
Inspired by nature, shaped by water

CA1 + CAT1 CA13 + CAT3CA13 + CAT1 CA2C + CAT2CA31C + CAT5CA31C + CAT2

CA1C CA1C + CA1CCA1 CA13 + CA13CA13 CA2CCA31C

CA13+CAT1+CAT3CA31+CAT2+CAT5 CAS2+CAST+CASTCA2C+CAT2+CAT2 CAE2G + CAE2D CAW2G

Door with side panel  Dveře s boční stěnou

CA1-CUT CA13+CAT1 CAST2 + CAST CAS2G + CAST CAS2 + CAST

Jasný design, do detailu propracovaná
ergonomie a dokonalá funkčnost

Sliding door system
Posuvné dveře

Special solutions
Atypická provedení

CADURA je nová řada kvalitních sprchových zástěn od společnosti SanSwiss.
Je kombinací sofistikovaného designu, do detailu propracované ergonomie
a kvalitních materiálů. CADURA nabízí plnou funkčnost, kterou lze v dnešní době 
očekávat od moderní řady sprchových zástěn.

Moderní panty, kování i ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnou originálním 
designem. 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortní 
otvírání u křídlových dveří i „Soft Open/Close“ systém u posuvných dveří garantují 
snadné použití.

Sprchové kouty CADURA - ať už s křídlovými nebo posuvnými dveřmi - spojuje vysoká 
funkčnost, kvalita a propracované detaily. Je určena pro lidi, kteří očekávají maximální 
komfort a styl ve sprše.

Inspirována přírodou, tvarována vodou 
Inspirací pro tuto řadu sprchových zástěn byla VODA. Hluboká, nekontrolovaná síla tohoto 
přírodního elementu inspirovala inženýry a konstruktéry k jedinečnému ergonomickému
a funkčnímu řešení nejnovější produktové řady CADURA.

Corner entry  Rohový vstup

Shortened and cut-outs
Výřezy a zkosení  

U-mounting 
U-montáž

Door in niche  Dveře do niky

Door in niche 
Dveře do niky

Corner entry 
Rohový vstup WALK - IN

Door with side panel  Dveře s boční stěnou

CAS2

Swing door system 
Křídlové dveře

CA1C + CAT1

CA1C + CAT1

Inspired by nature, shaped by water

CA13+CAT1

Pure form and ergonomics of details
in the most functional edition
CADURA is a new line of SanSwiss shower enclosures. It combines 
sophisticated design, ergonomics of details and the highest quality 
materials with brand new functionalities. 

It’s a modern, original design of fittings and an ergonomic and extremely 
modern handle. 6 mm tempered safety glass covered with AQUAPERLE 
anti-plaque glass-coating, and the "Soft open / close" system in sliding door 
models, guarantee extremely easy use.

The CADURA shower enclosures combine remarkable style with functionality 
at the highest level, designed and made with meticulous attention to each 
detail. It’s a proposal for those who appreciate comfort and expect 
sophisticated style.

The inspiration for designing the series was flexibility of the life-giving ingredient which 
is water. This natural element, its depth and uncontrollable strength inspired our architects 
to create extremely ergonomic and functional solutions of our latest CADURA line.
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The new series of SanSwiss shower enclosure 
is a reflection of sophisticated style and 
unrestrained nature of water. Its natural 
spontaneity and vitality is precisely SanSwiss 
CADURA.

Nová řada sprchových zástěn SanSwiss je 
odrazem sofistikovaného stylu a nespoutané 
přirozenosti vody, která je na první pohled 
patrná v mnoha prvcích sprchových zástěn 
CADURA.

The combination of carefully selected raw materials
with Swiss precision resulted in creating series 
characterized by pure design and high functionality 
solutions. The smooth and delicate but still very expressive 
line of extremely original fittings brings to mind the 
smoothness of a sheet of ice, making it the most distinctive 
element of our new CADURA project.

The brand-new ergonomic handle, designed on the basis
of the latest trends, is not only extremely attractive but 
above all functional and convenient to use.

Dokonalou souhrou kvalitních materiálů a švýcarské preciznosti 
vznikla nová řada sprchových zástěn, která se vyznačuje 
jasným designem a prvotřídní funkčností. Hladká i jemná
a zároveň s výraznými liniemi profilů, jejichž povrch připomíná 
hladkost ledu, je nejvýraznějším prvkem naší produktové řady 
CADURA.

Zcela nové ergonomické madlo bylo navrženo na základě 
nejnovější trendů. Je nejenom designové, ale především funkční 
a použitelné pro posuvné i křídlové dveře. 

www.sanswiss.cz


