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Maximálny komfort a relaxácia pri sprchovaní 
 
WALK-IN zásteny nielen do hotelov, wellness-centier, ale aj k Vám 
domov 
 
Takmer každý človek si rád užíva slobody a voľného pohybu, to isté platí aj pri sprchovaní. Ak 
máte vo svojej kúpeľni dostatok priestoru a radi sa sprchujete, podľahnite novému trendu v 
oblasti sprchovania - podľahnite WALK-IN zástenám od SanSwissu! Spomaľte, zastavte sa, 
odložte starosti a vychutnajte si osviežujúcu sprchu a veľký priestor pri sprchovaní! 
 
Čo sú vlastne WALK-IN zásteny? 
 
WALK-IN zásteny sú pevné zásteny, ktoré poskytujú maximálny priestor pre relaxáciu pri 
sprchovaní. Transparentné plochy pevných zásten sa stanú dominantným prvkom Vašej 
kúpeľne. Aj vďaka širokej ponuke dizajnových skiel s chrómovým dekórom alebo aj klasických 
čírych a tónovaných skiel či skiel so sieťotlačou. Všetko musí byť samozrejme ladené do štýlu 
Vašej kúpeľne. Pre vyznávačov extravagancie ponúka SanSwiss dizajn skla 61 mriežka, 62 
stromy, 63 písmo, 64 okruhliaky. Pre tých, ktorí vyznávajú klasiku, neradi experimentujú a majú 
radi čistý a jemný štýl sú doporučované klasické sklá ako 07 číre, 22 Durlux alebo 30 
Mastercarré. Všetky sklá od SanSwiss sú bezpečnostné a sú vybavené antiplakovou úpravou 
Aquaperle. 
  
Co je antiplaková úprava AQUAPERLE? 
 
Skutočná ochrana 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. 
 
Kam je možné WALK-IN zásteny inštalovať? 
 
WALK-IN zásteny je možné inštalovať do rohu, voľne do priestoru alebo ako vaňové zásteny. 
Podľa pôdorysu a usporiadania kúpeľne možno niektoré modely doplniť aj o pevnú alebo 
otočnú stenu v pravom uhle. Otočný diel čiastočne zamedzí striekaniu vody. Inštalácia je 
možná na plochú vaničku, priamo na dlažbu alebo prípadne na vaňu s plochým lemom. 
 
Ktorá WALK-IN zástena je tá najlepšia? 
 
Všetky WALK-IN zásteny od SanSwissu sa vyznačujú moderným štýlom, vysokou kvalitou a 
umožňujú pohodlný vstup a veľký priestor pre komfortné sprchovanie. Zákazníci si pochvaľujú 
pevné zásteny z radu PUR so sklami s chrómovým dekórom, ktorý vytvára jedinečný dizajn. 
Populárne sú tiež WALK-IN zásteny radu MELIA a ESCURA. Rada TOP-LINE je často 
vyhľadávaná nielen vďaka svojej vysokej kvalite, ale aj priaznivej cene. Všetky WALK-IN 
zásteny možno dovybaviť praktickými doplnkami nadčasového dizajnu - držiakom uteráka a 
sklenenou poličkou. 
 
Bohužiaľ mám kúpeľňu v podkroví so skoseným stropom. To môžem na WALK-IN 
zástenu zabudnúť! 
 
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na atypické riešenia. Pri WALK-IN zástenách je možné 
dodať aj zvláštne prevedenie, ako je napríklad pevná stena s výrezom a skosením s krátkou 
otočnou stenou. Ideálne riešenie pre kúpeľňu, ktorá sa nachádza v podkroví so skoseným 
stropom. 
 
Ak sa rozhodnem pre WALK-IN zástenu, nespadne mi v kúpeľni? 
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V žiadnom prípade! Bezpečnosť predovšetkým. Pevné zásteny sú uchytené na stenu pomocou 
L-kovania alebo vyrovnávacieho profilu, vďaka ktorému sa zásteny jednoducho inštalujú aj na 
nerovné povrchy. Navyše sú WALK-IN zásteny kotvené pomocou stabilizačnej alebo stropnej 
vzpery. Nehrozí teda žiadne riziko. 
 
Samé pozitíva! Existujú aj nejaké nevýhody WALK-IN zástien? 
 
Nevýhodou môže byť striekajúca voda von zo sprchovacieho priestoru. Čiastočne možno tomu 
zabrániť otočnou stenou, ktorá môže elegantne doplniť WALK-IN zástenu. Pocitovo nie je 
zaistený taký tepelný komfort ako pri klasických (uzavretých) sprchových kútoch. Čo však 
väčšine ľuďom nevadí. 
 
WALK-IN zásteny nesmú chýbať ani vo wellness centrách! 
 
Medzi štandardné vybavenie wellness centier patria vírivé a relaxačné vane, bazény, fínskej 
sauny zážitkové sprchy a aj WALK-IN zásteny pre maximálny komfort pri sprchovaní. Dizajnéri 
hotelov a wellness centier s obľubou vyhľadávajú extravagantné aj klasické WALK-IN zásteny 
do relaxačných, kúpeľných a sprchovacích priestorov. Sú si vedomí ich kvality, exkluzivity a 
jedinečného dizajnu. Pri 3D vizualizácií plánovaného wellness centra klienta vždy najskôr 
upúta práve WALK-IN zástena. 
 
Kde sa ešte môžeme stretnúť s WALK-IN zástenami od SanSwissu? 
 
Ako už bolo povedané, WALK-IN zásteny sa inštalujú do bytov, domov, relaxačných a wellness 
centier, ale aj do loftov. Pre jedného významného klienta v Holandsku realizovala firma 
SanSwiss zákazku - vybavenie loftu modernými WALK-IN zástenami s profilmi v čiernej farbe, 
ktorá ladí s celkovým priestorom loftu. Klient bol veľmi spokojný. 
WALK-IN zásteny si možno prezrieť v kúpeľňových štúdiách a vo vzorkovni v sídle spoločnosti 
SanSwiss s.r.o. - virtuálnu prehliadku vzorkovne v Českej republike nájdete tu. 
 
Spoločnosť SanSwiss je špecialista na sprchové kúty, WALK-IN zásteny, vaňové zásteny a 
vaničky, ktoré sa vyznačujú prvotriednou kvalitou, funkčnosťou a moderným dizajnom. Výber 
kvalitných materiálov, starostlivé spracovanie modernými výrobnými procesmi a následný vývoj 
zaisťujú osvedčenú vysokú úroveň kvality všetkých sprchovacích kútov a zásten SanSwiss. 
Vďaka rozsiahlemu know-how aj početným inováciám patrí spoločnosť k úspešným výrobcom 
v Európe. Profesionálne služby v oblasti poradenstva sú samozrejmosťou. 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cz/maps/uv?hl=cs&pb=!1s0x470ea3f7312cc937:0x7875537bb33c79d4!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/Sanswiss%2Bji%25C4%258D%25C3%25ADn/@50.4228498,15.3630178,3a,75y,298.32h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211sJjKn465DTV4vReyiBAEs1A*212e0*214m2*213m1*211s0x470ea3f7312cc937:0x7875537bb33c79d4!5sSanswiss+ji%C4%8D%C3%ADn+-+Hledat+Googlem&imagekey=!1e2!2sJjKn465DTV4vReyiBAEs1A&sa=X&ved=0ahUKEwjy6srPkpfVAhUFuBQKHXnjAQgQpx8IfzAK
mailto:prodej@sanswiss.cz
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALK-IN zástěna MELIA, chrom, s L-kováním, dvoudílná zástěna v kombinaci čirého a zrcadlového skla,                                              
s praktickými doplňky (držák ručníku, skleněná polička) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALK-IN zástěna PUR, jednodílná, chrom, s vyrovnávacím profilem, sklo s chromovým dekorem 62-stromy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALK-IN zástěna TOP-LINE, s otočným dílem v 180°, stabilizační vzpěra, aluchrom, čiré sklo 

        
 

 

 

 


