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Sprchové zásteny TOP-LINE S zaujmú nielen veľkorysou výškou 
Komfortné sprchové zásteny TOP-LINE S od SanSwiss 
 
SanSwiss nadväzuje na úspech sprchových zásten TOP-LINE S z kolekcie BLACK LINE 
novými sprchovými zástenami s atraktívnymi farbami profilov - matný elox, biela, aluchróm. V 
ponuke sú okrem číreho skla aj ďalšie varianty - Durlux (22), Mastercarré (30), Cristal perly 
(44) a línie (51). Klasická kolekcia BLACK LINE je naďalej dostupná len v čírom skle - pre 
maximálny efekt akcentu čiernej farby. 
 
TOP-LINE S vznikla na základe početných požiadaviek zákazníkov a je vyššou a robustnejšou 
"sestrou" radu TOP-LINE. Sprchové zásteny radu TOP-LINE S disponujú veľkorysou výškou 
2000 mm a komfortným vstupom. Všetky modely TOP-LINE S sú vyrobené z 6mm 
bezpečnostného skla a sú opatrené antiplakovou úpravou Aquaperle, ktorá minimalizuje 
usadzovanie vodného kameňa na skle. 
 
Rámové sprchové zásteny TOP-LINE S poskytujú optimálnu ochranu proti striekajúcej vode. 
Dostupná je aj variant bez spodného rámového dielu umožňujúca bezbariérový vstup. 
 
Posuvné dvere možno odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Dvojité pojazdové kolieska 
posuvných dverí slúžia pre ich ľahký a tichý chod. Doraz pojazdu dverí zabraňuje nárazu dverí 
na konci otvorenia. V ponuke sú tiež krídlové dvere (s otváraním dverí von aj dovnútra). 
Sprchové zásteny TOP-LINE S vyrába SanSwiss v širokej škále atypických variantov. Dvere a 
bočná stena sa pri montáži spájajú naklapáváním - bez vŕtania alebo skrutkovania. Ľahkej 
montáži napomáha aj vyrovnávacií profil na stenu, ktorý umožňuje prestaviteľnosť až 25 mm 
(jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky). 
 
NOVINKA 2020/21 
SanSwiss zaradil do svojho sortimentu nanovo aj variantu štvrťkruhové sprchovej zásteny 
TLSR s rádiusom 550 mm. V ponuke v najobľúbenejšom čírom skle. 
 
Chrómované plastové dieliky a madlo je u všetkých farieb profilov, s výnimkou kolekcie BLACK 
LINE, kde sú všetky pohľadové diely a madlo v čiernej matnej farbe.  
 
Sprchové zásteny radu TOP-LINE S ponúkajú kvalitné materiály a nadčasový dizajn za 
prívetivú cenu. 
 
SanSwiss je tradičný výrobca sprchových kútov, zásten a vaničiek. O úspechu 
spoločnosti hovorí takmer 40 rokov skúseností, osvedčená kvalita produktov a 
predovšetkým spokojní zákazníci. SanSwiss plní najrôznejšie priania zákazníkov aj pre 
individuálne riešenie kúpeľne, vrátane atypických rozmerov a zvláštnych prevedení 
sprchových zásten.Najväčší výrobný závod skupiny SanSwiss je český a nachádza sa v 
Jičíne (od roku 1999). Ďalší závod je vo francúzskom Bitche (od roku 1981) a tretí v 
rumunskom Temešvári (od roku 2009). Obchodné zastúpenie má SanSwiss v 16 
krajinách Európy. 
 
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: 
 

 
 
Kolekcia BLACK LINE - štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami (TLSR) 
 
 

 
 
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine a bočnou stenou (TLS2+TOPF2) 
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Walk-in zástena TOPF2 s montážnym setom BTK1 (teleskopická stropná alebo stabilizačná vzpera s možnosťou 
skrátenia na mieru) 
 

 
 
Walk-in zástena TOPF2 s montážnym setom BTK22, krátka otočná stena v 90 ° čiastočne zamedzí striekaniu 
vody zo sprchovacieho priestoru, v ponuke so stropnou i stabilizačnou vzperou (možno skrátiť na mieru) 
 
 
 Copyright fotografie (vymedzenie autorských práv):  
Zoberte, prosím, na vedomie, že fotografie podliehajú autorským právam.  

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

 


