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NOVINKY
Vážení obchodní partneri, dámy a páni,
s nadchádzajúcim novým obchodným rokom by sme Vás radi informovali o dianí a novinkách
u nás v SanSwisse.
Rok 2019 je pre SanSwiss rokom s veľkým

.

Veľmi nás teší, že vďaka rozsiahlemu know-how, početným inováciám, vysokej kvalite a funkčnosti
produktov SanSwiss a predovšetkým vďaka dôvere zákazníkov môžeme tento rok osláviť dvadsaťročné
pôsobenia na českom a 15 ročné pôsobenie na slovenskom trhu.
Navyše v novej výrobno-logistickej hale v Jičíne. Multifunkčná hala
významne navýši výrobné i skladové kapacity a zaistí ďalší dlhodobý
rozvoj výroby v spoločnosti SanSwiss Jičín. Radi by sme sa
pochválili aj jedinečnou európskou vzorkovňou, ktorá sa v novej hale
teraz realizuje do našej vysnívanej podoby.
Srdečne Vás pozývame na návštevu nášho stánku v rámci veľtrhu
vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý sa koná od 11.do 15.3.2019.
Nájdete nás v hale č. 3.0, stánok B25. Predstavíme tu našu novú radu sprchových zásten

.

V prípade, že sa nechystáte na veľtrh, všetky informácie o tejto novinke - nájdete od 1.4.2019
na našich nových webových stránkach v responzívnom dizajne a tiež na Instagrame a YouTube.
A samozrejme v novom technickom katalógu a cenníku 2019/2020.
V súvislosti s mojím odchodom do dôchodku by som Vám rád predstavil svoju nástupkyňu.
Od 1.4.2019 bude novou obchodnou a marketingovou riaditeľkou Hana Moravcová.
S pozdravom a prianím mnohých úspechov
František Bílek
Obchodný a marketingový riaditeľ SanSwiss
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Zmeny
v technickom katalógu
a cenníku 2019/2020
oproti technickému
katalógu
a cenníku 2018/2019

Produkty BLACK LINE nájdete opäť v špeciálnom cenníku.
Nie v hlavnom technickom katalógu/cenníku.

Séria MELIA, PUR, ESCURA
•

Bez cenových zmien jednotlivých produktov.

•

Stále platí ponuka zameranie zadarmo u rady MELIA
a PURmax (s výškou 2001 - 2300 mm s L-kovaním).

•

Nový EPB profil pre montáž na dlažbu.

•

Nové fotografie rady ESCURA (zmena v dizajne kúpeľne).

ZAMERANIE
ZADARMO

NOVINKA

Séria CADURA

Plná dostupnosť celého sortimentu od 1.5.2019!

CADURA, nová rada kvalitných sprchových zásten
od spoločnosti SanSwiss, je dokonalou kombináciou
sofistikovaného dizajnu, do detailu prepracovanej
ergonómie i kvalitných materiálov.
V ponuke krídlové aj posuvné dvere.

Ergonomický dizajn
madla pôsobí elegantne
a moderne.

Výrazné tvary pántov sú úplne
Elegantné posuvné dvere
v súlade s aktuálnym trendom
disponujú "Soft open / close"
moderných dizajnových kúpeľní. systémom pre jednoduché
a tiché otváranie dverí.

6 mm bezpečnostné sklo | Štandardná výška 2000 mm | Antiplaková úprava Aquaperle | Krídlové dvere s otváraním
von i dovnútra | Na vnútornej strane zapustené chrómované pánty so zdvihovým mechanizmom (u krídlových dverí)
| "Soft open / close" systém, zakrytý vodiaci profil pri posuvných dverách | Vysoká stabilita a jednoduchá montáž |
Štandardné i zvláštne rozmery pre flexibilné riešenie | Veľká šírka vstupu pre maximálny komfort

Séria PUR LIGT S
•

Ceny boli navýšené o 7% (pre celú radu PUR LIGHT S).

•

Bez technických zmien jednotlivých produktov.

•

Na sklade sa teraz drží len štvrťkruh - PLSR 55 090 50 07.

Séria SWING-LINE, SWING-LINE F
•

Bez cenových a technických zmien jednotlivých produktov.

Séria TOP LINE
•

Bez cenových a technických zmien jednotlivých produktov.

NOVINKY v sortimente:
•

Bočná stena TOPF - šírka 1400 mm (profil matný elox, biela, aluchróm, sanitárne farby;
sklo: Číre, Durlux, Mastercarré, Cristal perly, Satén, Línia).

•

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED - šírka 800 mm (profil matný elox, biela,
aluchróm, sanitárne farby; sklo: Číre, Durlux, Mastercarré, Cristal perly, Satén, Línia).

Séria ECO LINE
•

Bez cenových a technických zmien jednotlivých produktov.

WALK-IN zásteny
•

Novinkou v sortimente je Walk-in zástena
CAW zo série CADURA.
Pevná stena samostatná s posuvným dielom
je vyrábaná v šírkach od 1000 mm do 1800 mm
a štandardnej výške 2000 mm.

Vaňové zásteny
•

Novinkou v sortimente je vaňová zástena
EASY - STR4P6B

•

Štandardne dodávaná
s rohovou vzperou.

•

Voliteľné príslušenstvo
- stabilizačná vzpera.

Sprchovacie kabíny MODUL
Sprchovacie kabíny sú praktickým riešením pre priestory, kde nie je možné umiestniť klasický
sprchový kút. Výhodou je jednoduchá a rýchla inštalácia.
Na základe početných dopytov a otázok od zákazníkov sme rozšírili sortiment sprchových kabín
a zároveň sme uľahčili aj ich výber. Došlo k zmene cien. Predovšetkým by sme chceli upozorniť,
že sme do sortimentu zaradili rozmer vaničky 900x1200 mm a štandardne ponúkame okrem
číreho skla i sklo Durlux.

Vaničky ILA, MARBLEMATE
•

Nové rozmery vaničiek ILA (700x900 mm, 750x900 mm, 900x110 mm)
vrátane predných panelov pre vaničky.

•

Drobné opravy v technických dátach (výška nožičiek vaničiek, oprava nákresu na strane 361
- vanička Marblemate - inštalácia na podlahu).

•

Bez cenových zmien.

Doplnky
•

Doplnené stabilizačné a rohové vzpery pre nové produkty.

•

Úprava cien - napr. stabilizačných a rohových vzpier, tesnenia.

•

Nové objednávacie kódy pre tesnenie (novo v objednávacom kóde „KD“).

•

Nový EPB profil (týka sa celého radu MELIA, PUR, ESCURA), nové nástenné profily.

Technické informácie
•

U-montáže (strana 20) - rozšírenie ponuky

•

Drobná úprava prestavností a doplnenie/spresnenie technických informácií
u jednotlivých sérií sprchových zásten (napr. na strane 191 - SWING-LINE F,
upresnenie otvorenie/odklopenie skladacích dverí atď.)

Produkty skladom
•

Na webových stránkach www.sanswiss.sk nájdete aktuálny prehľad produktov skladom
alebo s dodaním do 10 dní. Produkty skladom sú v Cenníku 2019/2020 označené na červeno,
produkty s dodacím termínom 10 dní na zeleno.

Zmeny v cenníku
BLACK LINE 2019/2020
oproti cenníku 2018/2019
• Zmeny cien (AN13, ANT, V.ANE.06, S.ANE.06,
stabilizačné vzpery, tesnenia, doplnkové profily)
• Novinka - profil EPB
• Bez technických zmien jednotlivých produktov
• Zmeny cien (len vo voliteľnom príslušenstve
- stabilizačné vzpery, tesnenia, doplnkové profily)
• Novinka - profil EPB
• Bez technických zmien jednotlivých produktov

• Zmeny cien (TLSAC, TLS, TOPF2)
• Novinka - profil EPB
• Bez technických zmien jednotlivých produktov
• Voliteľné príslušenstvo
- rohová vzpera RE.06.1000
• Bez technických a cenových zmien jednotlivých
produktov

VAŇOVÉ
ZÁSTENY

NOVINKA
SOEB1, SOEB13, SOLB2

MINICENÍK pre koncových zákazníkov

obsahuje vybraný sortiment najpredávanejších
typov - štandardné produkty z technického katalógu
/ cenníku 2019/2020 a takisto produkty BLACK LINE.
Uvedené ceny v miniceníku sú vrátane DPH.
Na všetky produkty v cenníku SanSwiss
vr. produktov BLACK LINE platí aj naďalej záruka 2 + 3 roky.
Podrobnosti nájdete v záručných podmienkach
na www.sanswiss.sk.
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SanSwiss team
Radi by sme sa Vám predstavili!
Mgr. Hana Moravcová
obchodná a marketingová riaditeľka
Tel.:

+420 493 644 422

E-mail: hana.moravcova@sanswiss.cz
Hana Moravcová má dlhoročné skúsenosti pri riadení firmy,
či už z pohľadu obchodnej či marketingovej stratégie a jej budovania,
predovšetkým na zahraničných trhoch. Dôležité je pre ňu nadviazať
na úspechy, ktoré dosiahol existujúci riaditeľ František Bílek, získať
ďalší podiel na českom, slovenskom a zahraničných trhoch
pri zachovaní filozofie a DNA firmy SanSwiss. Rozširovanie povedomia
o značke, odlíšenie sa od konkurencie, potvrdenie našej kvality, rovnako
ako budovanie firemnej kultúry je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Lukáš Koutský

Miloš Skřivánek

projektový manažer

reklamačné oddelenie

Mobil:

Tel.:

+420 725 105 984

E-mail: projekty@sanswiss.cz

+420 793 644 453

E-mail: reklamace@sanswiss.cz

Lukáš aj Miloš nie sú v SanSwisse žiadnymi nováčikmi. Dlhoročné skúsenosti z našej spoločnosti
teraz využijú iným smerom. Lukášovi Koutskému, novému projektovému manažérovi, prajeme
mnoho zaujímavých projektov aj ich realizácií a Milošovi Skřivánkovi čo najmenej reklamácií.

Sledujte nás na www.sanswiss.sk
a takisto na sociálnych sieťach!
http://blackline.sanswiss.com/sk

#sanswiss
#blacklinesanswiss
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