
Cotidianul rămâne la ușă

EXPERIENŢA DUŞULUI



Cotidianul rămâne la uşă

2



Fascicul cald, uşor pulsator de apa. Benefic şi relaxant, un moment

plăcut. Eliberare de stres după o zi aglomerată la lucru. Cotidianul 

rămâne la uşă.

Cu o cabină de duş SanSwiss se deschid toate posibilitățile pentru

transformarea băii dumneavoastră într-o baie de bunăstare. Indiferent

de model, cu cadrul pronunțat, cadrul redus sau fără ramă, mărime 

standard sau soluție generoasă Walk-in în format XXL, SanSwiss vă 

oferă un program multilateral si cuprinzător prin care nici o dorință 

nu rămâne nesatisfăcuta.

Ca şi grup al unei companii europene cu sediul în localitatea 

Härkingen/Elveția, SanSwiss stabileşte în mod constant un avans 

prin calitate,inovare şi durabilitate. Cele mai mari beneficii posibile 

pentru clienți şi durabilitatea produselor sunt o parte integrantă 

a filozofiei noastre corporative la nivel mondial. Trei unități de 

producție şi nouă companii de vânzări în 15 de țări europene şi 

Asia asigură punerea în aplicare a filozofiei noastre corporative prin 

orientarea către client şi servicii profesionale oferite la faţa locului.

Cotidianul rămâne la uşă

3

EXPERINEŢA DUŞULUI 



MELIA 10 - 13

ESCURA  18 - 21

PUR  14 - 17

ANNEA 22 - 25

SOLINO  26 - 29 TOP-LINE 36 - 43

PUR LIGHT S 32 - 35

SALIA 48 - 51

VALEA 44 - 47

4

GAMA DE PRODUSE SANSwISS

CABINE DE DUŞ CU BALAMA CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL

Noutate 2016

Noutate 2016

FUN  58 - 59

MELIA  54 - 57

EASY  60 - 61

TOP-LINE  66 - 67

PUR  62 - 65

PARAVANE WALK-IN

Noutate 2016

Noutate 2016



5

ILA 80 - 81MELIA 70 - 71

PUR 73

STICLă șI PROFILE 86 -91

CABINE DE DUŞ  92 - 93

VARIANTE DE STICLA  
SI PROFIL A SERIILOR 94

DIMENSIUNI CADITE 95

SCăUNEL CONFORT 84 - 85

CăDIŢE DE DUŞ PARAVANE CADă ACCESORII

FUN 72 TRACY 80 - 81

SOLINO 74 - 75

TOP-LINE 76- 77

Noutate 2016

Noutate 2016



6



7

	Sticlă securizată

	Tratament Aquaperle în mod standard pentru o întreținere uşoară  
 şi frumusețe durabilă

	14 variante de sticlă

	12 Serii: fără ramă, cu armături, variante profil

	Dimensiuni speciale individuale

	Măsurători şi serviciu montaj naţional

	Cadiţe din materiale minerale de înaltă calitate

	5 ani garanţie pe produs

	10 ani garanţia posibilităţii de cumpărare a pieselor şi garniturilor

Decizia de achiziționare a unei cabine marca SanSwiss reprezintă întotdeauna  

o alegere buna, întrucât SanSwiss produce de 30 de ani cabine şi paravane de  

o calitate recunoscută.

Produsele SanSwiss îndeplinesc cele mai înalte solicitări din punct de vedere tehnic, 

funcționalitate, confort si design. Toate produsele corespund standardelor înalte impuse 

de normele europene. Păstrarea calităţii se realizează prin efectuarea de controale 

permanente. Selecția materialelor de calitate, prelucrarea atentă în cadrul proceselor 

moderne precum şi dezvoltarea continuă asigură păstrarea nivelului recunoscut de 

calitate al tuturor produselor marca SanSwiss.

 

Datorită competenţei de fabricare cuprinzătoare, precum şi dezvoltării multiplelor 

produse inovative SanSwiss se situează printre producătorii de succes în Europa.

PROMISIUNEA CALITĂŢII SANSwISS

AVANTAJELE MĂRCII SANSwISS
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CABINE DE DUŞ 
CU BALAMA



MELIA 
ELEGANŢĂ ÎN CABINA DE DUŞ - 
ESCAPADĂ DE LA VIAŢA COTIDIANĂ

Vă puteţi începe ziua cu un duş revigorant, binefăcător. MELIA, noua cabină de duş fără rame de la 

SanSwiss, vă oferă condiţiile  ideale pentru a transforma duşul de zi cu zi într-un adevarat răsfăţ.

Design-ul marcant impresionează prin liniile clare şi gradul ridicat de transparenţă. Nenumăratele 

avantajele din punct de vedere practic conving de asemenea: uşi batante din sticlă securizată de 

8 mm, care se deschid şi se închid foarte uşor datorită balamalelor cu funcţie de ridicare – coborâre. 

În interior, balamale în plan cu sticla, care facilitează curăţarea şi întreţinerea cabinei de duş.

    "Noi am optat pentru MELIA,  
             deoarece se potriveşte perfect  
                   pentru baia noastră.  
      Design, şi funcţionalitate la cele 
              mai înalte aşteptări." 

CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA
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MELIA 

MELIA uşă batantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare şi 2 pereţi laterali; Montaj în U
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Din soluţia dreptunghiulară standard până la generosul Walk-in: seria premium Melia convinge printr-o 

gamă largă de modele şi variante de configurare care sunt imposibile de a nu fi pe gustul 

dumneavoastră. Designul marcant cu o direcţie clară a linilor rezumat la esenţial. Un aspect în orice 

arhitectură sanitară. Tehnica este una inovativă şi de înaltă calitate. 

Trei modalităţi de ataşare pe perete, balamale interne cu sistem de închidere-deschidere, garnitură 

continuă, bară verticală stabilizatoare pentru stabilizarea optimă a produsului. O bordură elegantă 

pentru reţinerea apei, configurând o densitate optimală.

MELIA - GAMA CARE 
ÎNDEPLINEŞTE ORICE VIS

 Sticlă securizată ESG 8 mm

 Înălțime standard 2000 mm 

 Inclusiv finisare sticla Aquaperle 

 Toate uşile cu accesoriile de pivotare

 Balamale în plan cu sticla la interior cu funcţie de ridicare-coborâre

 Comoditate curățare optimă

 La alegere, doua modele de mânere interioare 

	Stabilitate maximă şi instalare uşoară

 Garnitura uşii îngustă, cu un aspect de crom

 Montarea pe cădiţa de duş sau direct pe pardoseală

MELIA Acces pe colţ din 2 piese

CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA



MELIA Cabină de duş sfert de cerc

MELIA Uşă batantă din 2 piese în nişă
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 Sticlă securizată de 8 mm

 Înălţime standard de 2000 mm

  Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle
   Balamale în plan cu sticla la interior cu funcţie de ridicare-coborâre

 Fixare la perete in unghi sau profil de perete

	Confort la curatare

	Maner cu design superior din alama cromata

	Stabilitate maxima si montaj simplu

	Acces larg si confortabil

  Dimensiuni lăţime standard şi la comandă pentru soluţii flexibile

 Montaj pe cădiţă sau pardoseală

PUR Uşă batantă din 2 piese în nişă 

CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA
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Seria pentru cei cu cu pretenţii mari faţă de confort si design. Datorită linilor simple, acesta devine punctul 

central al băii. Materiale de calitate superioară, balamale masive din alamă cromată, accese largi, toate 

acestea oferă un confort sporit de-a lungul multor ani. Balamalele la nivel cu sticlă si sistemul de ridicare-

coborâre la închiderea uşii fac experienţa duşului perfectă. 

SOLUTII GENERAOSE 
CU DESIGN DEOSEBIT 

PUR



PUR Uşă pivotantă cu parte fixă în continuare şi perete lateral fix
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PUR Uşă pivotantă cu parte fixă în continuare si perete lateral
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PUR-SERIA PENTRU SOLUŢII  
DE DUŞ INDIVIDUALE
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Posibilităţile seriei PUR sunt aproape fără limite:prin intermediul tăieturilor oblice sau înălţimilor 

speciale pana la 2300 mm, PUR oferă toate posibilităţile pentru a obţine o soluţie individuală in baia 

dumneavoastră. Varietatea mare dintre cele 8 modele de sticlă ermite satisfacerea tuturor dorinţelor.

CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA



PUR Sfert de cerc cu colţar discret de fixare pe perete 

PUR Acces pe colţ din 2 piese cu profil compensator la perete 
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DESIGN ATRAGATOR SI fORMĂ CLARĂ

ESCURA Uşă pivotantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare
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ESCURA

 Sticlă securizată de 6 mm

 Înălţime standard de 2000 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Balamale din alamă cromată în plan cu sticla, cu mecanism de ridicare-coborâre

 Uşă cu deschidere în exterior

 Confort optim de curăţare

 Stabilitate maxima si montaj simplu

 Dimensiuni standard şi la comandă pentru soluţii flexibile

Modern, inspirativ, dinamic. Acesta este ESCURA, noua serie de duş fără ramă de la SANSWISS. 

Dezvoltată pentru oameni care nu doresc să facă compromisuri in amenajarea băii în privinţa 

designului si a formei. Uşile si pereţii fixi din sticlă securizată de 6 mm au un aspect şi o prezentare 

foarte reuşită care ies de asemenea in evidenţă.

ESCURA convinge printr-o multitudine de elemente constructive care fac experienţa duşului zilnic si 

mai placută.

CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA



Sfert de cerc din 4 piese - pe fiecare latură câte o uşă pivotantă cu parte fixă în continuare
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"A fost dragoste la prima vedere.
   Designul modern se potriveşte 
      excelent pentru baia noastră." 

ESCURA ADUCE  
UN NOU IMPULS ÎN BAIE   
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CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA



Acces pe colţ - pe fiecare latură câte o uşă pivotantă cu parte fixă în continuare
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TRANSPARENTĂ fĂRĂ RAMĂ  
OfERĂ BĂII UN PROfIL INDIVIDUAL

Seria de duş ANNEA oferă băilor un profil de sine stătător: elegantă şi modernă, practică şi uşor de 

întreţinut in utilizarea zilnică. Materialele de calitate precum sticla securizată si profilele de aluminiu 

argintii şlefuite lucios subliniază elegant optica. Balamalele interioare în plan cu sticla precum şi 

tratamentul standard Aquaperle sporesc confortul în duş şi simplifică curăţarea.   

ANNEA

 Sticlă securizată de 6 mm

  Înălţime standard de 2000 mm

  Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

	Uşă cu deschidere în exterior

  Dimensiuni standard şi la comandă

  Profil argintiu şlefuit lucios

  Profile de fixare la perete cu domeniu de reglaj

  Închidere magnetică

  Stabilitate maxima si montaj simplu

CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA
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ANNEA

ANNEA uşă pivotantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare şi perete lateral fix
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VALOARE SI ELEGANTA 
PANA IN DETALIU

CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA

La seria de duş ANNEA apare valoarea si eleganţă până în cel mai mic detaliu: designul 

mânerului în ton cu cel al balamalelor cu mecanism de ridicare coborare.

Stabilizatorul de colţ adaptat la designul celorlalte elemente asigură stabilitatea necesară 

utilizării zilnice. Va veti bucura mulţi ani de o cabina de duş ANNEA.

Solutie de dus spatioasa: ANNEA - usa in nisa cu parte fixa in 
continuare

ANNEA sfert de cerc (usi batante cu parti fixe in continuare)
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Mult spaţiu pentru acces comod: ANNEA acces pe colţ  
din 2 piese (Uşi pivotante cu părţi fixe în continuare)



SOLINO 
MODERN, IN PAS CU MODA SI CONfORTABIL.  
SERIA DE DUŞ PENTRU CEI TINERI SI PENTRU  
CEI CU SUfLET TANAR

SOLINO este seria tânară, în pas cu moda pentru toţi aceia pentru care baia reprezintă mai mult decât 

o celulă udă pentru curătarea corpului. Profile de aluminiu de calitate, uşi batante cu deschidere 

largă şi multă transparenţă sunt cele mai bune premize pentru satisfacţia duşului.

Seria cabinelor SOLINO oferă datorită variantelor diferite de uşi şi dimensiuni posibilităţi multiple 

pentru o realizare personalizată a băii. Dimensiunile speciale oferă potrivirea exactă in nişe sau ţin 

cont de posibilităţile spaţiului.

	Sticlă securizată de 6 mm

 Înălţime standard de 2000 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Dimensiuni standard şi la comandă

 Profil argintiu şlefuit lucios

 Uşi batante catre interior-exterior sau pivotante catre exterior

 Deschidere către exterior la uşi pivotante şi uşi pivotante cu parte fixă

 Confort optim la curatare

 Profile compensatoare cu domenii de reglaj

 Închidere magnetică

 Stabilitate maxima si montaj simplu 

SOLINO uşa batanta din 2 bucati şi perete lateral fix  SOLINO usa pivotanta cu perete lateral fix 
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CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA



SOLINO 

Soluţii generoase cu accese spaţioase: SOLINO acces pe colţ din 2 piese (uşi pliabile)
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SOLINO OfERĂ MAI MULT 
DECÂT STANDARDUL

În ciuda gradului înalt de standardizare SOLINO ne oferă mai mult decât un standard: Înălţimea 

confortabila de 2000 mm, uşi batante din una sau 2 piese, uşi pivotante cu sau fără parte fixă în 

continuare, uşi pliabile economisitoare de spaţiu, lăţimi până la 1200 mm, tratament Aquaperle, 

garnituri magnetice, domeniu de reglaj.

SOLINO usa pivotanta cu parte fixa in continuare si perete lateral fix SOLINO sfert de cerc (Uşi batante cu părţi fixe în continuare)
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CABINE DE DUŞ 
CU BALAmA



SOLINO acces pe colţ din 2 piese,  
uşi batante cu parte fixă în continuare
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CABINE DE DUŞ 
CU PROfIL
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UŞI CULISANTE EXCLUSIVISTE 
SI ACCESE LARGI SI COMfORTABILE

PUR LIGHT S

 Sticlă securizată de 6 mm

 Înălţime standard de 2000 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Uşi glisante cu sistem de alunecare uşoară

 Uşi detaşabile prietenoase pentru curăţire

 Lăţimi variabile pentru spaţii generoase

 Dimensiuni şi la comandă pentru soluţii flexibile

Uşi culisante exclusiviste, funcţionalitate si design, seria PUR LIGHT S convinge din orice punct de vedere. 

Uşile glisante pot fi manevrate cu mare uşurinţăa. La intrarea in cabină de duş se experimentează deja 

confortul sporit datorat lipsei pragului si a sinei. O altă componentă confortabilă a cabinei o reprezintă 

uşile detaşabile precum si tratamentul standard Aquaperle care uşurează semnificativ întreţinerea.

Designul exclusiv se integrează fara probleme în diferitele concepte arhitecturale. Conceptul culisant 

exclusivist permite o folosire optima a spaţiului.

 

PUR LIGHT S uşă culisantă din 2 piese - 1 părte fixă, 1 părte mobilă - şi perete lateral

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL
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PUR LIGHT S

PUR LIGHT S uşă culisantă din 4 piese - 2 părti fixe, 2 părti mobile - şi perete lateral
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Ambiente stilate: PUR LIGHT S acces pe colţ - 2 părţi (uşi culisante cu parte fixă)

SATISfACTIA DUSULUI 
IN AMBIENTE EXCLUSIVISTE

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL



35

Perfecţiune pe rotund: PUR LIGHT S sfert de cerc
(2 uşi culisante şi 2 părţi fixe)

fUNCŢIONALITATE IN ARMONIE 
CU UN DESIGN PLĂCUT



O CLASĂ PENTRU SINE
Noile modele cu un plus de confort

TOP-LINE

 Sticlă securizată de 6 mm

 Înălţime standard de 1900 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Uşi culisante

 Eliminarea profilului permite accesul fără bariere

 Montaj prietenos

 Dimensiuni standard şi speciale pentru soluţii flexibile,

Noile modele TOP-LINE oferă soluţii de baie atractive cu un plus de confort: Renunţarea la profilul 

de jos la modelele cu 3 uşi glisante permite un acces mai liber şi îmbunătăţeşte confortul duşului. 
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CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL



37

TOP-LINE uşă culisantă din 2 piese - fără profilul de jos - cu perete lateral fix 



TOP-LINE -  
ŞI DESIGNUL CONVINGE
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TOP-LINE uşă culisantă din 4 piese - 2 părţi fixe, 2 părţi mobile - fără profilul de jos - cu perete lateral fix

CABINE DE DUŞ
CU PROFIL
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TOP-LINE acces pe colţ - pe fiecare latură  
câte o uşă culisantă cu parte fixă în continuare - fără profilul de jos
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CABINE DE DUŞ fLEXIBILE  
IN RAPORT CALITATE PRET ATRACTIV

TOP-LINE

 Sticlă securizată de 3, 5 şi 6 mm

 Posibilitatea confecţionării din plexi glass în funcţie de anumite modele

 Înălţime standard de 1900 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Uşi pivotante (deschidere către exterior), uşi batante (deschidere către interior şi exterior),  

 uşi culisante şi usi pliabile culisante 

 Montaj prietenos

 Dimensiuni standard şi speciale pentru soluţii flexibile

Seria de cabine de duş atractiv: TOP-LINE oferă funcţionalitate bine gândită, materiale de calitate 

superioară, design în pas cu timpul la un raport calitate preţ foarte atractiv care convinge atat 

ca şi optică cât si ca flexibilitate. Un spectru larg de variante, diferite sisteme de uşă precum si 

multiplele soluţii speciale deschid posibilitatea pentru idei creative si modalităţi de realizare diverse.

Acces pe colţi din 2 piese (uşi pivotante cu părţi fixe in continuare) Uşă batantă din 2 piese cu perete lateral fix

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL
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TOP-LINE

TOP-LINE sfert de cerc (2 uşi culisante cu părţi fixe in continuare) - livrabil si cu uşi pivotante



TOP-LINE
SERIA CONVINGĂTOARE 
CU VARIEĂŢI MULTIPLE

Nici o altă serie de la SanSwiss nu oferă o varietate asa de mare 

de modele de uşi  variante de construcţie. Uşi batante, pivotante, 

culisante sau glisante, la TOP-LINE regăsiţi toate sistemele dorite. 
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TOP-LINE uşă pivotantă cu parte fixa în continuare si perete 
lateral fix

        "Cu atatea variante  
 si cu un raport pret calitate  
         atat de bun, a existat pentru  
noi numai o opţiune: TOP-LINE."

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL
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TOP-LINE uşă batantă dintr-o bucată cu 
perete lateral fix

TOP-LINE uşă culisantă din 3 piese cu perete 
lateral fix

TOP-LINE uşă pliabilă culisantă din 2 piese 
cu perete lateral fix



4444

MARCANTĂ,STABILĂ, ÎN PAS CU MODA.
UŞILE CULISANTE CU UN LOOK ACTUAL

VALEA

 Sticlă securizată de 6 mm

  Parti fixe cu sticla transparenta si banda neagra sablata in partea de sus si de jos

  Dimensiuni standard

  Înălţime standard de 1900 mm

  Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

  2 variante de profil: argintiu slefuit lucios sau alb

  Usa glisanta rabatabila pentru confort optim la curatare

 Profile egalizatoare cu domenii de reglaj

 Inchidere magnetica

 Montaj facil

Seria de duş VALEA cuprinde 3 modele diferite care conving prin designul marcant. Uşile şi pereţii 

laterali sunt confectionaţi din sticlă securizată de 6 mm si includ in mod standard tratamentul Aquaperle. 

Acesta uşurează curaţarea produselor. Uşa culisantă poate fi usor rabatată cu ajutorul elementelor, 

sporind confortul la întreţinere.

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL

Soluţie de duş generoasă: VALEA uşă culisantă din 2 piese în nişă



VALEA

45

VALEA -uşă culisantă din 2 piese cu perete lateral fix
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DESIGN CARE  
PUNE ACCENTUL

Este oare forma marcantă cu profilele de calitate din aluminiu 
sau partea sablată de pe părţile fixe cea care atrage atenţia 
atenţia? In orice caz, seria VALEA pune accentul si transforma 
cabina intr-un punct de atractie al baii.

VALEA acces pe colt din 2 piese (pe fiecare latură o usă 
culisantă cu o parte fixă)

Uşi rabatabile pentru confort optim la curăţare

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL
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VALEA sfert de cerc (usi culisante cu parti fixe)
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 Sticlă securizată de 6 mm

 Înălţime standard de 1900 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Montaj prietenos

 Curăţare facilă datorită posibilităţii de rabatare a uşilor către spate

	Dimensiuni standard

Cabinele de duş SALIA ofera soluţii gandite la un raport pret calitate foarte atractiv. Funcţionalitate 

simpla, diverse materiale de calitate superioara si 3 modele bine definite oferă posibilităţi multiple 

pentru soluţii creative în baie.

Toate acestea, precum şi disponibilitatea pentru utilizarea zilnică a tuturor modelelor, face acesta 

serie atractivă şi decizia de cumpărare foarte facilă. Pentru o curăţare uşoară uşile pot fi rabatate 

către spate. Designul atractiv, montajul simplu şi tratamentul Aquaperle pentru întreţinere facilă 

reprezintă puncte  suplimentare ale acestei serii.

SALIA uşă culisantă din 2 piese şi perete lateral fix

SOLUŢII CULISANTE IN RAPORT  
CALITATE PREŢ ATRACTIV

SALIA

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL
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SALIA uşă culisantă din 2 piese şi perete lateral fix



50

SALIA  - Sfert de cerc - 2 uşi culisante, 2 părţi fixe SALIA  - Uşă culisantă din 3 piese in nişă

CABINE DE DUŞ 
CU PROFIL
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SALIA Acces pe colţ pe fiecare latură câte  
o uşă culisantă  cu parte fixă în continuare
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PARAVANE 
wALK-IN
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Cabinele de duş Walk-In marca SanSwiss din seria MELIA reprezintă prototipul soluțiilor generoase şi 

confortabile pentru duş. Spațiile generoase de duş cu acces larg crează toate condițiile pentru 

o relaxare maximă la duş. Suprafețele largi transparente de sticlă domină arhitectura spațiului şi crează 

o claritate unică. 

PARAVANE wALK-IN PENTRU  
UN RĂSfĂŢ LA DUŞ fĂRĂ COMPROMISURI

MELIA Paravan fix dintr-o bucată + 1 perete lateral mobil

MELIA

 Sticlă securizată de 8 mm

 Înălţime standard 2000 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

	Zone largi şi confortabile de acces

 Opțional cu portprosop şi/sau etajeră de sticlă

 Cel mai înalt grad de stabilitate şi montaj facil 

 Soluţii flexibile pentru dimensiuni standard şi la comandă 

PARAVANE WALK-IN



MELIA Paravan Walk-in din 2 piese, 
Paravan 1: sticlă securizată transparentă, portprosop şi etajeră din sticlă; Paravan 2: oglindă
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MELIA Paravan Walk-in independent fix dintr-o bucată cu 
perete lateral la 90°

Designul redus la ucrurile esenţiale.

Transparenţă maximă. Tot ce are nevoie o baie.

REfLECŢIA ESENŢIALULUI

PARAVANE WALK-IN
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MELIA Paravan Walk-in din 3 piese, 
Paravan 1: sticlă securizată transparentă, etajeră din sticlă; 
Paravan 2: oglindă; Paravan 3: Sticlă securizată transparentă, portprosop
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CONCEPT PARAVAN DE TIP wALK-IN
 CU MULTIPLE VARIANTE DE ECHIPARE

fUN

 Sticlă securizată de 6 mm

 Înălţime standard de 2000 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Acces spaţios

 Posibilitate fixare cu bară stabilizatoare în plafon sau pe perete

 Opţional protprosop sau etajera sticlă

 Dimensiuni standard şi speciale

Spaţii de duş generoase şi confortabile, design plin de stil, soluții pline de idei, aceasta reprezintă 

seria FUN, Walk-in cu multiplele sale posibilităţi. FUN oferă cele mai bune premize pentru spatii 

creative, confortul dusului si satisfacție fără limite prin intermediul elementelor laterale fixe sau 

mobile precum si prin multiplele posibilităţi de realizare.

Paravanul FUN Walk-in cu perete lateral. Fixare cu bară stabilizatoare Paravan FUN Walk-in cu parte mobila, portprosop si etajera de sticla, 
fixare cu bara stabilizatoare in tavan

PARAVANE WALK-IN
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fUN

Paravan FUN de sine stătător cu 2 părţi laterale mobile

59
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PARAVAN DE TIP wALK-IN 
PENTRU SPAŢII DE DUŞ GENEROASE

EASY

 Sticlă securizată de 8 mm

  Înălţime standard de 2000 mm

  Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

  Montaj simplu

  Montaj inversabil pe stânga sau pe dreapta

  Profil de fixare la perete şlefuit lucios cu posibilitate de compensare cu până la  20 mm  
 pentru denivelările pereţilor

 Montaj pe cădiţă sau pardoseală

Un detaliu relevant: Profilul cromat de la bază se comportă ca  
protecţie a canturilor şi uşurează montajul

Acces simplu, lipsit de bariere, transparenţă maximă. Walk-in Easy aduce atmosfera de concediu în 

baia dumneavoastră. Peretele convinge prin grosimea sticlei securit de 8 mm cu tratament 

Aquaperle, stabilitate optimă şi posibilitate facilă de curăţare. Montajul poate fi efectuat atât pe 

cadiţă cât şi direct pe pardoseală.

PARAVANE WALK-IN
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PARAVAN DE TIP wALK-IN 
PENTRU SPAŢII DE DUŞ GENEROASE

EASY

Paravan independent EASY



SOLUŢII wALK-IN PENTRU ELEGANŢĂ 

Paravanele Walk-in PUR sunt definiţia soluţilor de duş generoase şi confortabile. Zone de duş spaţioase 

cu accese deschise, largi oferă mult loc pentru bucurie la duş. Suprafeţe late şi transparente de sticla 

domina arhitectura spaţiului şi oferă o claritate incomparabila. Puritate in cea mai frumoasă formă.

PUR

 Sticlă securizată de 8 mm

 Înălţime standard de 2000 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Fixare la perete cu colţare discrete sau cu profil compensator

 Confort optim la curăţare

 Stabilitate mărită si montaj simplu

 Acces larg si conformtabil

 Dimensiuni standard şi la comandă pentru soluţii flexibile

 Montaj pe cădiţă sau pardoseală
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Paravan Walk-in PUR de sine stătator cu 2 părti fixe in unghi de 90 de grade

PARAVANE WALK-IN



63

Expresiv şi ieşit din cotidian: Paravanul Walk-in Segel -
Soluţii de duş generoase pentru toţi cei care iubesc specialul



Paravan PUR Walk-in cu decor crom „Linii“

ARTĂ MODERNĂ-DUŞUL DUMNEAVOASTRĂ 
DEVINE OPERĂ DE ARTĂ

Paravan PUR Walk-in cu decor crom „Scris “ Paravan PUR Walk-in cu decor crom „Piatra“

Paravan PUR Walk-in cu decor crom „Arbori“

PARAVANE WALK-IN
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Paravan PUR Walk-in cu decor crom „Oglinda“
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Paravan TOP-LINE cu bara stabilizatoare la perete Paravan TOP-LINE cu fixare in plafon

PARAVANE WALK-IN
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TOP-LINE
PARAVANE wALK-IN IN VARIANTĂ DE PREŢ ATRACTIV,
CU BARĂ STABILIZATOARE fIXATĂ ÎN PERETE SAU PLAfON

 Sticlă securizată de 6 mm sau Plexiglas 4 mm

 Înălţime standard de 1900 mm

 Inclusiv acoperire cu strat de protecţie Aquaperle

 Montaj prietenos

 Dimensiuni standard şi la comandă pentru soluţii flexibile

Paravanul din seria TOP-LINE: Profile laterale marcante, fixare prin bara stabilizatoare in perete sau 

plafon, 6 modele de sticla si 3 variante de profil standard. Această mare variaţiune se completează 

cu tratament Aquaperle in mod standard pentru toate sticlele securit, ceea ce usurează foarte mult 

curăţirea sticlei.
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Paravan TOP-LINE cu parte mobilă şi bara stabilizatoare la perete
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PARAVANE  
PENTRU CADĂ - 
CONfORT  
LA DUŞ ÎN BĂI  
ÎNGUSTE
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MELIA
TRANSPARENŢĂ MAXIMĂ
DESIGN NOBIL - EXACT STILUL  NOSTRU

         "In baia noastră destul de mică  
    am dorit sa nu renunţăm la duş.  
         Noile paravane MELIA pentru cada  
    de baie sunt exact pe gustul nostru:
Design modern şi de calitate în prelucrare. 
  Acestea creaza o atmosferă de confort  
                    şi într-un spaţiu mic."

70

PARAVANE CADĂ
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MELIA - Paravan pentru cada de baie dintr-o bucată (batant)
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fLEXIBILITATE  ÎN ÎNCĂPERI ÎNALTE

fUN

Solutia practica in cladiri istorice inalte: Paravan dintr-o bucata cu bara stabilizatoare in plafon

Paravan FUN pentru cadă de baie dintr-o bucata cu parte mobila si perete lateral fix

Paravanul din seria FUN ofera 

pe langa bara stabilizatoare de 

fixare in perete alternativ si bara 

de stabilizare cu prindere in 

plafon. 

Acesta reprezinta un avantaj in 

cazul incaperilor inalte, situatie 

intalnita in mod frecvent in cladirile

istorice.

PARAVANE CADĂ
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DESIGN NOBIL  
ŞI CONfORT LA ÎNTREŢINERE ÎNALT

PUR

PUR Paravan batant dintr-o bucată - deschidere 180°

PUR Paravan pliabil 180° din 2 piese pentru cadă de baie
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SOLINO

SOLINO Paravan batant pentru cadă de baie dintr-o bucată - deschidere 180°

RELAXAREA IN CADA DE BAIE 
PE PLACUL DUMNEAVOASTRA

Paravanele SOLINO conving 

atât prin funcţionalitatea lor cât 

şi prin confortul înalt la 

întreţinere datorită balamalelor 

în plan cu sticla la interior.

PARAVANE CADĂ



SOLINO - Paravan pliabil 180° din 2 piese pentru cadă de baie
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SOLINO

SOLINO Paravan batant pentru cadă de baie dintr-o bucată - deschidere 180°

SOLINO - Paravan de cadă cu parte mobila
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TOP-LINE Paravan din 3 piese pentru cadă de baie

TOP-LINE

PARAVANE CADĂ
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TOP-LINE fLEXIBILITATE DIN ORICE PUNCT DE VEDERE -
NOILE PARAVANE TOP-LINE PENTRU CADA DE BAIE

TOP-LINE Paravan pentru cadă de baie dintr-o bucată cu bară stabilizatoare

TOP-LINE Paravan pentru cadă de baie dintr-o bucată cu perete lateral mobil 180°
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CĂDIțE
DE DUș
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Cădiţe de duş

  Cădiţe de duş plate (30/35 mm) din marmură sintetică de înaltă calitate 

 Picioruşe reglabile incluse 

 Proprietate de izolare fonică şi termică 

 Toate cădiţele corespund Normativului European EN 14527: 2006

 Pot fi montate pe pardoseală, pe gresie sau cu picioruşe şi mască  

 Fante largi de scurgere cu formă lineară şi sifon dublu de capacitate înaltă şi uşor de întreţinut (Cădiţe de duş ILA)

	Sifon super performant cu diametru 90 mm (Cădiţe de duş TRACY)

Cădiţe de duş asimetrică TRACY pentru spatii generoase

Programul SanSwiss cuprinde cădițe de duş extra plate (30/35 mm) din materiale minerale de înaltă 

calitate care pot fi montate direct pe pardoseală, gresie, sau pe picioruşe cu mască.

Toate cădițele corespund normelor europene EN 14527:2006, sunt izolate fonic şi termic. În functie 

de serie se montează cu placă de acoperire sau sifoane de debit mare, simple sau duble, uşor de 

curăţat.

PRODUSE DE CALITATE  
DIN MARMUR SINTETICĂ

CĂDIțE DE DUŞ

Cădiţe de duş pătrate ILA



Cădiţe de duş asimetrică ILA pentru spatii generoase
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ACCESORII
șI DETALII 
DE ANSAMBLU
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8484

Noul scăunel de duş CONFORT oferă confort şi siguranţă la duş. Acesta se potriveşte fără probleme 

în orice variantă de cabină datorită designului şi formelor sale moderne. Acesta se poate rabate la 

perete când nu este utilizat. Suprafata ergonomică poate fi curăţată cu uşurinţă.

Scaunelul are o sarcină maximă de 120 KG şi corespunde normelor pentru produse medicale. 

Scaunelul de duş CONFORT este un accesoriu ideal pentru orice cabină de duş.

   

Scaunel pentru 
confort la dus

ACCESORII
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Scăunel de duş CONFORT
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Sticlă securizată

STICLE

07  Sticlă securizată transparentă 08  Parsol bronz

VARIETĂŢI DE STICLE PENTRU INDIVIDUALIŞTI

55  Negru nuanţat53  Oglindă
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Sanswiss oferă un spectru larg de variante de sticlă şi profile pentru cabi-
ne de duş şi pereţi despărţitori. Toate variantele de sticlă beneficiază de 
tratamentul Aquaperle. 

Sticlă structurată securizată

30  Master Carré 44  Picături luminos22  Durlux 200 luminos
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Sticlă securizată cu decor crom

STICLE

61  Decor Linii

64  Decor Piatra

62  Decor Arbori 63  Decor Scris

66  Decor Oglinda
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Sticlă securizată sablată PLEXIglas

51  Sticlă cu benzi orizontale sablate
 (Inălţimea protecţiei la vedere este de  
 730 mm in mijlocul panoului de sticlă)

49  Sticlă sablată satinată 11  Plexiglas
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Aquaperle

În cazul sticlei netratate, apa se prelinge plan pe suprafaţa sticlei.  La evaporare, cal-
carul din apă s-ar depune şi închide porii sticlei.
Protecţia Aquaperle a sticlei reduce depunerile de murdărie şi calcar. În cazul stic-
lei tratate cu Aquaperle, apa se prelinge sub formă de picături, nu plan pe supra-
faţa sticlei. Pe suprafața de sticlă rămân doar câteva picături mici de apă. Stratul 
Aquaperle reduce la minimum depunerile de calcar şi face considerabil mai uşoară 
întreţinerea sticlei.

Tratamentul Aquaperle este aplicat în serie la toate tipurile de sticlă securizată (ESG).

Tratamentul Aquaperle: Protecție 
eficientă împotriva petelor de apă

Apa care se scurge pe o sticlă netratată Stropi de apă pe o sticlă tratată cu Aquaperle
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Culori speciale  

Culori speciale sanitare 
disponibile la cerere. 

Argintiu mat

Crom

Suprafeţe profil

Şlefuit lucios

Alb

Aquaperle PROfILELE



Cabine de duş şi soluţii pentru uşi
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SERII CU BALAmA SERII CU PROFIL

mELIA PUR ESCURA ANNEA SOLINO PUR LIGHT S TOP-LINE VALEA SALIA

SO
LU

ţI
I N

Iş
E

Uşă pivotantă 
dintr-o bucată  

Uşă pivotantă 
dintr-o bucată 
cu parte fixa in 
continuare

   

Uşă pivotantă 
din doua 
bucati



Uşă batantă 
dintr-o bucată   

Uşă batantă 
dintr-o bucată 
cu parte fixa 
in continuare

 

Uşă batantă 
dintr-o bucată 
cu perete 
lateral fix, 
montaj in linie



Uşă batantă 
din doua 
bucati

  

Uşă culisantă 
dintr-o bucată 
cu parte fixa in 
continuare

   

Uşă culisantă 
din 4 piese 

Uşă culisantă 
din 3 piese  

Uşă pliabilă 
culisantă  

SO
LU

ţI
I D

RE
PT

UN
GH

I

Perete lateral         

Perete lateral 
scurtat    



Cabine de duş şi soluţii pentru uşi
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SERII CU BALAmA SERII CU PROFIL PARAVANE WALK-IN

mELIA PUR ESCURA ANNEA SOLINO PUR 
LIGHT S

TOP-
LINE VALEA SALIA mELIA FUN EASY PUR TOP-

LINE

SO
LU

ţI
I D

RE
PT

UN
GH

I

Acces pe colt 
dintr-o bucată, 
uşi pivotante

 

Acces pe colt 
dintr-o bucată, 
uşi batante

 

Acces pe colt din 
doua bucati, uşi 
pivotante cu parte 
fixa in continuare.

   

Acces pe colt din 
doua bucati, uşi 
batante cu parte 
fixa in continuare

 

Acces pe colţ 
cu uşi pliabile 

Acces pe colt, 
uşi culisante 
2/3 bucati

   

CA
BI

NE
 D

E 
DU

ş 
RO

TU
ND

E

1 uşă pivotantă 
cu parte fixa in 
continuare



2 uşi pivotante 
cu parti fixe in 
continuare

   

2 uşi culisante 
cu parti fixe in 
continuare

  

2 uşi batante 
cu parti fixe in 
continuare

 

CA
BI

NE
 D

E 
DU

ş 
PE

NT
AG

ON
AL

E Uşă batantă 
dintr-o bucata cu parti
fixe in continuare



Uşă pivotantă din 2 
bucati cu parti fixe 
in continuare



Uşă batantă din 2 
bucati cu parti fixe 
in continuare



AC
CE

S 
FA

RA
 U

şĂ

Acces fara uşă     

PA
RA

VA
NE

 P
EN

TR
U 

CA
DĂ

1 bucata cu
sau fara parte 
fixa/uşă culisantă 
cu parte fixa in 
continuare

    

2 bucati   

3 bucati 



Variante de sticlă PE serii

 Variantă de sticlă disponibilă pentru toate modelele din această serie.
 Variantă de sticlă disponibilă doar pentru unele modele din serie (vedeți detalii pe pagina produsului).

Variante de profil PE SERII
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SERII CU BALAmA SERII CU PROFIL PARAVANE WALK-IN

mELIA PUR ESCURA ANNEA SOLINO PUR 
LIGHT S

TOP-
LINE VALEA SALIA mELIA FUN EASY PUR TOP-

LINE

Grosime sticlă in mm 8 8/6 6 6 6 6 6/5/3 5/4 6/3 8 6 8 8 6

St
ic

lă
 s

ec
ur

iz
at

ă

07 Sticlă securizată
     transparentă              

08 Parsol Bronz 

53 Oglindă       

55 Negru nuanţat       

St
ic

lă
 s

tr
uc

tu
ra

tă
 

se
cu

riz
at

ă 22 Durlux 200 luminos       

30 master Carré        

44 Picături luminos        

ES
G 

Gl
as

 
m

it 
Si

eb
dr

uc
k

49  Sticlă sablată 
satinată      

51  Sticlă cu benzi 
orizontale sablate        

St
ic

lă
 s

ec
ur

iz
at

ă 
cu

 d
ec

or
 c

ro
m

61 Decor Linii 

62 Decor Arbori 

63 Decor Scris 

64 Decor Piatra 

66 Decor Oglinda 

Pl
ex

i-
gl

as 11 Plexiglas  

SERII CU BALAmA SERII CU PROFIL PARAVANE WALK-IN

mELIA PUR ESCURA ANNEA SOLINO PUR 
LIGHT S

TOP-
LINE VALEA SALIA mELIA FUN EASY PUR TOP-

LINE

Crom    

şlefuit lucios         

Argintiu mat 

Alb   

Culori sanitare   



Cădițe de duș - fORME ŞI DIMENSIUNI
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SERII CU BALAmA SERII CU PROFIL PARAVANE WALK-IN

mELIA PUR ESCURA ANNEA SOLINO PUR 
LIGHT S

TOP-
LINE VALEA SALIA mELIA FUN EASY PUR TOP-

LINE

Grosime sticlă in mm 8 8/6 6 6 6 6 6/5/3 5/4 6/3 8 6 8 8 6

St
ic

lă
 s

ec
ur

iz
at

ă

07 Sticlă securizată
     transparentă              

08 Parsol Bronz 

53 Oglindă       

55 Negru nuanţat       

St
ic

lă
 s

tr
uc

tu
ra

tă
 

se
cu

riz
at

ă 22 Durlux 200 luminos       

30 master Carré        

44 Picături luminos        

ES
G 

Gl
as

 
m

it 
Si

eb
dr

uc
k

49  Sticlă sablată 
satinată      

51  Sticlă cu benzi 
orizontale sablate        

St
ic

lă
 s

ec
ur

iz
at

ă 
cu

 d
ec

or
 c

ro
m

61 Decor Linii 

62 Decor Arbori 

63 Decor Scris 

64 Decor Piatra 

66 Decor Oglinda 

Pl
ex

i-
gl

as 11 Plexiglas  

Cădițe de duş

Forma cadita masuratori ILA TRACY

Patrata

mm

800 x 800  
900 x 900  

1000 x 1000  

Asimetrica

700 x 900

800 x 900 
800 x 1000  
800 x 1200  
800 x 1400

800 x 1600

900 x 1000 
900 x 1200  
900 x 1400 
900 x 1500 
900 x 1600 

Sfert de cerc

800 x 800  
900 x 900  

1000 x 1000  
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Nu răspundem de eventualele greşeli de tipar sa valori introduse eronat.
Descrierile şi datele tehnice în lista de preţuri sunt orientative şi nu pot garanta proprietăţile produselor. Sunt posibile diferente între imagini  
şi produse. În sensul dezvoltării producţiei ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice sau îmbunătăţiri fără a le anunţa anterior.

SanSwiss SRL - Timişoara
Calea Lugojului nr. 52 C

307 200 Ghiroda, jud. Timiş

Tel.: +40(0)356/715-940

Fax: +40(0)356/715-941

E-mail: office@sanswiss.ro

www.sanswiss.ro
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