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• kabina serii Free Line II: P/Free II 
• brodzik serii Space Mineral: B-M/Space
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–  kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
  każdej strefy w łazience

 Był 1991 rok, kiedy w  Polsce zaczęto produkować kabiny prysznicowe. Stało 
się to za sprawą dwóch braci – twórców naszej firmy, którzy odważyli się sięgnąć po 
swoje marzenia. W ten sposób Sanplast stał się pionierem wśród polskich producentów 
wyposażenia łazienek.

Z biegiem lat poszerzaliśmy swoją ofertę o wysokiej klasy kabiny natryskowe, brodziki, 
wanny, panele prysznicowe, systemy hydromasażu oraz akcesoria. 

Otwarcie na klienta i  wsłuchanie się w  jego potrzeby, sprawiło, że umocniliśmy swoją 
pozycję na rynku, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Dziś cieszymy się mianem eksperta w  dziedzinie kąpieli, a  nieustannie się rozwijając, 
szukamy nowych sposobów na zapewnienie swoim klientom “czystej przyjemności” 
związanej z kąpielą!

1. Wanna serii Luxo: WTP/Luxo

2. Kabina serii Free Line II: KNDJ2/Free II, 
  brodzik serii Space Mineral: B-M/Space,
    wanna serii Free Line: WS/Free z obudową,
   umywalka serii Free Mineral: Unbo-M/Free.

1
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Glass protect 

Glass protect to system modyfikacji powierzchni szkła. Dzięki temu 
utrzymanie czystości kabiny jest proste i  tanie. Do konserwacji  
wystarczą delikatne środki czystości, co sprzyja ekologii i oszczędności.

Szkło hartowane

Szkło hartowane bezpieczne stosowane w  naszych kabinach 
prysznicowych jest wytrzymałe i  trwałe. Jest odporne  
na uderzenia i  naprężenia termiczne. Spełnia surowe normy  
dotyczące bezpieczeństwa.

–  najwyższa jakość materiałów dla najwyższej 
jakości produktów

• kabina serii Altus: PIV/ALTIIa
• brodzik serii Space Mineral: B-M/Space
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Odlewy mineralne 

Produkty wykonane z odlewu mineralnego charakteryzują się znakomitymi 
właściwościami wytrzymałościowymi i  chemicznymi. Niezwykle gładka, 
nieporowata powierzchnia ułatwia utrzymanie czystości, eliminuje rozwój 
groźnych bakterii, co jest szczególnie istotne w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności. Niewątpliwą zaletą tego materiału jest odporność na plamy 
i  odbarwienia. Wszelkie zabrudzenia są łatwe do usunięcia przy użyciu 
delikatnych środków myjących.

ProSafeSystem
 
ProSafeSystem to specjalna powierzchnia antypoślizgowa trwale 
aplikowana punktowo na powierzchnię akrylu lub  odlewu mineralnego. 
Zapewnia ona maksymalne bezpieczeństwo oraz komfort kąpieli. 
Estetyczny transparenty wzór o  delikatnej strukturze tworzy nowy 
efekt wizualny w  łazience. Kąpiel staje się jeszcze bardziej przyjemna 
i bezpieczna dla użytkownika.

Akryl sanitarny 

Materiał posiada właściwości anytpoślizgowe, co zapewnia bezpieczeństwo 
użytkowania. Produkty z  akrylu sanitarnego cechują się doskonale gładką 
powierzchnią, dzięki czemu ich czyszczenie jest niezwykle łatwe. Akryl to 
tworzywo barwione w masie dzięki temu zachowuje kolor przez cały okres 
użytkowania. Produkty akrylowe objęte są 7-letnią gwarancją. Wszelkie 
zarysowania i  uszkodzenia mechaniczne dają się łatwo zregenerować 
w  łazience. Dzięki właściwościom fizycznym, akryl sanitarny znakomicie 
zatrzymuje ciepło.

• brodzik serii Space Mineral: B-M/Space z powłoką ProSafeSystem

• wanna serii Prestige: WP/PR
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• Produkty w łazience: 

kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In: PT/ALTIIa, 
brodzik trapezowy serii SPACE MINERAL: BTL-M/SPACE, 
wanna owalna serii FREE LINE: WOW-kpl/FREE,
umywalka serii SPACE MINERAL: Unbo-M/SPACE. 

|  9
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Założenie firmy Wdrożenie pierwszej 
kabiny prysznicowej 
na polski rynek

Rozpoczęcie produkcji 
wyrobów akrylowych

Lata doświadczenia
–  35-letnia historia Czystej Przyjemności

1983 1991 1997
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Wdrożenie produktów 
z odlewów mineralnych

Wdrożenie systemów 
hydromasażu

Ciągły rozwój oferty 
produktowej - Czysta 
Przyjemność dla każdej 
strefy łazienki

20101999 2018
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Kabiny 
prysznicowe
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•  kabina KNDJ2L(P)/Space z brodzikiem B/Space
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Altus
 Ta kabina to ekskluzywny produkt dla osób 
wymagających, pragnących w  łazience stworzyć 
atmosferę luksusu. Kabina charakteryzuje się dużą taflą 
szkła oraz eleganckimi detalami, które podkreślają jej 
prestiż. Jeśli dodamy do tego wygodę użytkowania 
i bezpieczeństwo – otrzymamy kabinę, której nie będziesz 
już nigdy chciał niczym zastąpić. Ekskluzywność 
kąpieli w wydaniu Altus dostępna jest także w kabinach 
typu Walk-In. Rozwiązania tego typu zachwycają 
wyjątkowością i  funkcjonalnością z  uwagi na system  
profili zakończonych wspornikiem mocowanym do  
ściany lub do sufitu.

• Produkty w łazience: 

kabina prysznicowa serii ALTUS: KND2/ALTIIa,
panel prysznicowy serii SPACE LINE: PPo/SPACE,
brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii: B-M/SPACE, 
wanna prostokątna serii ALTUS: WP-lx-ALT/EX, 
umywalka serii FREE MINERAL: Unb-M/FREE. 
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1. D2/ALTIIa
2. KND2/ALTIIa

2

1

110-120x210 cm
120-130x210 cm
130-140x210 cm
140-150x210 cm
150-160x210 cm
160-170x210 cm
170-180x210 cm
180-190x210 cm 
190-200x210 cm 

80x110-120x210 cm 
80x120-130x210 cm 
80x130-140x210 cm 
80x140-150x210 cm 
80x150-160x210 cm 
80x160-170x210 cm 



|    17

80x170-180x210 cm 
80x180-190x210 cm 
80x190-200x210 cm 
90x110-120x210 cm 
90x120-130x210 cm 
90x130-140x210 cm

90x140-150x210 cm 
90x150-160x210 cm 
90x160-170x210 cm 
90x170-180x210 cm 
90x180-190x210 cm 
90x190-200x210 cm

100x110-120x210 cm 
100x120-130x210 cm 
100x130-140x210 cm 
100x140-150x210 cm 
100x150-160x210 cm 
100x160-170x210 cm

100x170-180x210 cm
100x180- 190x210 cm
100x190-200x210 cm  
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! Kabina Walk-In posiada 
wspornik z  możliwością 
montażu do ściany jak 
i do sufitu!

!
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 Oto nowoczesność w  czystej postaci. Jest to 
propozycja dla wszystkich, którzy cenią we wnętrzach 
piękno i  funkcjonalność. Nienarzucający się design oraz 
zdecydowane kształty podkreślają modernistyczny 
charakter wnętrza. To odważna, ale ponadczasowe 
łazienka, która z biegiem czasu nie straci na estetyce.

Zainspiruj się

• Produkty w łazience: 

kabina prysznicowa serii ALTUS; Walk-In PI/ALTIIa, 
brodzik prostokątny serii SPACE MINERAL: B-M/SPACE, 
wanna trapezowa serii FREE LINE: WTL/FREE,
umywalka serii FREE MINERAL: Unbo-M/FREE. 

7m2
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1. PI /ALTIIa
2. PII/ALTIIa

2

1

80x210 cm 
90x210 cm
100x210 cm 
110x210 cm 
120x210 cm 
140x210 cm 

120x210 cm 
140x210 cm 
150x210 cm
160x210 cm

! Zaprezentowane kabiny Walk-In 
posiadają wsporniki z możliwością 
montażu do ściany jak i do sufitu!

!
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!
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1. PIV/ALTIIa
2. PT/ALTIIa
3. PIII/ALTIIa

3

1

2

140x210 cm
150x210 cm
160x210 cm
 

120x210 cm
130x210 cm
140x210 cm
150x210 cm
160x210 cm

80x210 cm
90x210 cm
100x210 cm
110x210 cm
120x210 cm
130x210 cm
140x210 cm
150x210 cm
160x210 cm
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80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm
110x200 cm
120x200 cm
130x200 cm
140x200 cm

1
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 Space Wall oznacza ściankę pełną przestrzeni.
Kabiny Walk-In tej serii zbudowane są z połączenia szklanej 
tafli i  wspornika zakończonego wieszakiem. Eleganckie 
detale dodają jej ekskluzywności. Kabiny Space Wall 
świetnie sprawdzą się jako element strefy prysznicowej 
w łazience. 

Space Wall

1.  P/Space Wall
2. P/Space Wall XXL

!

2

Wyjątkowa wysokość 
kabiny 225 cm!

80x225 cm
90x225 cm
100x225 cm
120x225 cm
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 Seria kabin Space Line charakteryzuje się 
minimalistyczną formą, przy jednoczesnym zachowaniu 
dużej powierzchni użytkowania. Unikalną stylistykę 
tych kabin dopełnia bardzo prosty design połączony 
z ekskluzywnymi akcentami. 

Space Line

•  KNDJ2L(P)/Space

80x80x200 cm
90x90x200 cm 
100x100x200 cm  
80x90x200 cm
80x100x200 cm
80x110x200 cm
80x120x200 cm 
90x80x200 cm 

90x100x200 cm 
90x110x200 cm 
90x120x200 cm 
100x80x200 cm 
100x90x200 cm
100x110x200 cm
100x120x200 cm
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1. KN4/Space
2. KP4/Space
3. DJ2P(L)/Space
4. DJ2P(L)/Space 
  + SS2/Space

1

2

3

!

4

3. 4. Przy pomocy ścianki 
SS2 istnieje możliwość 
przedłużenia standardowych
drzwi o podane wymiary: 
20x200 cm, 30x200 cm,
40x200 cm, 50x200 cm, 
60x200 cm

80x200 cm 
90x200 cm 
100x200 cm 
110x200 cm 
120x200 cm  

80x200 cm 
90x200 cm 
100x200 cm 
110x200 cm 
120x200 cm 

90x90x200 cm
100x100x200 cm 

90x90x200 cm
100x100x200 cm 
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SS2/Space
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 Kabiny prysznicowe z  tej serii to synergia kilku 
najbardziej oczekiwanych przez współczesnych klientów 
cech. Mowa o najwyższej jakości wykonania, nowoczesnym 
designie, elegancji i  przede wszystkim funkcjonalności. 
Ich przestronne wnętrza gwarantują maksymalny komfort 
kąpieli, a  piękny design cieszy nasze oko także po niej. 
Wysoką jakość wykonania docenisz już po pierwszej kąpieli.

Prestige

•  P/PRIII

80x195 cm
90x195 cm
100x195 cm
120x195 cm
140x195 cm

! Wspornik z możliwością montażu 
do ściany lub do sufitu.
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80x195 cm
90x195 cm
100x195 cm
120x195 cm
140x195 cm
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1. KNDJ/PRIII
2. KNDJ2/PRIII

2

1

70x70x198 cm
80x80x198 cm
90x90x198 cm
70x80x198 cm
70x90x198 cm
75x80x198 cm
75x90x198 cm
80x70x198 cm
80x90x198 cm
90x70x198 cm
90x80x198 cm
100x70x198 cm
100x80x198 cm
100x90x198 cm

100x100x198 cm
70x100x198 cm
70x110x198 cm
70x120x198 cm
75x100x198 cm
75x110x198 cm
75x120x198 cm
80x100x198 cm
80x110x198 cm
80x120x198 cm
90x100x198 cm,
90x110x198 cm
90x120x198 cm
100x110x198 cm
100x120x198 cm
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1

80x80x195 cm
90x90x195 cm
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1. KN2/PRIII 
2. KP2/PRIII
3. KP4/PRIII 

2

3

80x80x195 cm
90x90x195 cm 

100x100x195 cm
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1

2

1. DJ/PRIII
2. DD/PRIII
3. DJ2/PRIII+SS2/PRIII

70x195 cm
80x195 cm
90x195 cm

SS2/PRIII

80x195 cm
90x195 cm
100x195 cm
110x195 cm
120x195 cm
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!

3

3. Przy pomocy ścianki SS2 istnieje 
możliwość przedłużenia standar-
dowych drzwi o  podane wymiary: 
20x195 cm, 30x195 cm,
40x195 cm, 50x195 cm

100x195 cm
110x195 cm
120x195 cm
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1. PR2/PRIII
2. KW/PRIII

2

1

80x198 cm
90x198 cm
100x198 cm
120x198 cm
140x198 cm

70x150 cm
75x150 cm
80x150 cm
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 Piękna łazienka dla osób aktywnych. Prysznic dla 
osoby, która ciągle jest w  biegu, wanna do wieczornego 
relaksu i  regeneracji sił. Fantastycznie komponuje się 
z  grafitowymi płytkami i  dużymi oknami. Charakteryzuje 
się ona prostotą, elegancją i  pietyzmem wykonania. 
Nowoczesny, ale ponadczasowy design idealnie 
wpisze się we wnętrza.

Zainspiruj się

• Produkty w łazience: 

kabina typu Walk-In: PR2/PRIII,
brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii 
PRESTIGE MINERAL: B-M/PRESTIGE, 
wanna serii SPACE LINE : WOW-kpl/SPACE. 
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80x80x200 cm
90x90x200 cm
100x100x200 cm
75x90x200 cm 
80x90x200 cm 
80x100x200 cm 
80x120x200 cm
90x120x200 cm 
100x120x200 cm 
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 Eleganckie i  nietuzinkowe rozwiązania linii Free 
Line idealnie wkomponują się w  nowoczesną łazienkę. 
Ich lekka, transparentna, bezramowa forma nadaje 
wnętrzu lekkości i  wytworności. To idealna propozycja  
dla wszystkich tych, dla których poza funkcjonalnością 
liczy się ciekawy design. 

Free Line II

• Produkty w łazience: 

kabina serii Free Line II: KNDJ2/Free,
brodzik serii Space Mineral: B-M/Space.
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1

80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm
120x200 cm
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1. DJ2/FREEII
2. KN4/FREEII 
3. KP4/FREEII

2

3

80x80x200 cm
90x90x200 cm
 

80x80x200 cm
90x90x200 cm
80x90x200 cm
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1

2

3

1. PW1/FREEII
2. PW2/FREEII
3. P/FREEII

70x150 cm
80x150 cm

70x200 cm
75x200 cm 
80x200 cm 
90x200 cm 
100x200 cm 
110x200 cm 
120x200 cm 
130x200 cm 
140x200 cm 

90x150 cm
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 Nowoczesna łazienka jest wnętrzem, które wymaga 
indywidualnego podejścia podczas projektowania i  to 
bez względu na jej wielkość. W  aranżacji dominuje 
przejrzystość, minimalizm i pietyzm wykonania. Dodatkowo 
ma być maksymalnie komfortowo. Opływowe kształty 
wanny nadają pomieszczeniu łagodniejszego charakteru, 
jeszcze bardziej ją eksponując i sprawiając, że staje się ona 
prawdziwą ozdobą wnętrza.

Zainspiruj się

7m2

• Produkty w łazience: 

kabina prysznicowa serii FREE LINE II: KNDJ2/FREEII, 
brodzik kwadratowy serii SPACE MINERAL: B-M/SPACE, 
wanna symetryczna serii FREE LINE: WS/FREE, 
umywalka serii FREE MINERAL :Unbo-M/FREE.

7m2
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 Kolekcję Free Line wyróżnia duża dowolność 
aranżacji, dzięki bogatej ofercie kształtów i rodzajów kabin 
prysznicowych. Uniwersalność serii jest podkreślona 
także przez lekką, delikatną stylistykę, która sprawdzi się 
w każdej łazience.

Free Line

• Produkty w łazience: 

kabina serii Free Line: KNJD2/Free,
panel prysznicowy serii Space Line: PP/Space,
brodzik serii Space Mineral: B-M/Space,
umywalka serii Free Mineral: Unb-M/Free.

80x80x195 cm 
90x90x195 cm 
100x100x195 cm 
75x90x195 cm 
80x90x195 cm 
80x100x195 cm 
80x120x195 cm 
90x120x195 cm 
100x120x195 cm
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1

80x80x195 cm 
90x90x195 cm
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1. KN4/FREE 
2. KP4/FREE
3. DJ2/FREE

3

2

80x195 cm
90x195 cm
100x195 cm
120x195 cm

80x80x195 cm 
90x90x195 cm
80x90x195 cm
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1

2

3

1. P/FREE
2. PW1/FREE
3. PW2/FREE

80x195 cm
90x195 cm
100x195 cm 

70x150 cm
80x150 cm

90x150 cm
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Free Zone

•  D2L(P)/FREEZONE

 Kabiny Free Zone to wolność w  czystej postaci. 
Cechą charakterystyczną tej serii jest brak profilu dolnego 
co gwarantuje bezprogowe wejście dla użytkowników. 
Nowoczesna i  nietuzinkowa forma kabiny idealnie 
współgra i harmonijnie łączy się z wnętrzem łazienki. Jest 
to doskonały pomysł na nowoczesną łazienkę połączoną 
z komfortem użytkowania.



|    57

100x190 cm
110x190 cm
120x190 cm
130x190 cm
140x190 cm
150x190 cm
160x190 cm
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80x80x190 cm (kpl 203 cm)
90x90x190 cm (kpl 203 cm)
100x100x190 cm (kpl 203 cm)
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 Kabiny z  serii TX to nowoczesny styl pod każdą 
postacią. Swoje zastosowanie znajdą u  wszystkich, 
nawet tych najbardziej wymagających klientów. Wpasują 
się w  każdą przestrzeń, dzięki swoim urozmaiconym 
kształtom i  wymiarom. Ponadczasowy, klasyczny design 
kabin będzie uzupełnieniem każdej łazienki, zarówno tej 
małej jak i tej dużej. 

TX

KP4/TX5b
WP/FREE + OWPLL/FREE

Kabina dostępna także w wersji z brodzikiem 
zabudowanym w komplecie
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1. KND2/TX5b+Bzs
2. D2-W/TX5b
3. KN/TX5b+Bza
4. KN/TX5b

1

2

3

120x150 cm 
130x150 cm 
140x150 cm 
150x150 cm 
160x150 cm 
170x150 cm 
180x150 cm 

80x100x165/203,5 cm
80x110x165/203,5 cm
80x120x165/203,5 cm
90x90x165/203,5 cm

80x80x190 cm (kpl 203) cm
90x90x190 cm (kpl 203) cm
100x100x190 cm (kpl 203 ) cm 

!

Dostępna jest także ścianka 
boczna w wymiarze 70, 75, 
80 cm do tworzenia kabiny 
nawannowej w wersji narożnej 
lub przyściennej  
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4

80x80x190 cm
90x90x190 cm
100x100x190 cm
80x90x190 cm
80x100x190 cm
80x120x190 cm
90x100x190 cm
90x120x190 cm 

!

4. Kabina kwadratowa 
dostępna także w  wersji 
z  brodzikiem zabudowanym 
w  komplecie - patrz zdjęcie 
nr 3.



62    |

 Małe łazienki to przede wszystkim standard bloków.  
Jej zaplanowanie nie jest zadaniem łatwym, jednak dobrze zaplanowana 
może być zarówno wygodna, jak i  efektowna. Dzięki zastosowaniu 
prysznica z transparentną szybą nie pomniejszamy optycznie przestrzeni 
– a wręcz przeciwnie! Niewielka łazienka też może być trendy!

Zainspiruj się

• Produkty w łazience: 

kabina prysznicowa serii TX5: KP4/TX5b, 
brodzik półokrągły serii SPACE MINERAL: BP-M/SPACE z obudową,
umywalka serii FREE MINERAL: Unbo-M/FREE. 

3m2
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1. kpl-KP4/TX5b/165
2. KP4/TX5+BPza
3. kpl-L(P)-KP4/TX5b

1

2

80x80x165/202 cm
90x90x165/202 cm

80x80x190 cm (kpl 203 cm)
90x90x190 cm (kpl 203 cm)
100x100x190 cm (kpl 203 cm)
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3

80x100x205,5 cm
80x120x205,5 cm
90x120x205,5 cm

!

3. Kabina dostępna w wersji 
prawej lub lewej.
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1

100x100x190 cm
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3

1. KPP2DJ/TX5b
2. KP1DJ/TX5b
3. KP2DJ/TX5b

2

80x80x190 cm
90x90x190 cm

80x80x190 cm
90x90x190 cm
100x100x190 cm
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1. D2/TX5b
2. DŁ/TX5b
3. DD/TX5b
4. D4/TX5b

1

2

3

90x190 cm
100x190 cm
110x190 cm
120x190 cm

70x190 cm
80x190 cm
90x190 cm

70x190 cm
80x190 cm
90x190 cm
100x190 cm

!

Do drzwi serii TX5 dostępne 
są ścianki dodatkowe, 
dające możliwość tworzenia 
kabin w wersji narożnej lub 
przyściennej. Ścianki SS0/TX5 
dostępne są w wymiarach: 
70,75,80,90,100 cm.
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4

130x190 cm
140x190 cm
150x190 cm
160x190 cm
170x190 cm
180x190 cm
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 Małe jest piękne. Łazienka o takim metrażu wcale 
nie musi sprawiać wrażenia niewielkiej, zwłaszcza kiedy 
ma ona praktyczny rozkład. Ważnym elementem takiego 
pomieszczenia mogą być wnęki, które warto wykorzystać 
w kreatywny sposób. Można w nich stworzyć praktyczną 
i  elegancko ukrytą przestrzeń do przechowywania, albo 
wygodny i nowoczesny prysznic. 

Zainspiruj się

5m2

• Produkty w łazience: 

kabina prysznicowa serii TX: DJ/TX5b, 
brodzik prostokątny serii SPACE MINERAL: B-M/SPACE, 
wanna prostokątna serii FREE LINE: WP/FREE,
umywalka serii FREE MINERAL: Unbo-M/FREE.

70x190 cm
80x190 cm
90x190 cm
100x190 cm
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1. PKDJ/TX5  
2. P/TX5

2

1

70x190 cm
80x190 cm
90x190 cm
100x190 cm
110x190 cm
120x190 cm
140x190 cm

90x90x190 cm
100x100x190 cm
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70x190 cm
80x190 cm
90x190 cm
100x190 cm
110x190 cm
120x190 cm
140x190 cm
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• Produkty w łazience: 

kabina prysznicowa serii TX5: Walk-In P/TX5b, 
brodzik prostokątny serii SPACE MINERAL: B-M/SPACE, 
wanna prostokątna serii LUXO: WSP-kpl//LUXO, 
umywalka serii FREE MINERAL: Unbo-M/FREE. 
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1. KN4/TX4b
2. KP4/TX4b

Kabiny dostępne także w wersji 
z brodzikiem zabudowanym w komplecie

1

!

80x80x190 cm (kpl 203 cm)
90x90x190 cm (kpl 203 cm)
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2

80x80x190 cm (kpl 203 cm)
90x90x190 cm (kpl 203 cm)
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Classic II

•  KCDJ/CLIIa

 Kabina czterościenna Classic II to nowoczesność 
w  czystej postaci. Jest to propozycja dla wszystkich, 
którzy cenią we wnętrzach piękno i  funkcjonalność. 
Nienarzucający się design oraz różne wariacje kształtów 
pozwalają na ich dopasowanie do każdego wnętrza. 
Niekwestionowanym atutem linii jest to, że kupując 
jeden zestaw, otrzymamy wszystko co potrzebne do 
stworzenia idealnego miejsca do kąpieli prysznicowej,  
np. w domku letniskowym!!

80x80x210,5 cm
90x90x210,5 cm
80x100x210,5 cm
80x120x210,5 cm
90x120x210,5 cm

Kabina jest dostępna także w wersji wnękowej 
w wymiarze 80x100x210,5 cm

!
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1

80x120x210,5 cm
90x120x210,5 cm
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3

1. KCD2/CLIIa
2. KCKP4/CLIIa
3. KCKN/CLIIa

2

90x90x210,5 cm

80x80x210,5 cm
90x90x210,5 cm
80x100x210,5 cm
80x120x210,5 cm
90x120x210,5 cm
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Brodziki
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brodzik serii Space Mineral: BTL-M/Space 
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Space 
Mineral

•  B-M/SPACE + PRO SAFE SYSTEM

 Brodziki serii Space Mineral są najbardziej 
popularnym rozwiązaniem uzupełnienia kabiny 
prysznicowej w  naszej ofercie. Mnogość 
kształtów: kwadratowy, prostokątny, półokrągły, 
pięciokątny  i  trapezowy oraz dostępność w  aż 80 
wymiarach i  8 kolorach sprawiają, że zastosowanie 
tych brodzików jest doskonałym sposobem na idealne 
wkomponowanie produktu w  łazienkę. Istotne jest 
tutaj także naturalne pochodzenie materiału, z którego 
wykonany jest brodzik. Trwałość i  stabilność oraz 
odporność na różnego rodzaju plamy i  odbarwienia 
oraz ścieranie a także łatwość w utrzymaniu czystości 
są bardzo ważnymi zaletami biorąc pod uwagę 
praktyczne zastosowanie brodzika. Wszystkie te 
cechy  w  połączeniu z  delikatnym, minimalistycznym 
designem i  możliwością wpuszczenia brodzika 
w posadzkę a tym samym stworzenia bezbarierowego 
wejścia lub doposażenia brodzika w stelaż  i obudowę 
czyni go uniwersalnym i  najlepszym produktem do 
kreacji miejsca do kąpieli pod prysznicem w niemalże 
każdej łazience.

70x70x1,5 cm
75x75x1,5 cm
80x80x1,5 cm
90x90x1,5 cm
100x100x1,5 cm
110x110x1,5 cm
120x120x1,5 cm
130x130x1,5 cm
140x140x1,5 cmDo brodzików serii Space Mineral dostępne są 

obudowy i stelaże jako opcjonalne wyposażenie!
!
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B-M/SPACE 

 BP-M/SPACE

 B-M/SPACE

3

1

2

70x80x1,5 cm
70x90x1,5 cm
70x100x1,5 cm
70x110x1,5 cm
70x120x1,5 cm
70x130x1,5 cm
70x140x1,5 cm
70x150x1,5 cm
70x160x1,5 cm
70x170x1,5 cm
70x180x1,5 cm

75x80x1,5 cm
75x90x1,5 cm
75x100x1,5 cm
75x110x1,5 cm
75x120x1,5 cm
75x130x1,5 cm
75x140x1,5 cm
75x150x1,5 cm
75x160x1,5 cm
75x170x1,5 cm
75x180x1,5 cm

80x90x1,5 cm
80x100x1,5 cm
80x110x1,5 cm
80x120x1,5 cm
80x130x1,5 cm
80x140x1,5 cm
80x150x1,5 cm
80x160x1,5 cm
80x170x1,5 cm
80x180x1,5 cm
80x190x1,5 cm
80x200x1,5 cm

70x70x1,5 cm
75x75x1,5 cm
80x80x1,5 cm

80x80x1,5 cm
90x90x1,5 cm
100x100x1,5 cm

90x90x1,5 cm
100x100x1,5 cm
110x110x1,5 cm

120x120x1,5 cm
130x130x1,5 cm
140x140x1,5 cm
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90x100x1,5 cm
90x110x1,5 cm
90x120x1,5 cm
90x130x1,5 cm
90x140x1,5 cm
90x150x1,5 cm
90x160x1,5 cm
90x170x1,5 cm
90x180x1,5 cm
90x190x1,5 cm
90x200x1,5 cm

100x110x1,5 cm
100x120x1,5 cm
100x130x1,5 cm
100x140x1,5 cm 
100x150x1,5 cm
100x170x1,5 cm
100x180x1,5 cm
100x190x1,5 cm
100x200x1,5 cm
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1. BPK-M/SPACE
2. BPP-M/SPACE 
4. BTL(P)-M/SPACE 

1

90x90x1,5 cm
100x100x1,5 cm

2

100x100x1,5 cm
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3

90x120x1,5 cm
90x130x1,5 cm
90x140x1,5 cm
90x150x1,5 cm
90x160x1,5 cm

Brodzik jest dostępny w wersji lewej lub prawej!



90    |

1. B-M/SPACE S

Space 
Mineral S
 Wybór odpowiedniego brodzika z pozoru banalny, 
jednak należy do jednych z ważniejszych decyzji 
jakie podejmujemy wyposażając łazienkę. Od niego 
bowiem zależy nie tylko estetyka, ale przede wszystkim 
ergonomia wnętrza. Space Mineral S to uzupełnienie 
najszerszej serii brodzików w naszej ofercie-serii Space 
Mineral. Nowa propozycja brodzików to 33 wymiary
z odpływem wody umieszczonym na krótkim 
boku w tym samym designie co doceniony przez 
klientów Space Mineral. Wszystkie wykonane 
z odlewu mineralnego i doskonale pasujące do kabin 
prysznicowych naszej marki. Brodziki Space Mineral 
oraz Space Mineral S to największa rodzina brodzików, 
będących propozycją zarówno do nowoczesnej jak 
i klasycznej łazienki. I to bez względu na to czy jej 
właścicielem jest osoba młoda, czy starsza, samotna 
czy może duża rodzina. To produkt uniwersalny, który 
będzie ozdobą każdego pomieszczenia kąpielowego. 

70x90x1,5 cm
70x100x1,5 cm
70x110x1,5 cm
70x120x1,5 cm
70x130x1,5 cm
70x140x1,5 cm

75x90x1,5 cm
75x100x1,5 cm
75x110x1,5 cm
75x120x1,5 cm
75x130x1,5 cm
75x140x1,5 cm

1

1

Do brodzików serii Space Mineral S dostępne są 
obudowy i stelaże jako opcjonalne wyposażenie!

!
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80x90x1,5 cm
80x100x1,5 cm
80x110x1,5 cm
80x120x1,5 cm
80x130x1,5 cm
80x140x1,5 cm
80x150x1,5 cm
80x160x1,5 cm

90x100x1,5 cm
90x110x1,5 cm
90x120x1,5 cm
90x130x1,5 cm
90x140x1,5 cm
90x150x1,5 cm
90x160x1,5 cm

100x110x1,5 cm
100x120x1,5 cm
100x130x1,5 cm
100x140x1,5 cm
100x150x1,5 cm
100x160x1,5 cm
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Structure 
Mineral
 Brodziki Structure Mineral to nowy wymiar 
brodzików. Ich piękna, surowa forma to  idealna 
propozycja dla wszystkich zwolenników nowoczesnych 
przestrzeni. Brodziki wykonane są bowiem z  odlewu 
mineralnego, a dodatkowo mogą być cięte na wymiar, 
dzięki czemu idealnie wkomponują się w  łazienkę. 
Oryginalny, nietuzinkowy design sprawi, że staną się 
wyjątkową ozdobą salonu łazienkowego.

B-M/Structure1

80x80x1,5 cm
90x90x1,5 cm
100x100x1,5 cm
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B-M/Structure2

80x90x1,5 cm
80x100x1,5 cm
80x110x1,5 cm
80x120x1,5 cm
80x130x1,5 cm
80x140x1,5 cm
80x150x1,5 cm
80x160x1,5 cm
80x180x1,5 cm
80x200x1,5 cm

90x100x1,5 cm 
90x110x1,5 cm
90x120x1,5 cm
90x130x1,5 cm
90x140x1,5 cm
90x150x1,5 cm
90x160x1,5 cm
90x180x1,5 cm
90x200x1,5 cm

100x110x1,5 cm
100x120x1,5 cm
100x130x1,5 cm
100x140x1,5 cm
100x150x1,5 cm
100x160x1,5 cm
100x180x1,5 cm
100x200x1,5 cm

Możliwość przycięcia brodzika 
według potrzeb.

!



94    |

1

70x90x3 cm
70x100x3 cm
75x90x3 cm
80x90x3 cm
80x100x3 cm
90x100x3 cm

 B/SPACE

Do brodzików Space Line dostępne są obudowy 
i stelaże jako opcjonalne wyposażenie!

!
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Współczesne wnętrza łazienek wymagają nowoczesnych 
i trwałych rozwiązań. Ciekawy wzorniczo brodzik Space 
Line będzie nie tylko doskonałym uzupełnieniem kabiny, 
ale stanowić będzie element dekoracyjny. Od teraz 
kąpiel będzie prosta i  szybka. Brodziki kompletowane 
są z adapterem z pokrywką, pełniącym nie tylko funkcję 
estetyczną, ale sprawiającym również, że dno jest zupełnie 
gładkie.

Space Line

•  B/SPACE

2

70x120x3 cm
80x120x3 cm
80x140x3 cm
80x150x3 cm
80x160x3 cm
80x170x3 cm
80x180x3 cm

90x110x3 cm 
90x120x3 cm
90x130x3 cm
90x140x3 cm
90x150x3 cm
90x160x3 cm
90x170x3 cm
90x180x3 cm

 B/SPACE
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2

3

1. BPK/SPACE 
2. B/SPACE 
3. BP/SPACE 
4. BPL(P)/SPACE

80x80x3 cm
90x90x3 cm 
100x100x3 cm

80x80x3 cm
90x90x3 cm
100x100x3 cm

4

80x90x3 cm

1

90x90x3 cm 
100x100x3 cm 

Brodzik dostępny
w  wersji prawej 
lub lewej

!
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Prestige
Mineral

•  B-M/Prestige

 Brodziki tej linii to piękno i nowoczesność. Ich design 
podkreślony został poprzez kwadratową i  prostokątną 
formę. Proste, zdecydowane kształty oraz okalający 
je rant tworzą modernistyczny styl tej serii. Dzięki nim 
każda przestrzeń łazienkowa zmieni się w coś naprawdę 
ekstrawaganckiego i zyska miano luksusu. 

Do brodzików Prestige Mineral dostępne są obudowy 
i stelaże jako opcjonalne wyposażenie!

!
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80x80x1,5 cm
90x90x1,5 cm
100x100x1,5 cm
75x90x1,5 cm
75x170x1,5 cm
80x90x1,5 cm

80x100x1,5 cm
80x120x1,5 cm
90x120x1,5 cm
90x140x1,5 cm
90x160x1,5 cm
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 Kolekcja tych akrylowych brodzików idealnie 
współgra z  większością oferowanych kabin. Seria 
Prestige to produkty doskonale komponujące się z całym 
wyposażeniem nowoczesnej łazienki. Zaprojektowane 
z  myślą o  osobach poszukujących ekskluzywnych 
rozwiązań kąpielowych w swoim domu.

Prestige

•  Bza/PR

75x90x3 cm
80x90x3 cm
80x100x3 cm
80x120x3 cm 
80x140x3 cm
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1. BPza/PR
2. Bza/PR

2

1

80x80x3 cm
90x90x3 cm
100x100x3 cm

80x80x3 cm
90x90x3 cm
100x100x3 cm
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 Brodzik z  tej serii to połączenie ciekawych 
rozwiązań konstrukcyjnych i  nowoczesnego designu. 
Wybór wielu typów brodzików i  ich głębokości pozwala 
nam w  sposób niejednoznaczny zaprojektować naszą 
łazienkę. Brodziki można kompletować z  większością 
kabin, co umożliwia dobór produktu do indywidualnych 
potrzeb klienta.

Free Line

70x100x5
75x90x5
80x90x5
80x100x5
80x110x5
80x120x5

80x140x5
80x90x9
70x100x9
75x90x9
80x100x9
80x110x9

80x120x9
80x140x

•  B/FREE

80x80x2,5cm
90x90x2,5cm
100x100x2,5cm 
70x100x2,5 cm
75x90x2,5 cm
80x90x2,5 cm
80x100x2,5 cm
80x120x2,5 cm
80x140x2,5 cm
90x120x2,5 cmDo brodzików Free Line dostępne są obudowy 

aluminiowe jako opcjonalne wyposażenie!
!
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80x80x2,5 cm
90x90x2,5 cm
100x100x2,5 cm

80x80x5 cm 
90x90x5 cm
100x100x5 cm

80x80x9 cm
90x90x9 cm

80x80x15 cm
90x90x15 cm

1

2

1. BP/FREE  
2. BP-L(P)/FREE

80x100x5 cm
80x120x5 cm
90x120x5 cm
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3

3. BPza/FREE 
4. Bza/FREE

80x80x5 cm
90x90x5 cm
100x100x5 cm

4

80x80x5 cm
90x90x5 cm
100x100x5 cm
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1
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1. B/FREE 
2. B/FREE 

1

2

70x100x5 cm
75x90x5 cm
80x90x5 cm

80x80x5 cm
90x90x5 cm
100x100x5 cm

80x100x5 cm
80x110x5 cm 
80x120x5 cm
80x140x5 cm
90x120x5 cm

70x100x9 cm
75x90x9 cm
80x90x9 cm

80x80x9 cm
90x90x9 cm
100x100x9 cm

80x100x9 cm
80x110x9 cm 
80x120x9 cm
80x140x9 cm
90x120x9 cm
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Umywalki
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1. Unb-M/SPACE
2. Unbo-M/SPACE
3. Unbo-M/SPACE

1

2

Space 
Mineral
 Umywalka nablatowa Space Mineral jest 
designerskim klejnotem w naszej kolekcji. Minimalistyczną 
formę przełamuje zaskakujące wcięcie w  kształcie łuku, 
nadające całości wyjątkowy charakter.

60x47x8 cm
80x47x8 cm

60x47x8 cm
80x47x8 cm
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3

60x47x8 cm
80x47x8 cm

Umywalki Unbo-M/Space są ofertowane  
z jednym otworem.

!
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1

50x40x8 cm
55x45x8 cm
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1. Unbo-M/FREE
2. Unb-M/FREE
3. Unbo-M/FREE

2

3

Free 
Mineral
  Oczywistą zaletą umywalki Free Mineral jest 
jej uniwersalny wygląd, który sprawdzi się doskonale 
w  wielu łazienkowych aranżacjach. Odlew mineralny, 
z  którego wykonana jest umywalka, jest niezwykle 
trwałym materiałem, odpornym na przebarwienia
i  łatwym do utrzymania w  czystości dzięki aksamitnie
niezwykle gładkiej powierzchni.

50x40x8 cm
55x45x8 cm

50x40x8 cm
55x45x8 cm
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Wanny
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wanna serii Free Line WP/Free z obudową 
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Altus

 Altus to połączenie elegancji, nowoczesnego 
designu oraz najwyższej jakości. Stworzona z  myślą 
i  odpowiadająca na potrzeby  najbardziej wymagających 
osób.  To ekskluzywna seria wanien o dopracowanych 
detalach. Altus tworzy atmosferę luksusu dzięki finezji 
kształtów. 

80x180 cm
90x190 cm

! Wanny dostępne są w 5 
wariantach wyposażenia. 
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WP-lx-ALT/EX z obudową OWP-ALT/EX w kolorze meranti
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1

145x145 cm
155x155 cm
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1. WS-lx-kpl-ALT/EX 
2. WS-ALT/EX 
3. WS-ALT/EX 

2

3

170x170 cm

145x145 cm
155x155 cm

! Wanny dostępne są w 5 
wariantach wyposażenia. 
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2

1

!

100x190 cm

100x190 cm

Wanna dostępna 
jest w  5 warian-
tach wyposażenia. 

1. WOW-ALT/EX 
2. WOW-lx-kpl-ALT/EX+SP
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 Kto powiedział, ze łazienka musi być nudna? Dzięki 
niesztampowemu designowi wanien linii Space Line każda 
łazienka będzie wyjątkowa. Łączą one bowiem komfort 
i  estetykę i  pietyzm wykonania. Świetnie wkomponują 
się one w  upodobania Klientów, o  minimalistycznych 
upodobaniach designerskich: kąpieli w pojedynkę czy też 
we dwoje.

Space Line

  • WTL(P)SPACE

140x180 cm! Wanna dostępna jest w kilku wariantach wyposażenia. 
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1

75x170 cm

! Wanna dostępna jest 
w  kilku wariantach 
wyposażenia. 
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1. WPsp/SPACE - wanna ze strefą prysznica
2. WPsp/SPACE - wanna ze strefą prysznica
3. WP/SPACE 
4. WP/SPACE 

2

3

4

80x180 cm
80x190 cm

75x170 cm

75x170 cm
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•  WOW-kpl/SPACE + SP

90x180 cm

! Wanna dostępna jest 
w  kilku wariantach 
wyposażenia. 
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1

90x190 cm

! Wanny dostępne są 
w  kilku wariantach 
wyposażenia. 
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1

2

1. W6k/SPACE
2. WS/SPACE

90x190 cm

140x140 cm
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1

80x180 cm
90x190 cm

! Wanny dostępne są jako 
wersje do zabudowy lub 
zintegrowane  
z obudową.
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2

3

Luxo
 Wyjątkowość i  nietuzinkowość. Tak można 
w skrócie scharakteryzować serię wanien Luxo. Delikatny, 
nienarzucający się design, pietyzm wykonania oraz 
charakterystyczne przetłoczenia na rancie czynią tę serię 
wyjątkową. To produkt idealny dla każdego, nawet tego 
najbardziej wymagającego użytkownika

80x180 cm

80x180 cm

1. WSP-kpl/LUXO
2. WAL/LUXO
3. WAP/LUXO
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1. WS/LUXO
2. WP/LUXO
3. WP/LUXO

80x180 cm
90x190 cm

1

2

145x145 cm
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3

80x180 cm
90x190 cm



136    |

1

120x170 cm
135x175 cm



|    137

2

3

90x190 cm
90x200 cm

120x170 cm
135x175 cm

1. WTL(P)/LUXO
2. W6K/LUXO
3. WTL(P)/LUXO
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! Wanny dostępne są 
w kilku wariantach 
wyposażenia.
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 Subtelna forma wanien Avantgarde to prawdziwa 
uczta dla zmysłów. Miękka, harmonijna forma przywodzi na 
myśl spokój i odprężenie. Walory użytkowe serii zapewniają 
wysoką funkcjonalność i doskonały relaks podczas kąpieli.

Avantgarde

1.  WS-lx-kpl-AVII/EX + SP 
140x140 cm
150x150 cm

1

1

140x140 cm
150x150 cm
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1. WP-lx-kpl-AVII/EX+SP

1

!

100x170 cm

Wanna dostępna jest w kilku 
wariantach wyposażenia. 
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1

100x170 cm
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modesta
1 rozkładówka

aranżacja i z góry

 Dzięki wyważonej formie wanny Prestige doskonale 
harmonizują z  wystrojem łazienki. Rodzina wanien 
wyróżniająca się purystyczną, skromną elegancją. Prestige 
to interesującą propozycja dla osób, poszukujących 
ekskluzywnych ale nowoczesnych rozwiązań kąpielowych. 
To klasyczna forma, przy zachowaniu komfortu. 

Prestige

1.  WP/PR

80x180 cm

1

1

80x180 cm
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modesta
1 rozkładówka

aranżacja i z góry
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1

150x150 cm
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2

3

4

1. WS/PR
2. WSzs/PR
3. WOW/PR
4. WP/PR

140x140 cm

80x180 cm

75x170 cm
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1. WP/MO
2. WP/MO

1

Modesta
 Wanny prostokątne linii Modesta to styl na miarę 
czasu. Proste, zdecydowane kształty opierające się na 
minimalizmie i ponadczasowej estetyce tworzą styl tej serii. 
Wanny Modesta wyróżniają się specjalnie wyprofilowanymi 
przetłoczeniami pod łokcie. Wszystko dla jeszcze większego 
komfortu kąpieli. Nowa linia to odważne rozwiązania, które 
z biegiem czasu nie stracą na estetyce.

70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm

75x170 cm
80x170 cm
80x180 cm
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2

70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm

75x170 cm
80x170 cm
80x180 cm
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Comfort
 Wanny asymetryczne Comfort to klasyka sama 
w sobie. Od lat uwodzą swoich zwolenników. Ich zakres 
wymiarów gwarantuje dopasowanie produktu do 
przestrzeni każdej łazienki. To propozycja dla osób, które 
lubią standardowe rozwiązania w ciekawej formie. 

1. WAL(P)CO

90x140 cm
100x140 cm
100x150 cm
100x160 cm
110x170 cm
120x180 cm

90x140 cm
100x140 cm
100x150 cm
100x160 cm
110x170 cm
120x180 cm

1

1
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Wanna WAL/CO z obudową.
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Free Line
 Proste linie, odważne kształty i  nowoczesny 
design w  minimalistycznym wydaniu. Seria Free 
Line to modernizm w  przystępnej formie. Wanny 
prostokątne, symetryczne,   asymetryczne, trapezowe, 
6-kątne czy owalne?  Odważne i  unikatowe kształty 
wanien sprawią, że każda łazienka nabierze 
kosmopolitycznego  klimatu.  Elegancka, ale bez 
wymuszonego blichtru. Właśnie taka jest seria Free Line.

1

2

3

70x120 cm
70x130 cm
70x140 cm
70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm
75x140 cm
75x150 cm
75x160 cm
75x170 cm
75x180 cm
80x170 cm
80x180 cm

70x120 cm
70x130 cm
70x140 cm
70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm
75x140 cm
75x150 cm
75x160 cm
75x170 cm
75x180 cm
80x170 cm
80x180 cm

70x170 cm
75x170 cm
80x180 cm

1. WP/FREE
2. WPdo/FREE
3. WP/FREE z obudową
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1

80x180 cm



|    153

2

1. WOW-kpl/FREE
2. WOW/FREE
3. WAL(P)/FREE
4. WS/FREE

80x180 cm

3

80x140 cm
85x140 cm
85x145 cm
90x140 cm
90x150 cm
90x160 cm
95x145 cm
95x155 cm
100x140 cm
100x150 cm
100x160 cm
105x155 cm

135x135 cm
140x140 cm
145x145 cm
150x150 cm

4
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1. W6K/FREE
2. WTL(P)/FREE
3. WTL(P)/FREE

4
90x190 cm

120x175 cm 

1

2
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 135x175 cm 

2
 
Wanna trapezowa ze ściętym bokiem.
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TX
  Wanna to doskonałe miejsce do relaksu o każdej 
porze. Cechą charakterystyczną wanien TX jest klasyczny 
kształt, wygodne wnętrze i  42 cm głębokość. Kąpiel  
w wannach serii TX to kąpielowa przyjemność w doskonałej 
cenie.

1. WP/TX

1

1

70x150 cm
70x160 cm
75x170 cm
80x180 cm
80x190 cm

70x150 cm
70x160 cm
75x170 cm
80x180 cm
80x190 cm
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Classic
 Wanny serii Classic to sprawdzona i dopracowana 
linia. Od wielu lat ich forma ma swoich zagorzałych 
wielbicieli. To ciekawa propozycja dla osób, które cenią 
sobie tradycyjne rozwiązania kąpielowe w ciekawej formie. 
Wanny Classic sprawdzą się zarówno w  stylowych jak 
i bardziej klasycznych pomieszczeniach kąpielowych. 

1

2

2

135x135 cm
145x145 cm

75x170 cm
75x180 cm

75x170 cm
75x180 cm
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1. WS/CL
2. WP/CL
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1

85x150 cm
90x140 cm
95x145 cm 
100x150 cm

•   Produkty w łazience:  
 
wanna WAP/Ekoplus z obudową
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Ekoplus
  Wanny Ekoplus to dobre produkty w przystępnej 
cenie. Ciekawy, delikatny kształt sprawi, że staną się one 
ozdobą łazienki. Ich walory z pewnością zainteresują tych, 
którzy lubią połączenie klasycznych kształtów z  nutką 
nowoczesności.

2

1

75x150 cm
75x170 cm

85x150 cm
90x140 cm
95x145 cm 
100x150 cm

1. WAL(P)EKOPLUS
2. WP/EKOPLUS

•   Produkty w łazience:  
 
wanna WAP/Ekoplus z obudową
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1

70x140 cm
70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm
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Idea
 Prostokątne wanny IDEA wyznaczają nowy 
standard w  łazience. Łączą one w sobie ponadczasowe 
wzornictwo, doskonałą jakość i  atrakcyjną cenę. Wanna 
Idea zapewniają komfort kąpieli w łazienkach o niewielkim 
metrażu Ich klasyczny prostokątny kształt jest gwarantem 
sukcesu. 

1

70x140 cm
70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm

1. WP/IDEA
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As
 Wygodna wanna nie musi być duża! Delikatne 
opływowe kształty wanien linii AS zapewniają wygodną 
kąpiel. Nieduża i  nienarzucająca się forma sprawi, że 
sprawdzą się one w  niewielkiej łazience, stając się jej 
ozdobą. 

1

2

2

70x160 cm

70x140 cm
70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm

70x140 cm
70x150 cm
70x160 cm
70x170 cm

1. WAL(P)/AS
2. WP/AS
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Hydromasaż
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• Wanna owalna WOW-lx-kpl-ALT/EX+SP
  z systemem hydromasażu Comfort

 
System Mix Comfort

MXC4
system hydromasażu wodno-powietrzny

Pilot

 
Comfort
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MXC4
system hydromasażu wodno-powietrzny

Pilot

 
System Air Comfort

 
System Aqua Comfort

AIC4
system hydromasażu powietrzny

AQC4
system hydromasażu wodny

Pilot

Pilot
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System Air Free Line

 
System Aqua Free Line

AIFR
system hydromasażu powietrzny

AQFR
system hydromasażu wodny
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• Wanna trapezowa WTL-kpl/SPACE
  z systemem hydromasażu Free Line

 
Free Line

 
System Mix Free Line

MXFR
system hydromasażu wodno-powietrzny
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• Wanna prostokątna WP/FREE
  z systemem hydromasażu Classic

 
Classic

 
System Mix Classic

MXC2
system hydromasażu wodno-powietrzny
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System Air Classic

AIC2
system hydromasażu powietrzny

 
System Aqua Classic

AQC2
system hydromasażu wodny
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Space Line

 Tym co wyróżnia kabinę parowo-hydromasażową  
Space Line na tle innych kabin tego typu, jest przede 
wszystkim minimalistyczny design. Aż trudno uwierzyć  
ile funkcji mieści się w kabinie wykonanej z tak estetyczną 
prostotą. Mamy do dyspozycji masaż boczny, masaż 
pleców oraz masaż stóp, a  także bicze szkockie, 
doskonale ujędrniające skórę i  poprawiające krążenie. 
Dzięki eleganckiemu wykończeniu i  nowoczesnemu 
wzornictwu, kabina sprawia wrażenie przestronnej 
i  wspaniale wpisuje się we współczesne trendy 
wyposażenia łazienek. Kabina parowo-hydromasażowa to 
doskonały wybór, którego po prostu nie można żałować… 
Seanse kąpielowe umilać będzie chromoterapia (8 kolorów) 
przy muzyce płynącej z radia lub nośnika USB.

• Kabina parowo-hydromasażowa KN/SPACE

Panel sterujący
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Space Line

 Panele serii Space Line to produkty powstałe  
w  oparciu o  specjalne potrzeby konsumenta. Idealne 
połączenie geometrycznej konstrukcji paneli i precyzyjnie 
dobrane wyposażenie dostarczają nieograniczonej 
przyjemności kąpieli.

• Panel prysznicowy Space Line
  PPo/SPACE

•  Panel prysznicowy Space Line
  PP/SPACE
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Zagłówek żelowy
błękitny / 661-A0020-44

Uchwyt
chrom / 661-A0005

Wkład
o zapachu orzeźwiającym
661-A0022-01

Wkład
o zapachu relaksującym
661-A0022-02

Wkład
o zapachu zmysłowym
661-A0022-03

Syfon wannowy ø 52
z rurą przelewową 100 cm

661-A00010

Wspornik 120 cm/150 cm 
z wieszaczkiem
srebrny błyszczący
661-A0044-38 / 661-A0045-38

Wspornik 120 cm 
przelotowy z wieszaczkiem
srebrny błyszczący
661-A0051-38

Wspornik 120 cm 
przelotowy
srebrny błyszczący
661-A0052-38

Wspornik 100 cm/120 cm 
przelotowy płaski
srebrny błyszczący
661-A0053-38 / 661-A0054-38

Wspornik  57 cm
przegubowy
srebrny błyszczący
661-A0055-38

Stabilizator pionowy 
(do sufitu)
Zalecany do kabin Walk-In serii:
TX5b, Free Line II oraz Space Wall
srebrny błyszczący
661-A0036-38

Wspornik 120 cm/150 cm 
srebrny błyszczący
661-A0046-38 / 661-A0047-38

Wspornik 120 cm/150 cm 
płaski
srebrny błyszczący
661-A0048-38 / 661-A0049-38

Wspornik 117 cm 
z wieszaczkiem
srebrny błyszczący
661-A0050-38

Syfon brodzikowy ø 90
z rurą elastyczną 

661-A00039

Syfon wannowy ø 52
z rurą przelewową 57 cm

661-A0008

Syfon brodzikowy ø 52
płaski

661-A0032

Syfon brodzikowy ø 90
z białą klapką i kolankiem

661-A0040

Syfon brodzikowy ø 90
z chromowaną klapką i kolankiem

661-A0041

Syfon brodzikowy ø 90
z białą klapką bez kolanka

661-A0042

Syfon brodzikowy ø 90
z chromowaną klapką bez kolanka

661-A0043

Syfon brodzikowy ø 90

661-A0007

Zagłówek żelowy
czarny / 661-A0020-43

Uchwyt - ZnAl
chrom / 661-A0011

Uchwyt - ZnAl
chrom / 661-A0038

Zagłówek żelowy
czarny / 661-A0024-43

Zagłówek żelowy
czarny / 661-A0024-43

Akcesoria
Zagłówki

Uchwyty Wkłady do aromaterapii

Syfony

Wsporniki
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Materiały
Szyby z bezpiecznego szła hartowanego

Kolory akrylu, profili i zawiasów

Kolory dostępne dla odlewów mineralnych i paneli szklanych

Transparentna W0
Classic II, TX, Free Zone, Free Line, 
Free Line II, Prestige, Space Line, 
Space Wall, Altus, 

Grey GY
Dotyczy serii: TX4, TX5, 
Free Zone

Graphit GR
Dotyczy serii: Space Wall, 
Altus

Cora CR
Dotyczy serii: TX4, TX5, 
Free Zone

Sitodruk W14
Dotyczy serii: TX4

Sitodruk W15
Dotyczy serii: TX5, Free 

Zone

Sitodruk W16 TX5
Dotyczy serii: Free Line

Sitodruk W18
Dotyczy serii: Space Wall

Dostępność kolorów i wzorów wypełnień poszczególnych wyrobów na stronach produktowych
Kolor srebrny dostępny jest tylko w wybranych produktach z akrylu

Kolor srebrny i czarny występują tylko dla paneli szklanych
*

**

Sitodruk W19
Dotyczy serii: Free Line II

biały EW manhatan pergamon bahama beżowy

graphit matowy srebrny błyszczący srebrny matowy srebrny*

białyEW beżowy szary srebrny** jasnoszary

szary stalowybrązowy kremowy kamiennoszary czarny**
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SANPLAST SA 
Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno 
tel.: +48 52 31 88 500 
fax: +48 52 31 88 501 
infolinia: +48 52 31 88 600 
e-mail: poczta@sanplast.pl 
www.sanplast.pl


