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STANDARDNÍ I ATYPICKÉ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY. MODULÁRNÍ SYSTÉM.

Křídlové dveře

Walk-in zástěny Možnost rozšíření dveří

Posuvné a zalamovací dveře

2X D22FF

D22T1

D22T1

D22T2

D22DE2B křídlové dveře

D22ERB křídlové dveře

D22T32

D22DE2B

D22ERB

D22T31

D22T13

 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE 
SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A VANIČEK
S VÍCE NEŽ 40 LETY ZKUŠENOSTÍ

 

Sprchové kouty a vaničky SanSwiss splňují nejvyšší požadavky
na technická řešení, funkčnost, kvalitu, komfort a design. 

SANSWISS - SPECIALISTA NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ
Ať už se jedná o sprchové zástěny atypických rozměrů, s výřezy či zkosením, 
o zkrácenou boční stěnu napojenou např. na vanu nebo o praktickou U-montáž, 
SanSwiss splní nejrůznější přání zákazníků pro individuální řešení koupelny.

ČESKÁ VÝROBA, ŠVÝCARSKÁ KVALITA
SanSwiss je mezinárodní výrobce sprchových koutů a vaniček s hlavním 
sídlem společnosti v Härkingenu ve Švýcarsku. Všechny produkty jsou 
vyráběny v Evropě a odpovídají vysokým standardům platných evropských 
norem. Největší výrobní závod se nachází v Jičíně. 

PRŮVODCE VÝBĚREM - konfigurátor na webu společnosti
Praktický konfigurátor Vám umožní navržení sprchové zástěny dle Vašich 
představ. 

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ SPRCHOVÉ VANIČKY 
Ke sprchové zástěně si můžete vybrat sprchové vaničky ILA nebo LIVADA.

Sprchový kout na míru!
DIVERA UMOŽŇUJE 
AŽ 326 KOMBINACÍ!
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FUNKČNOST A FLEXIBILITA

DIVERA



KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ A ZALAMOVACÍ DVEŘE, WALK-IN ZÁSTĚNY

Standardní i zvláštní rozměry DIVERA

OBJEVTE NOVOU ŘADU SPRCHOVÝCH 
ZÁSTĚN DIVERA, KTERÁ JE ZCELA 
MODULÁRNÍ!
Moderní sprchové zástěny DIVERA nabízí nadčasovost, 

prvotřídní kvalitu, vysokou flexibilitu a promyšlenou 

funkčnost. Nová řada sprchových zástěn má zcela 

modulární strukturu, skládá se z křídlových, posuvných 

i zalamovacích dveří, které lze kombinovat s variabilními 

pevnými stěnami v rovině či bočními stěnami pro Vaši 

koupelnu snů! SanSwiss vyrábí i moderní Walk-in 

zástěny a praktické U-montáže.

KVALITA SANSWISS
Produkty  splňují nejvyšší požadavky 

na technická řešení, funkčnost, komfort a design. 

Odpovídají vysokým standardům platných 

evropských norem. Dodržování kvality je 

pravidelně testováno a  sledováno. Jen tak lze 

zajistit osvědčenou vysokou úroveň kvality 

všech produktů SanSwiss.

SanSwiss

EN 12150-1

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ

Výřezy a zkosení 

Zkrácená pevná nebo boční stěna k vaně

Pevná stěna v rovině D22FF 
Sprchové dveře je možné rozšířit o 
doplňkovou pevnou stěnu v rovině 
D22FF, která je k dispozici ve 
standardních šířkách od 200 mm do 
600 mm a také v atypické šířce až 
do 900 mm. Díky tomuto řešení lze 
vytvořit velkorysou šířku sprchové 
zástěny.

Boční stěny v 90° - D22F1 a D22F3
Boční stěna D22F1 se přizpůsobí 
všem dveřím DIVERA a také Walk-in 
zástěnám, je určena pro montáž do 
rohu. V nabídce v šířkách od 700 mm 
do 1400 mm. 
Doplňkovou boční stěnu D22F3 lze 
kombinovat s pevnou stěnou D22F1 
pro stále populárnější U-montáže 
nebo ji lze využít jako Walk-in řešení 
na míru.

MODULÁRNÍ SYSTÉM

TECHNIKA & DESIGN

Vlastnosti/výhody:

6mm 
bezpečnostní
sklo

Antiplaková úprava
Aquaperle

Standardní výška
2000 mmSt
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Max. šířka dveří
do 2000 mm

Max. šířka boční stěny
do 1400 mm

Splňuje normu
EN 14428:2008+A1

3 atraktivní 
varianty skel3

Povrchová úprava 
profilů - aluchrom

Dveře nebo boční 
stěnu lze namontovat 
jako pravé nebo levé

Magnetické těsnění

15mm prahová lišta
(kromě D22K a D22S3)

Komfortní šířka vstupu

Zvláštní rozměry

Zkosení / Výřez

Elegantní madlo 
u posuvných dveří 
zcela koresponduje 
s designem sprchové 
zástěny.

Kvalita i v detailu - 
chromované rohové 
spoje 

Dveře s možností 
odklápění pro snadné 
čištění

Úzké, ergonomické
madlo u křídlových 
dveří umožňuje snadné 
otvírání dveří.

Optimální těsnost - 
15mm prahová lišta 
zajišťuje velmi dobrou 
ochranu proti stříkající 
vodě.

Stabilita - integrovaná 
rohová vzpěra, jejíž 
délku lze přizpůsobit 
šířce pevné stěny, 
zajišťuje optimální 
stabilitu.

D22F3

D22F1

Montáž ve tvaru U

Dveře jsou umístěny u zdi (z boku) Dveře vpředu

VŠECHNY SPRCHOVÉ DVEŘE DIVERA LZE KOMBINOVAT 
S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - D22FF 

A S BOČNÍ STĚNOU V 90° - D22F1.


