Standard solutions
Стандартні рішення

Special solutions
Спеціальні рішення
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Swing door system | Система розпашних дверей

U-mounting, shortened and cut-outs
U-монтаж, скоси та вирізи

Black - a design classic in the interior design - is currently undertaking a much-noticed comeback.
CADURA BLACK LINE uses a perfectly composition that harmonizes with any interior. With fittings,
hinges and the elegant design handle in matt black, the shower enclosure becomes the focus of attention
in every bathroom.
Чорний колір - це класика в дизайні інтер’єру. В даний час цей колір проживає своє чудове відродження. CADURA
BLACK LINE створює ідеально підібрану композицію, яка гармонійно вписується в будь-який інтер’єр ванних кімнат.
Завдяки фурнітурі, петлям і елегантній ручці в привабливому чорному кольорі душовий кут стає центром будь-якої
ванної кімнати.
Modern, fresh and neutral towards all trends in interior
design. This is CADURA WHITE LINE, the sophisticated
design shower in matt white color. White color can be
optimally combined with other interior design styles,
works harmoniously or forms contrasts.
Модні, свіжі і повністю відповідають сучасним трендам
ванних кімнат. Це колекція душових кабін CADURA
WHITE LINE позачасового білого матового кольору.
Білий колір природним чином вписується в навколишній
простір ванної кімнати і дозволяє створити в ній тиху, але
досить виразну і незабутню атмосферу.

CA1CG + CAT1

CA13D + CAT3

CA13G + CAT1
CAT2 + CA2C + CAT2

CA1C

CAS2G + CAST

CAS2G + CAST

CA31C + CAT2

Profiles & glass
Профілі та скло
Profile colours | Поверхнева обробка профілів
CA31C + CAT5

CA2C + CAT2

CA1CG + CA1CD

CA13G + CA13D

HIGH GLOSS SILVER | АЛЮМІНО-ХРОМ
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GOLD | ЗОЛОТИЙ

Sliding door system | Система розсувних дверей
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Walk-In | Walk-In

Glass finishes | Скло

Gold stands for luxury, elegance and exclusivity. Gold conveys cozy warmth in
the bathroom. CADURA GOLD LINE in gold tones is versatile and adaptable
at the same time and can be easily integrated into different interior styles.
Whether in a modern ambience, a romantic vintage style or a mid-century style
bathroom, CADURA GOLD LINE is a successful combination of sophisticated
design, user-friendly ergonomics, high functionality and optical exclusivity.
Золото є синонімом розкоші, елегантності і ексклюзивності, золото надає інтер’єру приємне тепло. Душові кабіни
CADURA GOLD LINE в розкішному золотому кольорі можуть бути з легкістю включені в різні стилі ванних кімнат. Це
може бути і сучасний стиль,
і романтичний вінтажний
стиль, і дизайнерський стиль
середньовіччя.
CADURA
GOLD LINE поєднує в собі
розкіш, вишуканий дизайн,
високу функціональність і комфортну ергономіку.
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Inspired by nature, shaped by water
Натхненна природою, сформована водою

Pure form and ergonomics
of details in the most
functional edition

Swiss precision. SanSwiss quality.
The combination of carefully selected raw materials with
swiss precision resulted in creating series characterized by
pure design and high functionality solutions. The smooth
and delicate but still very expressive line of extremely
original fittings brings to mind the smoothness of a sheet
of ice, making it the most distinctive element of our new
cadura project. The ergonomic handle, designed on the
basis of the latest trends, is not only extremely attractive
but above all functional and convenient to use.

Швейцарська точність.
Якість SanSwiss.
Комбінація ретельно відібраних матеріалів зі швейцарською
точністю привела до створення серії, яка характеризується
чистим дизайном і рішеннями з високою функціональністю.
Гладка і делікатна, але все ж дуже виразна лінія форм
фурнітури, поверхня якої нагадує гладкість крижаного
покриву, є найбільш характерним елементом нашого
проекту CADURA. Абсолютно нова ергономічна ручка,
яка була розроблена з урахуванням останніх тенденцій
корисності продукту, не тільки надзвичайно приваблива,
але і перш за все, функціональна і зручна у використанні.

CADURA is a timeless line of SanSwiss shower
enclosures. It combines sophisticated design,
ergonomics of details and the highest quality
materials with brand new functionalities.
It’s a modern, original design of fittings and an
ergonomic and extremely modern handle. 6 mm
tempered safety glass covered with AQUAPERLE
anti-plaque glass-coating, and the «Soft open /
close» system in sliding door models, guarantee
extremely easy use.
The CADURA shower enclosures combine remarkable
style with functionality at the highest level, designed
and made with meticulous attention to each detail.
It’s a proposal for those who appreciate comfort and
expect sophisticated style.
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CADURA - це нова серія душових кабін SanSwiss. Вона
поєднує в собі вишуканий дизайн, ергономіку деталей і високу якість матеріалів з абсолютно новими функціями.
Це новий, оригінальний дизайн фурнітури, ергономічна
і надзвичайно сучасна ручка. 6 мм загартоване безпечне скло, на яке нанесено водо- і брудовідштовхуюче покриття AQUAPERLE, система «soft open / close» в моделях
з розсувними дверима, все це гарантує виключно високий комфорт при використанні душової кабіни.
Душові кабіни CADURA поєднують в собі дивовижний
стиль і функціональність найвищого рівня, кабіна розроблена і зроблена з ретельною увагою до кожного елементу. Ця пропозиція для людей, які цінують комфорт і
вишуканість.

Swing door s

Чиста форма і ергономіка деталей
в самому функціональному вигляді

