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Понад 35-ти років досвіду. 20 років на чеському ринку. 
SanSwiss – традиційний виробник душових кабін м.Їчін 
 
Для компанії SanSwiss 2019 рік став роком з великої літери. Завдяки великому ноу-хау, 
численним інноваціям, високій якості, абсолютній функціональності виробів і, перш за все, 
довірі клієнтів, компанія SanSwiss відзначить цього року 20-ти річчя свого існування на 
чеському ринку. А що радує ще більше, то це факт, що компанія відзначить цю подію 
відкриттям нового виробничо-логістичного цеху в м.Їчін.  
Багатофункціональний цех значно розширить виробничі та складські потужності і 
забезпечить подальші можливості для створення нових робочих місць. Невід'ємною 
частиною нового цеху стане сучасний виставковий зал (showroom) душових кабін. І це 
стало  ще однієї мрією, що збулася у компанії SanSwiss. 
 
CADURA – натхненна самою природою 
І в цьому році компанія SanSwiss взяла участь в престижній ISH виставці у Франкфурті-на-
Майні, презентувала там свій унікальний модельний ряд душових кабін CADURA. При 
розробці цих унікальних душових кабін компанія SanSwiss надихнулася природними 
властивостями води. Гладкість і ніжність, поряд з виразними лініями профілів, поверхня 
яких нагадує гладкість і прозорість льоду. Ергономічна і повністю функціональна ручка 
розроблена з урахуванням останніх тенденцій. Вона ідеально поєднується як з профілями, 
так і з петлями. 
CADURA - це поєднання витонченого дизайну, ідеальної ергономіки і якісних матеріалів. 
CADURA пропонує високу функціональність, яка в даний час є першорядною вимогою і 
обов'язковою умовою для створення сучасного асортименту душових кабін. В асортименті 
продукції компанії SanSwiss є душові кабіни з розпашними і розсувними дверима. Розпашні 
двері можуть відкриватися всередину і назовні. Вони оснащені підйомним механізмом, 
який полегшує відкриття дверей і запобігає передчасному зносу дверних ущільнювачів. 
Гладка поверхня всередині вбудованих петель полегшує очищення і догляд за виробом. 
Елегантні розсувні двері оснащені системою "Soft open / close" (м'якого відкривання / 
закривання) для легкого і безшумного відкривання / закривання,  навіть у більш широких 
дверей. Направляючий профіль з цією інтегрованою функцією є закритим. Для зручності 
очищення можна легко відкинути двері назад. Розпашні і розсувні двері поставляються з 
пороговою планкою, призначеною для забезпечення оптимальної герметичності виробів. 
Конструкція стабілізуючих або кутових розпірок забезпечує ідеальну стійкість фіксованих 
частин. 
Першокласна якість модельного ряду CADURA доповнена безпечним склом товщиною 6 
мм зі стандартною антіплаковою обробкою Aquaperle, яка істотно знижує ймовірність появи 
забруднень і накипу на склі. Завдяки такій обробці краплі води стікають зі скла і не осідають 
на ньому. Стандартну антіплакову обробку Aquaperle мають всі стекла SanSwiss. 
 
Гнучке рішення для нестандартної ванної кімнати 
Компанія SanSwiss пропонує також нестандартні душові кабіни CADURA - при цьому 
особливого значення не має, чи йдеться про спеціальні розміри, скоси і зрізи, або ж про 
укорочену бічну стінку, яку можна вільно прикріпити до прилеглої ванни і відокремити, 
таким чином, душ від ванни. Компанія SanSwiss є фахівцем з нетипових рішень душових 
кабін, включаючи все більш популярні U- подібні установки (поєднання дверейі 2-х бокових 
стінок). Компанія SanSwiss була відзначена престижною нагородою в категорії «Душові 
кабіни» за кабіну CADURA CA31C (U-збірка), яка була присвоєна популярним польським 
журналом «ŁAZIENKA» (BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019). Крім представників 
самого журналу «ŁAZIENKA» до складу журі конкурсу увійшли експерти з даної області, 
оптові продавці, представники галузевих організацій, а також архітектори та дизайнери. 
Продукція, яка була визнана кращою в конкурсі «Ванна - вибір 2019 року», вважається 
кращою як щодо якості, так і по відношенню до дизайну. 
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BLACK LINE – геометрія&авангард 
Крім нового модельного ряду CADURA, компанія SanSwiss також представила на ISH 
виставці все більш та більш популярні Walk-in огорожі серії BLACK LINE. Виразні форми, 
геометричне розділення і вражаючі чорні лінії роблять ванну кімнату більш сучасною і 
статусною. Walk-in огорожі надають ванній кімнаті абсолютно новий вимір і руйнують 
звичний стереотип в області дизайну та інтер'єру. Walk-in огорожі є ідеальним рішенням 
для  приміщень в стилі Loft і промислових будівель. В даний час в асортименті продукції 
SanSwiss є також душові шторки для ванн нового модельного ряду BLACK LINE. 
 
Відкрийте для себе світ натхнення SanSwiss! 
В цьому році компанія SanSwiss запустила новий веб-сайт www.sanswiss.com.ua, де 
можна знайти всю необхідну інформацію про душові кабіни і душові піддони компанії 
SanSwiss. Новий веб-сайт розроблений в сучасному, респонсівному дизайні і зручному 
інтерфейсі для швидкого і інтуїтивного пошуку необхідної інформації і продукції з 
асортименту компанії SanSwiss. Новий конфігуратор душових кабін дозволяє ще швидше 
і точніше здійснювати конфігурацію відповідної моделі душової кабіни, в залежності від 
бажаної форми самої душової кабіни, типу дверей або конструкції душової огорожі. 
Компанія SanSwiss є також в соціальних мережах Instagram та YouTube. 
 
Історія компанії 
У 1981 році власник компанії RONAL AG Карл Вірт прийняв рішення відкрити паралельно 
до виробництва легкоплавких автомобільних дисків, зовсім інший напрямок, а саме 
виробництво душових кабін. 
У місті Битч, Франція, недалеко від німецького кордону, саме з виробництва душових кабін 
розпочалася історія фірми RONAL. Успішне впровадження продукції бренду RONAL на 
європейському ринку сантехніки призвело в 2009 році до створення холдингової компанії, 
заснованої в м Хяркінген, Швейцарія, в якій всі компанії об'єдналися під одним брендом 
SanSwiss. 
 
Постійне зростання продажів на французькому і німецькому ринках призвело до прийняття 
рішення розпочати виробництво душових кабін в Чеській Республіці, в мальовничому 
містечку Їчін. Створені виробничі потужності дозволили охопити нові ринки збуту в Європі 
і привели до створення автономних торгових організацій і запуску продажів в інших країнах, 
таких як Словаччина і Польща. 
 
На даний час компанія SanSwiss GROUP є успішною європейською компанією. SanSwiss 
відповідає широкому спектру побажань клієнтів за індивідуальними дизайнами ванних 
кімнат, включаючи нестандартні розміри. SanSwiss, як і раніше, дотримується основної 
філософії - ІННОВАЦІЯ, ДИЗАЙН та ЯКІСТЬ, і успішно застосовує її на практиці. 
 
Компанія SanSwiss є всесвітньо успішним виробником душових кабін і піддонів, чий 
головний офіс знаходиться в м. Хяркенінген, Швейцарія. Це - три виробничих 
підприємства, - у Франції (починаючи з 1981 року), Чехії (з 1999 року) і Румунії (з 2009 
року), а такожсамостійні представництва в 16-ти країнах Європи, які просувають 
бізнес-стратегію завдяки безпосередній близькості від замовника і надання йому 
професійних послуг. Компанія SanSwiss GROUP є частиною міжнародної компанії 
RONAL GROUP, яка відноситься до одних з провідних світових виробників 
легкоплавких литих дисків для легкових і комерційних автомобілів. 
 
Контакти:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01 Jičín  
E-mail: prodej@sanswiss.cz  
www.sanswiss.cz  
 
Якщо Ви зацікавлені в отриманні більш докладної медіальної інформації, зв'яжіться 
безпосередньо з відділом маркетингу: 
Мартіна Прокешова (Martina Prokešová), marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 

mailto:prodej@sanswiss.cz
http://www.sanswiss.cz/
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ФОТОМАТЕРІАЛЫ: 

    
 

  
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – візуалізація сучасного виробничо-логістичного цеху і нового європейського 
виставкового залу 2019 
 
 

  
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – виробничий цех (2017), робоче місце збірки (2001) 
 
 

   
 

    
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – виробничий цех (2018) 
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У 1969 році Карл Роланд Вірт заснував завод з виробництва алюмінієвих дисків в м. Форст, Німеччина. 
В цьому ж році фірма RONAL починає постачати литі диски для автомобілів Alfa Romeo Duetto. 
 
 

 
 
SanSwiss Schweiz AG. Головний офіс компанії знаходиться в м Хяркенінген, Швейцарія. 
 
 

  
 

    
 
 
CADURA – новинка 2019 року 
Новий модельний ряд душових кабін SanSwiss відображає витончений стиль і нестримну природу води, яка 
вже на перший погляд проявляється в багатьох деталях душових кабін CADURA. 
Натхненна природою, сформована водою. 
Розпашні і розсувні двері. 
U-подібна збірка CADURA - однозначний переможець BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 201 
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BLACK LINE 
Колекція душових кабін від компанії SanSwiss з ненав'язливими елементами в матово-чорному кольорі. 
Ідеальне поєднання мінімалізму та повної функціональності. 
http://blackline.sanswiss.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копирование фотографий (авторское право): 
Примите, пожалуйста, к сведению, что все фотоматериалы подлежат охране авторским правом. 
Их незаконное использование без согласия  автора и указания источника, переделка или использование их для других 
целей, запрещено.  
 

 


