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Viac ako 35 rokov skúseností. 20 rokov na českom a slovenskom trhu. 
SanSwiss - tradičný výrobca sprchových kútov z Jičína 
 
Rok 2019 je pre spoločnosť SanSwiss rokom s veľkým R. Vďaka rozsiahlemu know-how, 
početným inováciám, vysokej kvalite a funkčnosti produktov SanSwiss a predovšetkým vďaka 
dôvere zákazníkov spoločnosť tento rok oslávi dvadsaťročné pôsobenia na českom a 
slovenskom trhu. Navyše v novej výrobno-logistickej hale v Jičíne. Multifunkčná hala významne 
navýši výrobné i skladové kapacity a zaistí ďalšie dlhodobé pracovné príležitosti. 
Neoddeliteľnou súčasťou novej haly bude aj moderná vzorkovňa sprchových kútov. Aj tá je 
jedným zo splnených snov spoločnosti SanSwiss. 
 
CADURA – inšpirovaná prírodou 
Aj tento rok sa SanSwiss zúčastnil prestížneho frankfurtského veľtrhu ISH, kde predstavil 
výnimočnú radu sprchových zásten CADURA. Pri navrhovaní týchto jedinečných sprchových 
kútov sa spoločnosť SanSwiss inšpirovala prírodným elementom vody. Jemné a zároveň 
výrazné línie pántov a profilov pripomínajú hladkosť a čistotu ľadu. Ergonomické a plne 
funkčné madlo bolo navrhnuté podľa najnovších trendov. Dokonale ladí s profilmi aj pántami. 
CADURA je kombináciou sofistikovaného dizajnu, absolútne dokonalej ergonómie a kvalitných 
materiálov. Ponúka vysokú funkčnosť, ktorú možno v dnešnej dobe očakávať od modernej rady 
sprchových zásten. V ponuke sú sprchové zásteny s krídlovými aj posuvnými dverami. Krídlové 
dvere možno otvárať von aj dovnútra. Sú vybavené zdvihovým mechanizmom, ktorý uľahčuje 
otváranie dverí a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách. Hladká plocha 
na vnútornej strane zapustených pántov výrazne uľahčuje čistenie. Elegantné posuvné dvere 
disponujú "Soft open / close" systémom pre jednoduché a tiché otváranie / zatváranie - aj pri 
širších dverách. Vodiaci profil s touto integrovanou funkciou je zakrytý. Dvere možno 
jednoducho odklopiť a pohodlne vyčistiť. Krídlové aj posuvné dvere sú dodávané s prahovou 
lištou pre optimálnu tesnosť. Dizajnové stabilizačné alebo rohové vzpery zaisťujú perfektnú 
stabilitu pevných stien. Prvotriednu kvalitu typovej rady CADURA dotvára 6 mm bezpečnostné 
sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa 
na skle. Vďaka tejto úprave stekajú kvapky vody zo skla dole a neusádzajú sa na ňom. 
Antiplaková úprava Aquaperle sa štandardne dodáva na všetkých sklách SanSwiss. 
 
Flexibilné riešenie aj pre atypickú kúpeľňu 
Sprchové zásteny CADURA vyrába spoločnosť SanSwiss aj v atypických prevedeniach - či už 
sa jedná o zvláštne rozmery, skosenie, výrezy alebo skrátenú bočnú stenu, ktorá môže voľne 
nadväzovať na priliehajúcu vaňu a prirodzene tak oddeliť sprchový a vaňový priestor. 
SanSwiss je špecialistom na atypické riešenia sprchových zásten vrátane stále populárnejších 
U-montáží (sprchové dvere v kombinácii s 2 bočnými stenami). Mimochodom SanSwiss získal 
v renomovanej súťaži časopisu Łazienki (BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019) v 
kategórii "Sprchové kúty" prestížne ocenenie za sprchovací kút CADURA CA31C (U-montáž). 
V porote súťaže zasadali okrem zástupcov časopisu Łazienki aj odborníci z kúpeľňových štúdií, 
veľkoobchodníci a tiež architekti a dizajnéri. Produkty ocenené vo "Voľbe kúpeľne roka 2019" 
sú považované za najlepšie z hľadiska kvality i dizajnu. 
 
BLACK LINE – geometria & avantgarda  
Spoločnosť SanSwiss predstavila na veľtrhu ISH okrem najnovšej produktovej rady CADURA 
aj čoraz populárnejšie Walk-in zásteny BLACK LINE. Výrazné tvary, geometrické delenie a 
pôsobivé čierne línie dodajú zariaďovanému priestoru metropolitný a moderný vzhľad. Walk-in 
zástena dodá kúpeľni úplne nový rozmer a poruší zaužívané štandardy v interiérovom dizajne. 
Walk-in zásteny sú ideálnym riešením pre sprchovanie v loftových bytoch v industriálnych 
budovách. Nové v sortimente BLACK LINE ponúka SanSwiss aj vaňové zásteny. 
  
Objavte svet inšpirácie SanSwiss! 
SanSwiss tento rok spustil úplne nové webové stránky www.sanswiss.sk, kde nájdete cenné 
informácie o sprchových zástenách a vaničkách SanSwiss. Nová webová stránka je vytvorená 
v modernom, responzívnom dizajne a užívateľsky priaznivom rozhraní pre rýchle a intuitívne 
vyhľadávanie informácií aj produktov zo sortimentu SanSwiss. Novovytvorený konfigurátor 
sprchových kútov umožňuje vďaka novým funkciám ešte rýchlejšiu a presnejšiu konfiguráciu 
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správneho modelu v závislosti na preferovanom tvare sprchovej zásteny, typu dverí alebo 
samotnej konštrukcie zásteny. Sledujte SanSwiss aj na sociálnych sieťach - Instagram a 
YouTube. 
 
História spoločnosti 
V roku 1981 sa vtedajší vlastník RONAL AG, Karl Wirth, rozhodol začať vedľa výroby kolies z 
ľahkých zliatin výrobu úplne odlišného sortimentu, a síce výrobu sprchových zásten. V meste 
Bitche vo Francúzsku, v blízkosti nemeckých hraníc, sa s výrobou sprchových zásten začala 
písať história divízie sanitárnej techniky firmy RONAL. Úspešné prijatie výrobkov značky 
RONAL na európskom trhu viedlo v roku 2009 k založeniu holdingovej spoločnosti so sídlom v 
Härkingene vo Švajčiarsku, do ktorej boli zjednotené jednotlivé sanitárne spoločnosti pod 
značkou SanSwiss. 
Trvalý rast predaja na francúzskom a nemeckom trhu viedol k rozhodnutiu začať vyrábať 
sprchové kúty aj v Českej republike v malebnom meste Jičíne. Tieto nové výrobné kapacity 
umožnili pokryť nové trhy v Európe a viedli k založeniu autonómnych predajných organizácií a 
zahájenie predaja v ďalších krajinách ako napr. na Slovensku a v Poľsku.   
 
Dnes je SanSwiss úspešnou európskou skupinou. SanSwiss splní najrôznejšie priania 
zákazníkov pre individuálne riešenie kúpeľne, vrátane atypických rozmerov a zvláštnych 
prevedení.SanSwiss sa stále drží hlavnú filozofie - INOVÁCIA, DESIGN a KVALITA - a 
realizuje ju v praxi. 
SanSwiss je medzinárodne úspešný výrobca sprchových zásten a vaničiek. Hlavné sídlo 
spoločnosti sa nachádza vo švajčiarskom Härkingene. Tri výrobné závody - vo 
Francúzsku (od roku 1981), v Českej republike (od roku 1999) a v Rumunsku (od roku 
2009) a samostatné obchodné zastúpenia zaisťujú v 16 krajinách Európy presadzovanie 
obchodnej stratégie vďaka blízkosti k zákazníkovi  v mieste 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 případě zájmu o mediální informace se obraťte přímo na odd. marketingu:  
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
 
OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

    
 

  
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – vizualizácie moderného výrobno-logistického centra a novej európskej vzorkovne 2019 
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SanSwiss s.r.o., Jičín – výrobná hala (2017), pracovisko montáže (2001) 
 

   
 

    
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – výrobná hala (2018) 
 

    
 
Karl Roland Wirth založil v nemeckom Forste v roku 1969 továreň na výrobu hliníkový diskov. V rovnakom roku 
dodáva RONAL zliatinové kolesá na vozidlá Alfa Romeo Duetto. 
 

 
 
SanSwiss Schweiz AG. Hlavné sídlo spoločnosti v Härkingene vo Švajčiarsku 
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CADURA – novinka 2019 
Nový rad sprchových zásten SanSwiss je odrazom sofistikovaného štýlu a nespútanej prirodzenosti vody, ktorá je 
na prvý pohľad zrejmá v mnohých prvkoch sprchových zásten CADURA. Inšpirovaná prírodou, tvarovaná vodou. 
V ponuke krídlové aj posuvné dvere. 
U-montáž CADURA - jednoznačný víťaz BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019 
 

   
 
BLACK LINE 
Kolekcia sprchových zásten od spoločnosti SanSwiss s decentnými prvkami v matnej čiernej farbe. 
Dokonalá kombinácia minimalizmu a plnohodnotnej funkčnosti. 
http://blackline.sanswiss.com/cz/sk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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