ŠTANDARDNÉ A ATYPICKÉ SPRCHOVÉ ZÁSTENY. MODULÁRNY SYSTÉM.

Dvere (do niky, pre kombináciu s bočnou stenou)

Krídlové dvere

Posuvné a zalamovacie dvere

D22T1

D22T1

D22FF

Rohový vstup / štvrťkruh

D22T2

D22T13

D22S3

D22T31

D22T32

D22FF+D22S2B

D22S2B

D22FF

D22FF+D22S3

D22K

D22FF+D22K

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA
SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A VANIČIEK
S VIAC AKO 40 ROKMI SKÚSENOSTÍ
SANSWISS - ŠPECIALISTA NA ATYPICKÉ RIEŠENIA
Či už sa jedná o sprchové zásteny atypických rozmerov, s výrezmi alebo
skosením, o skrátenú bočnú stenu napojenú napr. na vaňu alebo o praktickú
U-montáž, SanSwiss splní najrôznejšie priania zákazníkov pre individuálne
riešenie kúpeľne.
ČESKÁ VÝROBA, ŠVAJČIARSKA KVALITA
SanSwiss je medzinárodný výrobca sprchovacích kútov a vaničiek s hlavným
sídlom spoločnosti v Härkingene vo Švajčiarsku. Všetky produkty sú vyrábané
v Európe a zodpovedajú vysokým štandardom platných európskych noriem.
Najväčší výrobný závod sa nachádza v Jičíne.
SPRIEVODCA VÝBEROM - konfigurátor na webe spoločnosti
Praktický konfigurátor vám umožní navrhnutie sprchovej zásteny podľa vašich
predstáv.

D22DE2B krídlové dvere

D22DE2B

D22SE2B

D22FF+D22SE2B

KOMPLETNÉ RIEŠENIE VRÁTANE SPRCHOVEJ VANIČKY
K sprchovej zástene si môžete vybrať sprchové vaničky ILA alebo LIVADA.

2X D22FF

D22ERB krídlové dvere

D22ERB

Walk-in zásteny

D22F1

D22SRB

D22FF+D22SRB

Sprchové kúty a vaničky SanSwiss spĺňajú najvyššie požiadavky
na technické riešenia, funkčnosť, kvalitu, komfort a design.

Možnosť rozšírenia dverí

D22BTK1

D22WI1

D22BTK2

D22WI2

2X D22FF

D22T1

D22FF+D22T1+D22FF

2X D22FF

D22T2

D22FF+D22T2+D22FF

SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, 506 01 Jičín |

D22BTK3

D22WI3

Sprchový kút na mieru!
DIVERA UMOŽŇUJE
AŽ 326 KOMBINÁCIÍ!
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prodej@sanswiss.cz

www.sanswiss.sk
/sanswiss_slovakia |
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SanSwiss - technické zmeny vyhradené | 300.DIV.22/23.SK

DIVERA

FUNKČNOSŤ A FLEXIBILITA

Vlastnosti/výhody:

MODULÁRNY SYSTÉM

ATYPICKÉ RIEŠENIA

6mm
bezpečnostné
sklo

Skrátená pevná alebo bočná stena k vani
D22F1

Standard
2000mm

Antiplaková úprava
Aquaperle

Štandardná výška
2000 mm

Max. šírka dverí
do 2000 mm
Max. šírka
bočnej steny
do 1400 mm
Spĺňa normu
EN 14428:2008+A1

3

3 atraktívne
varianty skiel

D22F3

Pevná stena v rovine D22FF
Sprchové dvere je možné rozšíriť
o doplnkovú pevnú stenu v rovine
D22FF, ktorá je k dispozícii v
štandardných šírkach od 200 mm do
600 mm a taktiež v atypickej šírke až
do 900 mm. Vďaka tomuto riešeniu
je možné vytvoriť veľkorysú šírku
sprchovej zásteny.

Bočné steny v 90° - D22F1 a D22F3
Bočná stena D22F1 sa prispôsobí
všetkým dverám DIVERA a tiež Walk-in
zástenám, je určená na montáž do
rohu. V ponuke v šírkach od 700 mm
do 1400 mm. Doplnkovú bočnú stenu
D22F3 je možné kombinovať s pevnou
stenou D22F1 pre stále populárnejšie
U-montáže alebo ju je možné využiť
ako Walk-in riešenie na mieru.

Výrezy a skosenie

TECHNIKA & DESIGN

Povrchová úprava
profilov - aluchróm

KRÍDLOVÉ, POSUVNÉ A ZALAMOVACIE DVERE, WALK-IN ZÁSTENY

DIVERA

Štandardné aj zvláštne rozmery

Dvere i bočnú stenu
možno namontovať
ako pravé alebo ľavé
Magnetické tesnenie

KVALITA SANSWISS
Produkty

spĺňajú najvyššie požiadavky

na technické riešenia, funkčnosť, komfort a dizajn.
Zodpovedajú vysokým štandardom platných
európskych noriem. Dodržiavanie kvality produktov

OBJAVTE NOVÚ SÉRIU SPRCHOVÝCH
ZÁSTEN DIVERA, KTORÁ JE ÚPLNE
MODULÁRNA!
Moderné sprchové zásteny DIVERA ponúkajú
nadčasovosť, prvotriednu kvalitu, vysokú flexibilitu

je pravidelne testované a monitorované.

a premyslenú funkčnosť. Nový rad sprchových zásten

Len tak je možné zabezpečiť osvedčenú

má úplne modulárnu štruktúru, skladá sa z krídlových,

vysokú úroveň kvality všetkých výrobkov SanSwiss.

posuvných aj zalamovacích dverí, ktoré je možné

EN

nSwiss

12150-

či bočnými stenami pre Vašu kúpeľňu snov! SanSwiss
1

vyrába aj moderné Walk-in zásteny a praktické
U-montáže.

Optimálna tesnosť
15mm prahová lišta
zaisťuje veľmi dobrú
ochranu proti striekajúcej
vode.

Stabilita
Integrovaná rohová
vzpera, ktorej dĺžku je
možné prispôsobiť šírke
pevnej steny, zaisťuje
optimálnu stabilitu.

Elegantné madlo
pri posuvných
dverách úplne
korešponduje
s dizajnom sprchovej
zásteny.

Dvere s možnosťou
odklápania pre ľahké
čistenie

Kvalita aj v detaile chrómované rohové
spoje

15mm prahová lišta
(okrem D22K a D22S3)

Montáž v tvare U

Komfortná šírka
vstupu

Zvláštne rozmery

kombinovať s variabilnými pevnými stenami v rovine
Sa

Úzke, ergonomické
madlo pri krídlových
dverách umožňuje
ľahké otváranie dverí.

Skosenie / Výrez

Dvere sú umiestnené pri stene
(z boku)

Dvere vpredu

VŠETKY SPRCHOVÉ DVERE DIVERA JE MOŽNÉ KOBINOVAŤ
S PEVNOU STENOU V ROVINE - D22FF
A S BOČNOU STENOU V 90° - D22F1.

