
Sprchový kout
KND2/ALTIIa

Sprchové dveře
D2/ALTIIa

Walk-In
PI/ALTIIa- vzpěra do stropu 

Walk-In 
PI/ALTIIa - vzpěra do stěny 

Walk-In 
PII/ALTIIa - vzpěra do stropu

Walk-In 
PII/ALTIIa - vzpěra do stěny 

Walk-In PIII/ALTIIa Walk-In PIV/ALTIIa Walk-In PT/ALTIIa

Výroba na míru

ALTUS
Sprchový kout KND2/ALTIIa
lze vyrobit na míru. 

Více informací na sanplast.venta.cz

Sanplast - vytváříme čisté potěšení
v každé oblasti koupelny 

Exkluzivní řada Altus zahrnuje produkty pro 
náročné lidi, kteří chtějí v koupelně vytvořit 
exkluzivní atmosféru. Tato série, je nabídkou do 
velkých koupelen, které obklopuje luxus. Expre-
sivní a geometrický styl odráží aktuální trend v 
koupelnovém interiéru. Altus je kolekce roho-
vých sprchových zástěn, dveří a sprch typu 
Walk-In. Tyto produkty představují nejlepší 
řešení pro luxusní koupelnu. Jejich nadstan-
dardní rozměry dokonale zapadají do archi-
tektury velkého interiéru, který uživatelům 
zaručuje maximum pohodlí. Každý detail 
zdobící tuto sérii byl navržen s ohledem na 
pohodlí a bezpečnost. Nejvyšší kvalita zpra-
cování a moderní design jsou nespornými 
výhodami série Altus.



Walk-In
P/SPACE WALL XL

SPACE WALL

Walk-In
P/SPACE WALL

Sprcha Walk-In P / Spacewall poskytuje neomeze-
ný vstup a praktičnost. Bezpečnost je zajištěna 
kombinací nastavitelného stěnového pro�lu, 
držáku a tvrzeného skla o tloušťce 8 mm s povr-
chovou úpravou Glass Protect. Skleněná tabule 
kombinovaná s držákem zakončeným věšákem 
na ručník, nebo župan dodá každé koupelně 
jedinečný design a moderní charakter. Stěny 
Walk-In Space Wall budou skvělým prvkem 
každého sprchového prostoru v koupelně.

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchový kout 
KNDJ2L(P)/SPACE

SPACE LINE

Sprchový kout 
KN4/SPACE

Sprchový kout 
KP4/SPACE

Sprchové dveře
DJ2L(P)/SPACE

Sprchové dveře
DJ2L(P)/SPACE + SS2/SPACE

Spousta prostoru, pohodlný vchod, elegantní a 
estetický design. Toto je SPACE LINE - synony-
mum pohodlí a luxusu i ve sprchových koutech. 
Minimalismus tvaru a velké plochy odlišují jedi-
nečný styl řady SPACE LINE od ostatních sérií. 
Rovný design zajišťuje kompoziční harmonii 
produktů s exkluzivním interiérem koupelny. 
Space Line jsou sprchové zástěny, které při spr-
chování poskytují téměř neomezený prostor. 

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchový kout
KNDJ/PRIII

Sprchový kout
KNDJ2/PRIII

Sprchový kout
KN2/PRIII

Sprchový kout
KP2/PRIII

Sprchový kout
KP4/PRIII

Sprchové dveře
DD/PRIII

Sprchové dveře
DJ/PRIII

Sprchové dveře
DJ2/PRIII

Sprchové devře -
DJ2/PRIII + SS2/PRIII

PRESTIGE III Walk-In
P/PRIII

Walk-In
PR2/PRIII

Vanová zástěna
KW/PRIII

Série Prestige je kombinací vysoké kvality a mo-
derního designu. Elegance a funkčnost sprcho-
vých zástěn je činí oblíbenými u každého fanouš-
ka sprchování. Jejich prostorné a neomezené 
možnosti zaručují maximální pohodlí při každo-
denní hygieně. Řada Prestige jsou výrobky, které 
dokonale odpovídají vybavení moderní koupel-
ny, vytvořené pro zákazníky, kteří hledají exklu-
zivní řešení. Krása a popularita těchto produk-
tů spočívá v jednoduchosti jejich designu. 
Díky sérii Prestige můžeme snadno vytvořit 
pohodlný prostor v každé koupelně.

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchový kout
KNDJ2/FREEII

Sprchový kout
KN4/FREEII

Sprchový kout
KP4/FREEII

Sprchové dveře
DJ2/FREEII

Walk-In 
P/FREEII

Vanová zástěna
PW1/FREEII

Vanová zástěna
PW2/FREEII

FREE LINE II

WYRÓŻNIENIE

Řada FREE LINE II je moderní designové řešení. 
Široká nabídka zástěn umožňuje velký výběr spr-
chových zástěn založených na elegantním podpůr-
ném systému. Minimální množství detailů dává 
sérii jedinečný charakter. Zástěny s výplní z tvrze-
ného bezpečnostního skla s povrchovou úpravou 
Glass Protect jsou vybaveny subtilními hliníkový-
mi pro�ly a jemnými dvoubodovými madly. 
Nosný systém zajišťuje úplnou stabilizaci celé 
konstrukce a dodává jí eleganci a stabilitu záro-
veň. Mimořádná řešení řady Free Line II budou 
perfektně zapadat do moderní koupelny.

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchový kout
KNDJ2/FREE

Sprchový kout
KN4/FREE

Sprchový kout
KP4/FREE

Sprchové dveře
DJ2/FREE

Walk-In 
P/FREE

Sprchová zástěna
PW1/FREE

Sprchová zástěna
PW2/FREE

FREE LINE

Řada FREE LINE je navržena v moderním designu a 
nabízí široký výběr tvarů i rozměrů. tato široká škála 
produktů dává neomezené možnosti v uspořádání 
prostoru každé koupelny. Zástěny s výplní z tvrze-
ného bezpečnostního skla s povrchovou úpravou 
Glass Protect jsou vybaveny jemnými hliníkovými 
pro�ly a chromovanými závěsy, které dodávají 
této sérii moderní styl. Průhledné magnetické 
těsnění a lišta namontovaná na sprchové vanič-
ce nebo vaně optimalizuje maximální těsnost.

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchové dveře
D2L(P)/FREEZONE

FREE ZONE

Sprchový kout 
KN/FREEZONE
KNL(P)/FREEZONE

Freezone zástěny jsou svobodou ve své čisté 
podobě. Hlavním charakteristickým rysem této 
série je absence spodního pro�lu, což zaručuje 
uživatelům vstup bez prahu. Moderní a neobvyk-
lá forma zástěny dokonale ladí s interiérem kou-
pelny. To je skvělý nápad pro moderní koupelnu 
propojenou s komfortem používání. K dispozici 
jako čtvercový a obdélníkový v mnoha rozmě-
rech a barevných provedeních.

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchový kout
KN/TX5b*

Sprchový kout
KN/TX5b

Sprchový kout
KP4/TX5b*

Sprchový kout
z brodzkiem kpl-KP4/TX5b/165

Sprchový kout
z brodzkiem kpl-KP4/TX5b

Sprchový kout
KP1DJ/TX5b

Sprchový kout
KP2DJ/TX5b

Sprchový kout
półokrągła KPP2DJ/TX5b

Sprchový kout
PKDJ/TX5b

TX Sprchové dveře
DJ/TX5b

Sprchové dveře
DD/TX5b

Sprchové dveře
D2/TX5b

* zástěna v nabídce ve 2 varinatách: s vaničkou a bez vaničky

Řada TX je široká škála produktů, pro milovníky 
sprch, kteří ocení kvalitní výrobky za dobrou cenu. 
Klasické rozměry a elegantní design budou doko-
nalým doplňkem téměř každé koupelny. Série 
zahrnuje obdélníkové, čtvrtkruhové, půlkruhové 
i pětiúhelníkové  zástěny a sprchové dveře s růz-
nými typy otevírání. Samozřejmostí je velký 
výběr skleněných výplní a barevných provede-
ních rámu.

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchové dveře
D4/TX5b

Sprchové dveře
DŁ/TX5b

Sprchový kout
SS0/TX5b

Walk-In
P/TX5b

Vanová zástěna
D2-W/TX5b

Vanová zástěna
SS0-W/TX5b

Sprchový kout
KN/TX4b*

Sprchový kout
KP4/TX4b*

TX

Rozwiązania 
indywidualne

* zástěna v nabídce ve 2 varinatách: s vaničkou a bez vaničky

Řada TX je široká škála produktů, pro milovníky 
sprch, kteří ocení kvalitní výrobky za dobrou cenu.
Klasické rozměry a elegantní design budou doko-
nalým doplňkem téměř každé koupelny. Série 
zahrnuje obdélníkové, čtvrtkruhové, půlkruhové
i pětiúhelníkové zástěny a sprchové dveře s růz-
nými typy otevírání. Samozřejmostí je velký 
výběr skleněných výplní a barevných provede-
ních rámu.

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchový box
kompletní
KCKN/CLIIa

CLASSIC II

Sprchový box
kompletní
KCKP4/CLIIa

Sprchový box
kompletní
KCDJ/CLIIa

Sprchový box do niky
kompletní
KCDJwn/CLIIa

Sprchový box
kompletní
KCD2/CLIIa

Sada obsahuje

• čtyřstěnný box

• termostatickou baterii

• hlavová sprcha

• ruční sprcha

• police

 • vanička

• nožičky

• syfon

Úplnost, perfektní přizpůsobení a plná funkčnost, 
to jsou nejdůležitější vlastnosti nových sprcho-
vých boxů Classic II. Jedná se o zcela nové řešení 
pro hygienu ve sprše. Boxy Classic II si najdou své 
fanoušky všude, kde je důležitá dostupnost 
všech prvků na jednom místě a snadná montáž. 
Nabídka zahrnuje řadu řešení, která se skládají z: 
čtyřstěnné zástěny z tvrzeného bezpečnostní-
ho skla s upraveným povrchem Glass Protect, 
termostatické baterie, hlavové sprchy, sprcho-
vé hlavice, police a sprchové vaničky s krytem, 
  rámem a sifonem . Při nákupu jedné sady nabí-
zíme vše, co potřebujete k vytvoření dokona-
lého místa pro sprchu!

Instalace bez použití nářadí umožňuje rychle 
a snadno sestavit zadní stěny Série Classic II. 
Zákazník získá čas, snadnou instalaci a per-
fektní zpracování.



BASIC COMPLETE

Sprchový box
kompletní
KCKP4/Basic-S+BPza

Sprchový box
kompletní
KCKP4/Basic-SHP+BPza

Sprchový box
kompletní
KCKN/Basic-S+Bza

Sprchový box
kompletní
KCKN/Basic-SHP+Bza

Sprchový box
kompletní
KCDJ/Basic-S+Bza

Sprchový box
kompletní
KCDJ/Basic-SHP+Bza*

Sprchový box
kompletní
KCDD/Basic-S+Bza

Sprchový box
kompletní
KCDD/Basic-SHP+Bza

Sprchový box
kompletní
KCDDp/Basic-S+Bza

Sprchový box
kompletní
KCDDp/Basic-SHP+Bza

Sprchový box
kompletní
KCDTr/Basic-S+Bza

Sprchový box
kompletní
KCDTr/Basic-SHP+Bza

Výbava verze S

Sada obsahuje: 

• čtyřstěnný box

• termostatická baterie

• držák a ruční sprcha

• sprchová vanička

           vč. syfonu a nožiček

Výbava verze SHP

Sada obsahuje: 

• čtyřstěnný box

• klasická baterie

• ruční sprcha

• sprchová vanička

           vč. syfonu a nožiček

Sprchový box do niky
kompletní
KCDJw/Basic-SHP+Bza

Představujeme vám kompletní řešení sprchová-
ní ze série Basic Complete. Novými řešeními 
pro sprchování jsou kompletní sprchové sady 
včetně termostatické baterie (verze S) nebo 
klasické baterie (verze SHP) v závislosti na 
vybrané verzi. Jsou k dispozici vždy s ruční 
sprchou, vaničkou s krytem,   nožičkami a sifo-
nem. Kompletní sprchové boxy řady Basic 
Complete představují velké množství tvarů, 
typů a velikostí kabin. Při nákupu jedné 
sady nabízí vše, co potřebujete k vytvoření 
dokonalého místa na sprchování!

Více informací na sanplast.venta.cz



Sprchový kout
KP4/BASIC

Sprchový kout
lub prostokątna KN/BASIC

Sprchové dveře
DJ/BASIC

Sprchové dveře
DD/BASIC

Sprchové dveře
DTr/BASIC

Sprchové dveře s boční stěnou
SS0/BASIC

Walk-In
P/BASIC

BASIC

Řada sprchových zástěn Basic je novinkou v 
nabídce Sanplast pro rok 2020. Klasické spr-
chové kouty dokonale ladí s interiéry koupe-
len. Tato řada zahrnuje čtvercové, obdélní-
kové a půlkruhové zástěny, které jsou dopl-
něny posuvnými a otočnými dveřmi. Dále 
jsou v nabídce stále populárnější a moder-
ní Walk-In zástěny, kterí nabízí neomezený 
vstup.

Více informací na sanplast.venta.cz


