
SanSwiss s.r.o.     │     +420 / 493 644 420, -425, -426, -427, -450     │     info@sanswiss.cz     │     www.sanswiss.cz

Vážení obchodní partneři, dámy a pánové,

s nadcházejícím novým obchodním rokem bychom Vás rádi informovali 

o dění a novinkách u nás v SanSwissu. 

Rok 2019 je pro SanSwiss rokem s velkým      .

Velice nás těší, že díky rozsáhlému know-how, četným inovacím, vysoké kvalitě a funkčnosti produktů 

SanSwiss a především díky důvěře zákazníků můžeme letos oslavit dvacetileté působení na českém trhu. 

Navíc v nové výrobně-logistické hale v Jičíně. Multifunkční hala významně 

navýší výrobní i skladové kapacity a zajistí další dlouhodobé pracovní 

příležitosti. Rádi bychom se pochlubili i jedinečnou evropskou 

vzorkovnou, která se v nové hale nyní realizuje do naší vysněné 

podoby.   

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku v rámci veletrhu 

ve Frankfurtu nad Mohanem, který se koná od 11.do 15.3.2019. 

Najdete nás v hale č. 3.0, stánek B25. Představíme zde naši novou řadu sprchových zástěn                     . 

V případě, že se nechystáte na veletrh, veškeré informace o této novince - naleznete od 1.4.2019  

na našich nových webových stránkách v responzivním designu a také na Instagramu a YouTube. 

A samozřejmě v novém technickém katalogu a ceníku 2019/2020. 

V souvislosti s mým odchodem do důchodu bych Vám rád představil svoji nástupkyni.

Od 1.4.2019 bude novou obchodní a marketingovou ředitelkou Hana Moravcová.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů 

František Bílek
Obchodní a marketingový ředitel SanSwiss

     1/2019

NOVINKY



Změny
v technickém katalogu 
a ceníku 2019/2020
oproti technickému
katalogu
a ceníku 2018/2019

 Série MELIA, PUR, ESCURA 
• Bez cenových změn jednotlivých produktů.

• Stále platí nabídka zaměření zdarma u řady MELIA 

 a PURmax (s výškou 2001 - 2300 mm s L-kováním).

• Nový EPB profil pro montáž na dlažbu.

• Nové fotografie řady ESCURA (změna v designu koupelny).

6 mm bezpečnostní sklo   |   Standardní výška 2000 mm   |   Antiplaková úprava skla Aquaperle   |   Křídlové 
dveře s otvíráním ven i dovnitř   |   Na vnitřní straně zapuštěné chromované panty se zdvihovým mechanismem 
-  u křídlových dveří)   |   "Soft open/close" systém u posuvných dveří   |   Vysoká stabilita a jednoduchá 
montáž   |   Standardní i zvláštní rozměry pro flexibilní řešení   |   Velká šířka vstupu pro maximální komfort

NOVINKA

Ergonomický design madla 
působí elegantně a moderně

Výrazné tvary pantů 
odpovídají aktuálnímu trendu 
v koupelnovém designu

"Soft open/close" systém 
u posuvných dveří pro snadné 
a tiché otvírání i zavírání dveří

 Série CADURA    

CADURA, nová řada kvalitních sprchových zástěn

od společnosti SanSwiss, je dokonalou kombinací

sofistikovaného designu, do detailu propracované 

ergonomie i kvalitních materiálů.

V nabídce křídlové i posuvné dveře. 

Produkty řady BLACK LINE naleznete opět ve speciálním ceníku. 
Nikoliv v hlavním technickém katalogu/ceníku.

Plná dostupnost celého sortimentu od 1.5.2019!



 Série PUR LIGT S 
• Ceny byly navýšeny o 7% (pro celou řadu PUR LIGHT S).

• Bez technických změn jednotlivých produktů.

• Skladem se nyní drží pouze čtvrkruh - PLSR 55 090 50 07.

 Série SWING-LINE, SWING-LINE F 
• Bez cenových a technických změn jednotlivých produktů.

 Série TOP LINE 
• Bez cenových a technických změn jednotlivých produktů.

NOVINKY v sortimentu:
• Boční stěna TOPF - šířka 1400 mm (profil matný elox, bílá, aluchrom, sanitární barvy;

 sklo: čiré, Durlux, Mastercarré, Cristal perly, Satén, linie).

• Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině- TED - šířka 800 mm (profil matný elox, bílá,  

 aluchrom, sanitární barvy; sklo: čiré, Durlux, Mastercarré, Cristal perly, Satén, linie).

 Série ECO LINE 
• Bez cenových a technických změn jednotlivých produktů.

 WALK-IN zástěny 
• Novinkou v sortimentu je Walk-in zástěna 

 CAW ze série CADURA.
 Pevná stěna samostatná s posuvným dílem

 je vyráběna v šířkách od 1000 mm do 1800 mm 

 a standardní výšce 2000 mm.

 Vanové zástěny 
• Novinkou v sortimentu je vanová zástěna 
 EASY - STR4P6B
• Standardně dodávána 

 s rohovou vzpěrou.

• Volitelné příslušenství 

 - stabilizační vzpěra.



 Sprchové kabiny MODUL 
Sprchové kabiny jsou praktickým řešením pro prostory, kde není možné umístit klasický sprchový 

kout. Výhodou je snadná a rychlá instalace. 

Na základě četných poptávek a dotazů od zákazníků jsme rozšířili sortiment sprchových kabin 

a zároveň jsme usnadnili i jejich výběr. Došlo ke změně cen.

Především bychom chtěli upozornit, že jsme do sortimentu zařadili rozměr vaničky 900x1200 mm 

a standardně nabízíme kromě čirého skla i sklo Durlux. 

 Vaničky ILA, MARBLEMATE 
• Nové rozměry vaniček ILA (700x900 mm, 750x900 mm, 900x110 mm) 
 včetně předních panelů pro vaničky.

• Drobné opravy v technických datech (výška nožiček vaniček, oprava nákresu na straně 361     

  - vanička Marblemate - instalace na podlahu).

• Bez cenových změn.

 Doplňky 
• Doplněny stabilizační a rohové vzpěry pro nové produkty.

• Úprava cen - např. stabilizačních a rohových vzpěr, těsnění.

• Nové objednací kódy pro těsnění (nově v objednacím kódu „KD“).

• Nový EPB profil (týká se řady MELIA, PUR, ESCURA), nové nástěnné profily. 

 Technické informace 
• U-montáže (strana 20) - rozšíření nabídky

• Drobná úprava přestavností a doplnění/upřesnění technických informací u jednotlivých sérií

 sprchových zástěn (např. na straně 191 - SWING-LINE F, upřesnění otevření/odklopení  

 skládacích dveří atd.)

 Produkty skladem 
• Na webových stránkách www.sanswiss.cz naleznete aktuální přehled produktů skladem 

 nebo s dodáním do 10 dnů. Produkty skladem jsou v Ceníku 2019/2020 označeny červeně,  

     produkty s dodacím termínem 10 dnů zeleně. 



• Změny cen (AN13, ANT, V.ANE.06, S.ANE.06,   
     stabilizační vzpěry, těsnění, doplňkové profily)
• Novinka - profil EPB
• Bez technických změn jednotlivých produktů

VANOVÉ 
ZÁSTĚNY

• Změny cen (pouze ve volitelném příslušenství 
     - stabilizační vzpěry, těsnění, doplňkové profily)
• Novinka - profil EPB
• Bez technických změn jednotlivých produktů

• Změny cen (TLSAC, TLS, TOPF2 )
• Novinka - profil EPB
• Bez technických změn jednotlivých produktů

• Volitelné příslušenství 
     - rohová vzpěra RE.06.1000
• Bez technických a cenových změn jednotlivých  
     produktů

MINICENÍK pro koncové zákazníky
obsahuje vybraný sortiment neprodávanějších typů 
- standardní produkty z technického katalogu/ceníku 
2019/2020 a rovněž produkty BLACK LINE. 
Uvedené ceny v miniceníku jsou včetně DPH.

NOVINKA 

SOEB1, SOEB13, SOLB2

Změny v ceníku 
BLACK LINE 2019/2020
oproti ceníku 2018/2019

Na veškeré produkty v ceníku SanSwiss 
včetně produktů BLACK LINE platí i nadále záruka 2+3 roky. 
Podrobnosti naleznete v záručních podmínkách na www.sanswiss.cz.

ZÁRUKA

2 + 3 roky



Sledujte nás na www.sanswiss.cz 
a rovněž na sociálních sítích!
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SanSwiss team

#blacklinesanswiss

Lukáš i Miloš nejsou v SanSwissu žádnými nováčky. Letité zkušenosti z naší společnosti nyní využijí 

jiným směrem. Lukášovi Koutskému, novém projektovému manažerovi, přejeme mnoho zajímavých 

projektů i jejich realizací a Milošovi Skřivánkovi co nejméně reklamací. 

Hana Moravcová má dlouholeté zkušenosti při řízení firmy,  

ať již z pohledu obchodní či marketingové strategie a jejího budování, 

především na zahraničních trzích. Důležité je pro ni navázat 

na úspěchy, kterých dosáhl stávající ředitel František Bílek, získat 

další podíl na českém, slovenském a zahraničních trzích při zachování 

filozofie a DNA firmy SanSwiss. Rozšiřování povědomí o značce, 

odlišení se od konkurence, potvrzení naší kvality, stejně jako budování 

firemní kultury je jeho nedílnou součástí.

#sanswiss

SanSwiss

http://blackline.sanswiss.com/cz

www.sanswiss.com sanswiss_official

Lukáš Koutský
projektový manažer

Mobil:    +420 725 105 984

E-mail:  projekty@sanswiss.cz

Miloš Skřivánek
reklamační oddělení

Tel.:      +420 793 644 453

E-mail:  reklamace@sanswiss.cz

Mgr. Hana Moravcová
obchodní a marketingová ředitelka

Tel.:      +420 493 644 422

E-mail:  hana.moravcova@sanswiss.cz

Rádi bychom se Vám představili!


