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Sprchové zástěny TOP-LINE S zaujmou nejenom velkorysou výškou 
Komfortní sprchové zástěny TOP-LINE S od SanSwiss 
 
SanSwiss navazuje na úspěch sprchových zástěn TOP-LINE S z kolekce BLACK LINE novými 
sprchovými zástěnami s atraktivními barvami profilů - matný elox, bílá, aluchrom. V nabídce 
kromě čirého skla i další varianty – Durlux (22), Mastercarré (30), Cristal perly (44) a linie (51).  
Klasická kolekce BLACK LINE je nadále dostupná pouze v čirém skle – pro maximální efekt 
akcentu černé barvy. 
 
TOP-LINE S vznikla na základě četných požadavků zákazníků a je vyšší a robustnější 
„sestrou“ řady TOP-LINE. Sprchové zástěny řady TOP-LINE S disponují velkorysou výškou 
2000 mm a komfortním vstupem. Všechny modely TOP-LINE S jsou vyrobeny z 6mm 
bezpečnostního skla a jsou opatřeny antiplakovou úpravou Aquaperle, která minimalizuje 
usazování vodního kamene na skle. 
 
Rámové sprchové zástěny TOP-LINE S poskytují optimální ochranu proti stříkající vodě. 
Dostupná je i varianta bez spodního rámového dílu umožňující bezbariérový vstup. 
 
Posuvné dveře lze odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Dvojitá pojezdová kolečka 
posuvných dveří slouží pro jejich lehký a tichý chod. Doraz pojezdu dveří zabraňuje nárazu 
dveří na konci otvírání. V nabídce jsou též křídlové dveře (s otvíráním dveří ven i dovnitř). 
Sprchové zástěny TOP-LINE S vyrábí SanSwiss v široké škále atypických variant. Dveře a 
boční stěna se při montáži spojují naklapáváním - bez vrtání nebo šroubování. Snadné montáži 
napomáhá i vyrovnávací profil na zeď, který umožňuje přestavitelnost až 25 mm (jediný fixační 
šroub pro přestavení šířky). 
 
NOVINKA 2020/21 
SanSwiss zařadil do svého sortimentu nově i variantu čtvrtkruhové sprchové zástěny TLSR 
s rádiusem 550 mm. V nabídce v nejoblíbenějším čirém skle.  
 
Chromované plastové dílky a madlo je u všech barev profilů, s výjimkou kolekce BLACK LINE, 
kde jsou všechny pohledové díly a madlo v černé matné barvě.  
 
Sprchové zástěny řady TOP-LINE S nabízí kvalitní materiály a nadčasový design za přívětivou 
cenu. 
 
SanSwiss je tradiční výrobce sprchových koutů, zástěn a vaniček. O úspěchu 
společnosti hovoří téměř 40 let zkušeností, osvědčená kvalita produktů a především 
spokojení zákazníci. SanSwiss plní nejrůznější přání zákazníků i pro individuální řešení 
koupelny, včetně atypických rozměrů a zvláštních provedení sprchových zástěn. 
Největší výrobní závod skupiny SanSwiss je český a nachází se v Jičíně (od roku 1999). 
Další závod je ve francouzském Bitche (od roku 1981) a třetí v rumunském Temešváru 
(od roku 2009). Obchodní zastoupení má SanSwiss v 16 zemích Evropy. 
 
 
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: 
 

 
 
Kolekce BLACK LINE - čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TLSR) 

 
 

 
 
Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou (TLS2+TOPF2) 
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Walk-in zástěna TOPF2 s montážním setem BTK1 (teleskopická stropní nebo stabilizační vzpěra s možností 
zkrácení na míru) 

 
 

 
 
Walk-in zástěna TOPF2 s montážním setem BTK22, krátká otočná stěna v 90° částečně zamezí stříkání vody ze 
sprchovacího prostoru, v nabídce se stropní i stabilizační vzpěrou (lze zkrátit na míru). 

 
 
 
 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.  

 


