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Inspired by nature, shaped by water
Inspirována přírodou, tvarována vodou
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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.

Černá je klasikou v interiérovém designu. V současné době zažívá pozoruhodný návrat. CADURA 
BLACK LINE vytváří dokonale sladěnou kompozici, která harmonicky ladí s každým interiérem. Díky 
kování, pantům i elegantnímu madlu v matné černé barvě se sprchový kout stává dominantním prvkem 
každé koupelny. 

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. 

Moderní, svěží a zcela v trendu současných 
koupelen. To je CADURA WHITE LINE v nadčasové 
bílé matné barvě. Bílá barva se přirozeně přizpůsobí 
okolnímu prostoru a umožní vytvořit klidné, nebo 
naopak velmi expresivní uspořádání koupelny.

Tendencies | TrendyStandard solutions
Standardní řešení
Swing door system | Křídlové dveře

Special solutions
Atypická provedení
U-mounting, shortened and cut-outs
U-montáž, výřezy a zkosení

Profile colours | Povrchové úpravy profilů

Profiles & glass
Profily & skla

CLEAR | ČIRÉ SHADE | SHADE

GLASS FINISHES | Skla

MATT BLACK | BÍLÁ MATNÁ

MATT BLACK | ČERNÁ MATNÁ

GOLD | ZLATÁ

HIGH GLOSS SILVER | ALUCHROM

Sliding door system | Posuvné dveře

Walk-In | Walk-In

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. 

Zlato je synonymem pro luxus, eleganci a exkluzivi-
tu, vnáší do interiéru příjemné teplo. Sprchové zástěny  
CADURA GOLD LINE v luxusní zlaté barvě lze snadno 

integrovat do různých 
stylů zařízení koupelny. 
Ať už se jedná o moderní 
styl, romantický vintage 
styl nebo o koupelnu z po-
loviny století, CADURA 
GOLD LINE je kombinací 
luxusu, sofistikovaného de-
signu, vysoké funkčnosti 
a přívětivé ergonomie.



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.

Švýcarská preciznost.  
Kvalita SanSwiss.
Dokonalou souhrou kvalitních materiálů a švýcarské 
preciznosti vznikla řada sprchových zástěn, 
která se vyznačuje jasným designem a prvotřídní 
funkčností. Hladká i jemná a zároven s výraznými 
liniemi profilu, jejichž povrch připomíná hladkost 
ledu, je nejvýraznejším prvkem naší produktové 
řady CADURA. Ergonomické madlo bylo navrženo 
na základě nejnovějších trendů. Je nejenom 
designové, ale predevším funkční a použitelné pro 
posuvné i křídlové dvere.

Pure form and ergonomics 
of details in the most 
functional edition 
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.

Jasný design, do detailu 
propracovaná ergonomie 
a dokonalá funkcnost 
CADURA je řada kvalitních a nadčasových sprchových 
sprchových zástěn od společnosti SanSwiss. Je 
kombinací sofistikovaného designu, do detailu 
propracované ergonomie a  kvalitních materiálů. 
CADURA nabízí plnou funkčnost, kterou lze v dnešní 
dobč očekávat od moderní řady sprchových zástěn.
Moderní panty, kování i ergonomicky tvarované 
madlo Vás nadchnou originálním designem. 
6  mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou 
Aquaperle, komfortní otvírání u křídlových dveří 
i „Soft Open/Close“ systém u posuvných dveří 
garantují snadné použití. Sprchové kouty CADURA - 
ať už s křídlovými nebo posuvnými dveřmi - spojuje 
vysoká funkčnost, kvalita a propracované detaily. 
Je určena pro lidi, kteří očekávají maximální 
komfort a styl ve sprše.

Sw
ing door system

 | Křídlové dveře


