného ošetruje aj stabilitu dna (možné 
zaťaženie až do 150 kg), čistiteľnosť, bezproblémové vypúšťanie vody a odolnosť proti 
zmenám teploty a chemikáliám. 
 
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty a vaničky, ktoré sa vyznačujú 
prvotriednou kvalitou, funkčnosťou a moderným dizajnom. Výber kvalitných materiálov, 
starostlivé spracovanie modernými výrobnými procesmi a následný vývoj zaisťujú osvedčenú 
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vysokú úroveň kvality všetkých sprchovacím kútov a zásten SanSwiss. Vďaka rozsiahlemu 
know-how aj početným inováciám patrí spoločnosť k úspešným výrobcom v Európe. Firma 
SanSwiss s.r.o. sa úspešne etablovala na slovenskom trhu. Svoje dvadsaťročné pôsobenie v 
Českej republike oslávi SanSwiss v novej výrobno-logistickej hale v Jičíne. Nová multifunkčná 
hala 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 môžete obrátiť priamo na odd. marketingu:  
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

 
 
Walk-in EASY STR4P, pevná stena s vyrovnávacím profilom. 8 mm bezpečnostné sklo - číre.  
Vrátane stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť). Celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm. 
Možno namontovať vpravo i vľavo 
 

 
 
Concept Walk-in EASY STR4P, kombinácia dvoch pevných stien STR4P.  
Vrátane stabilizačných vzpier a spojovacieho dielu. 
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GEOMETRIA & AVANTGARDA do loftových bytov 
 

 
 
Walk-in EASY STR4P - Loft 69, pevná stena s vyrovnávacím profilom. 8 mm bezpečnostné sklo s čiernou 
sieťotlačou na prednej strane skla. Vrátane stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť). Celková výška vrátane 
stabilizačnej vzpery 2017 mm. Možno namontovať vpravo i vľavo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


