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Wprowadzenie
A gdyby tak technologii i funkcjonalności 
nadać piękną formę? 
My robimy to z powodzeniem od ponad 
ćwierć wieku. Ujarzmiamy przestrzeń, dajemy 
konkretne rozwiązania. 
Nie naginamy zasad, lecz je wyznaczamy,
kreujemy trendy.

Jak ? 
Inspiracją jest dla nas człowiek i jego potrze-
by. To z myślą o nich bezustannie doskonali-
my swoje umiejętności z zakresu architektury 
łazienki, starając się iść 

o krok dalej… 

Jako specjaliści w swojej dziedzinie, 
odważnie patrzymy w przyszłość. 
Tworzymy ją. 
Nie boimy się ryzyka. 

Bo liczy się przyjemność, 
czysta przyjemność.
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Kabiny
natryskowe
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i Informacje techniczne na stronie 11 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

seria Altus
Kabina przyścienna okrągła  
z drzwiami przesuwnymi

KPO-ALT/EX-S

Altus to kabiny dla wszystkich, którzy cenią  
ergonomiczne kształty, wysoką jakość wykonania 
oraz doskonałe rozwiązania techniczne. 
Piękną i klasyczną linię kabiny KPO-ALT/EX-S 
akcentują kryształowe uchwyty, podkreślając 
wyjątkowy design. Kabinę wyróżnia przestron-
ność pozwalająca na czerpanie przyjemności  
ze swobodnej kąpieli.

Kabina narożna okrągła z drzwiami
przesuwnymi

KNO-ALT/EX-S

Altus to kabiny dla wymagających, zaprojektowane tak, 
by zaspokoić wszelkie preferencje użytkownika. Gustow-
ne profile aluminiowe oraz solidne szyby o grubości 6 mm 
gwarantują stabilność i trwałość, dając pewność długo-
trwałego użytkowania. Kabinę KNO-ALT/EX-S wyróżnia 
nietypowy kształt i przestronność wnętrza, która gwaran-
tuje komfort kąpieli.

Każdy detal wyposażenia kabin serii Altus 
zaprojektowany jest z myślą o wygodzie i bez-
pieczeństwie użytkownika. Kryształowy uchwyt  
z podstawą ze stali nierdzewnej podkreśla eks-
kluzywny charakter i wyjątkowy design kabiny.
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KPO-ALT/EX-S 
Typ

Wymiary*(mm)

Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Promień  r

Wzór szyby

Kolor profili

Indywidualne 
zamówienie

Kabina przyścienna okrągła z drzwiami przesuwnymi

KPO-ALT/EX-100-S

1000 x 1000 x 2000

960 – 975
 

R=500

transparentna, satyna, graphit

biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy
graphit matowy, srebrny matowy, srebrny błyszczący

niedostępne 

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 490 mm

KNO-ALT/EX-S

Kabina narożna okrągła z drzwiami przesuwnymi

Typ

Wymiary*(mm)

Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Promień  r

Wzór szyby

Kolor profili

Indywidualne 
zamówienie    

KNO-ALT/EX-100-S

1000 x 1000 x 2000

719 – 734 

R=500

transparentna, satyna, graphit

biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy
graphit matowy, srebrny matowy, srebrny błyszczący

niedostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 490 mm

możliwości posadowienia

możliwości posadowienia
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seria Space Line

Kabina narożna prostokątna

KN/SPACE-S

Minimalizm formy i duże powierzchnie wyróżniają unikalną 
stylistykę serii Space Line. Prosty design zapewnia kompo-
zycyjną harmonię kabiny z ekskluzywnym wnętrzem salo-
nu kąpielowego. KN/SPACE-S to indywidualne podejście 
w kwestii użyteczności – kabina typu WALK-IN zapewnia 
duży, przestronny przedsionek, który współgra z obszarem 
strefy prysznicowej. Standardowo kabina wyposażona jest 
w dopasowaną wzorniczo deszczownicę, zapewniającą 
przyjemne odprężenie podczas kąpieli. 

i Informacje techniczne na stronie 16 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Specjalnie zaprojektowany, estetyczny 
i funkcjonalny łącznik górny ze standar-
dowo mocowaną deszczownicą pryszni-
cową, spinający szklane tafle, zapewnia 
doskonałą stabilność kabiny, współgra-
jąc z jej minimalistycznym charakterem. 
Łącznik pełni jednocześnie funkcję przy-
łącza wody.
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Kabina przyścienna prostokątna

KT/SPACE-S

Prostokątna forma kabin Space Line zaprojektowana została  
w oparciu o duże płaszczyzny szklanych tafli. Szlachetny wy-
gląd profili przyściennych, w połączeniu ze szklaną powierzchnią  
o grubości 8 mm, czyni kabinę KT/SPACE-S przejrzystą i lekką, 
nadając jej niepowtarzalny styl. Gładkie, szklane powierzchnie  
z modyfikacją zapewniają łatwość utrzymania czystości. Wypo-
sażenie kabiny obejmuje funkcjonalną deszczownicę.

Szlachetna, lekka konstrukcja 
subtelnych i eleganckich pro-
fili przyściennych nadaje serii  
Space Linie nowoczesny design, 
idealnie odzwierciedlając obo-
wiązujący w modzie minimalizm.

i Informacje techniczne na stronie 16 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Tafle 8-milimetrowego szkła har-
towanego z modyfikacją po-
wierzchni Glass protect gwaran-
tują długotrwałe i bezpieczne 
użytkowanie.
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Drzwi do wnęki

D/SPACE-S     

Space Line to seria zaprojektowana z myślą o indywidualnych 
potrzebach użytkowników. Nowoczesna stylistyka sprawia,  
iż drzwi Space Line idealnie komponują się z wnętrzem każdej ła-
zienki. Prosta klasyczna linia i solidność wykorzystanych materia-
łów dają gwarancję stabilności i pewności konstrukcji. 
Drzwi D/SPACE-S to doskonały element zabudowy, który gwa-
rantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni salonu kąpielowe-
go, tworząc subtelną enklawę prysznicową.

Subtelne detale dopracowane w każdym szczególe, takie jak trzymacze szyby 
zapewniają komfort użytkowania na najwyższym poziomie. 

i Informacje techniczne na stronie 17 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124



16 | Kabiny natryskowe Sanplast   

KN/SPACE-S

Kabina narożna prostokątna

Typ            

KN/SPACE-90x140-S

KN/SPACE-90x150-S

KN/SPACE-90x160-S

KN/SPACE-90x170-S

KN/SPACE-90x180-S

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
   szerokość wejścia 570 mm

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satyna
graphit

900 x 1400 x 2156

900 x 1500 x 2156

900 x 1600 x 2156

900 x 1700 x 2156

900 x 1800 x 2156

1390 – 1400

1490 – 1500

1590 – 1600

1690 – 1700

1790 – 1800

biały eurowhite
manhattan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

możliwości posadowienia

KT/SPACE-S

Kabina przyścienna prostokątna 

Typ            

KT/SPACE-90x140-S

KT/SPACE-90x150-S

KT/SPACE-90x160-S

KT/SPACE-90x170-S

KT/SPACE-90x180-S

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 570 mm

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satyna
graphit

900 x 1400 x 2156

900 x 1500 x 2156

900 x 1600 x 2156

900 x 1700 x 2156

900 x 1800 x 2156

1380 – 1400

1480 – 1500

1580 – 1600

1680 – 1700

1780 – 1800

biały eurowhite
manhattan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

możliwości posadowienia
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D/SPACE-S

Drzwi do wnęki

Typ            

D/SPACE-140-S

D/SPACE-150-S

D/SPACE-160-S

D/SPACE-170-S

D/SPACE-180-S

* wymiary = szerokość x wysokość
  szerokość wejścia uzależniona jest od konfiguracji z brodzikiem

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satyna
graphit

1400 x 2156

1500 x 2156

1600 x 2156

1700 x 2156

1800 x 2156

1390 – 1400

1490 – 1500

1590 – 1600

1690 – 1700

1790 – 1800

biały eurowhite
manhattan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

możliwości posadowienia
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seria Avantgarde

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4-AVIII/EX-S

Ergonomiczna, półokrągła kabina KP4-AVIII/EX-S każdą kąpiel czyni 
wyjątkową. Opływowe  kształty zastosowane w serii Avantgarde pod-
kreślają jej niezwykły design. 
W kabinie Avantgarde zastosowano drzwi uchylne oparte na chromo-
wanych zawiasach. Z myślą o komfortowym użytkowaniu kabiny, za-
wiasy posiadają funkcję unoszenia drzwi, co w rezultacie ułatwia ich 
otwieranie i zamykanie.

i Informacje techniczne na stronie 22 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Funkcjonalne chromowane uchwy-
ty podkreślają elegancki styl kabiny.
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Kabina narożna kwadratowa z drzwiami
uchylnymi

KN4-AVIII/EX-S

Seria Avantgarde to piękno zamknięte w nowoczesnej formie. Kabi-
ny KN4-AVIII/EX-S charakteryzują się niezwykle elegancką linią, któ-
ra zadowoli prawdziwych estetów. Wyjątkowość konstrukcji podkre-
ślają subtelne profile i delikatne detale, a całość stanowi kompromis 
pomiędzy klasyczną linią i modernistycznymi elementami wykończe-
niowymi. Konstrukcja kabiny Avantgarde oparta jest na 8-milimetro-
wym szkle hartowanym – ścianki stałe – i 6-milimetrowym szkle har-
towanym – drzwi.

Drzwi skrzydłowe

DJ2L(P)-AVIII/EX-S

Drzwi skrzydłowe z serii Avantgarde doskonale sprawdzają się  
w zabudowie wnękowej. Atutem serii jest prosty i minimalistycz-
ny design, który idealnie wkomponuje się w każdą aranżację prze-
strzeni łazienkowej. Konwencja prostoty projektowej została rów-
nież ujęta w zawiasach drzwi. Ich subtelna stylistyka i gładka po-
wierzchnia podkreślają charakter kolekcji.

Informacje techniczne na stronie 22 i 23 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Regulowane profile przyścienne niwelujące 
krzywizny ścian ułatwiają montaż kabiny.

Elegancki zawias, mocowany na 
płasko od wewnątrz, z mechani-
zmem unoszenia drzwi umożliwia 
ich łatwe otwieranie i domykanie.
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Informacje techniczne na stronie 23 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina przyścienna półokrągła z drzwami uchylnymi

KPP-AVIII/EX-S

Przestronna kabina KPP-AVIII/EX-S zapewnia niezwykłą wygodę podczas 
zażywania codziennych kąpieli, przynosząc chwilę relaksu i odprężenia. 
Półokrągła forma kabiny nadaje wnętrzu wyjątkowy wyraz, podkreślając wa-
lory przestrzeni kąpielowej. Kabiny z oferty Avantgarde cechuje wysoka ja-
kość ich wykonania.

Subtelne uszczelki magnetyczne oraz transpa-
rentne uszczelki przy drzwiach i ściankach kabiny 
zabezpieczają przed rozpryskiwaniem wody.

Minimalistyczny uchwyt stabilizu-
jący konstrukcję kabiny, z wypeł-
nieniem ze szkła hartowanego  
o grubości 6 i 8 mm.



22 | Kabiny natryskowe Sanplast   

KP4-AVIII/EX-S

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KN4-AVIII/EX-S

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

Typ            

KP4-AVIII/EX-80-S

KP4-AVIII/EX-90-S

KP4-AVIII/EX-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
graphit

master carre

800 x 800 x 1900

900 x 900 x 1900

1000 x 1000 x 1900

770 – 780

870 – 880

970 – 980

chrom/
srebrny błyszczący

biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

dostępne

Promień r

550

550

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 825 mm

Typ            

KN4-AVIII/EX-80-S

KN4-AVIII/EX-90-S

KN4-AVIII/EX-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
graphit 

master carre

800 x 800 x 1900

900 x 900 x 1900

1000 x 1000 x 1900

778 – 788

878 – 888

978 – 988

chrom/srebrny błyszczący
biały

manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (800 – 1000): 840 mm
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DJ2L(P)-AVIII/EX-S

Drzwi skrzydłowe

KPP-AVIII/EX-S

Kabina przyścienna półokrągła z drzwiami uchylnymi

Typ            

DJ2L-AVIII/EX-80-S 

DJ2P-AVIII/EX-80-S 

DJ2L-AVIII/EX-90-S 

DJ2P-AVIII/EX-90-S 

DJ2L-AVIII/EX-100-S 

DJ2P-AVIII/EX-100-S 

DJ2L-AVIII/EX-120-S 

DJ2P-AVIII/EX-120-S

* wymiary = szerokość x wysokość
  szerokość wejścia (800 – 900): 575 mm, (1000 – 1200): 675 mm

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
graphit

master carre

800 x 1900 

800 x 1900

900 x 1900

900 x 1900

1000 x 1900

1000 x 1900

1200 x 1900

1200 x 1900

794 – 804

794 – 804

894 – 904

894 – 904

994 – 1004

994 – 1004

1194 – 1204

1194 – 1204

chrom/srebrny błyszczący
biały

manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

dostępne

możliwości posadowienia
kabina lewa kabina prawa

Typ            

KPP-AVIII/EX-90x110-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
graphit

master carre

900 x 1100 x 1900 878 – 888 chrom/
srebrny błyszczący

biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

dostępne

Promień r

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 1020 mm
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seria Prestige

Kabina narożna z drzwiami uchylnymi

KNDJL(P)-PRIIa/EX-S

Ciekawy design i funkcjonalność to główne cechy serii Prestige. 
Odprężającą kąpiel w wyjątkowych warunkach zapewni prze-
stronna kabina KNDJL(P)-PRIIa/EX-S. Model ten z łatwością 
wpisze się w aranżację każdej łazienki. Z myślą o łatwym mon-
tażu, pionowe profile przyścienne zostały zaprojektowane tak, 
aby zniwelować krzywiznę ścian. Seria Prestige charakteryzuje 
się różnorodnością rozwiązań technicznych oraz przemyślaną 
stylistyką.

i Informacje techniczne na stronie 28 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Funkcjonalny uchwyt można wy-
korzystać jako praktyczny wieszak. 
Podczas kąpieli ręcznik jest zawsze  
w zasięgu ręki.
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Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4-PRIIa/EX-S

Kabina KP4-PRIIa/EX-S to nowy wymiar przestrzeni, wpisany  
w modernistyczną, a jednocześnie elegancką konstrukcję aluminio-
wych profili. Za wyjątkowością kabiny KP4-PRIIa/EX-S przemawiają 
wysokiej jakości detale: mechanizm unoszenia drzwi, gwarantujący 
szczelne zamykanie, oraz funkcjonalny uchwyt.

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami 
uchylnymi

KN2-PRIIa/EX-S

Seria Prestige to połączenie przemyślanych rozwiązań technicz-
nych i wyjątkowej stylistyki. W konstrukcji kabin KN2-PRIIa/EX-S 
wykorzystano szkło hartowane o grubości 6 mm. Konstrukcja 
profili aluminiowych, z mechanizmem unoszenia drzwi oraz ele-
ganckim profilem zaopatrzonym w uszczelkę magnetyczną, do-
skonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu i gwarantuje 
szczelność.

Informacje techniczne na stronach 28 i 29 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Chromowany uchwyt stabilizujący konstrukcję kabiny 
z wypełnieniem ze szkła hartowanego 6 mm zapewnia 
wyjątkowy komfort użytkowania.

Nowoczesna konstrukcja drzwi z mechanizmem unoszenia  
i opadania zapewnia wygodne otwieranie i szczelne zamyka-
nie kabiny.
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Informacje techniczne na stronie 29 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Drzwi skrzydłowe

DD-PRIIa/EX-S

Drzwi serii Prestige do wnęk natryskowych zostały zaprojektowane 
z myślą o efektywnym wykorzystaniu powierzchni każdego poko-
ju kąpielowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne sprawia-
ją, że drzwi DD-PRIIa/EX-S to proste i dyskretne wydzielenie strefy 
kąpielowej. Skrzydłowe drzwi otwierają się zarówno do środka, jak 
i na zewnątrz – jest to bardzo wygodne w przypadku niedużych po-
mieszczeń kąpielowych.

Kabina nawannowa przyścienna 

KW2L(P)-PRIIa/EX-S

Kabina nawannowa Prestige to doskonałe połączenie funkcji 
prysznica z wygodną wanną. Rozwiązanie to pozwala na pełną 
swobodę podczas długiej kąpieli w wannie czy szybkiego, odświe-
żającego prysznica. Kabinę nawannową Prestige można łączyć  
z wannami prostokątnymi marki Sanplast.

Możliwość otwierania drzwi na zewnątrz  
i do środka zwiększa wygodę korzystania 
z kabiny.
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KNDJL(P)-PRIIa/EX-S

Kabina narożna z drzwiami uchylnymi

KP4-PRIIa/EX-S

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

Typ            

KP4-PRIIa/EX-90-S

KP4-PRIIa/EX-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
master carre

900 x 900 x 1855 

1000 x 1000 x 1855

880 – 895 

980 – 995

biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

Promień r

550

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  (900): 825 mm, (1000): 941 mm

Typ            

KNDJL-PRIIa/EX-80-S 

KNDJP-PRIIa/EX-80-S 

KNDJL-PRIIa/EX-90-S

KNDJP-PRIIa/EX-90-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
master carre

800 x 800 x 1855 

800 x 800 x 1855 

900 x 900 x 1855 

900 x 900 x 1855

780 – 795 

780 – 795

880 – 895

880 – 895

biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (800): 679 mm, (900): 779 mm

możliwości posadowienia

KNDJL-PRIIa/EX-S KNDJP-PRIIa/EX-S
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KN2-PRIIa/EX-S

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

DD-PRIIa/EX-S

Drzwi skrzydłowe

Typ            

KN2-PRIIa/EX-80-S 

KN2-PRIIa/EX-90-S 

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
master carre

800 x 800 x 1855 

900 x 900 x 1855 

780 – 795 

880 – 895

biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (800): 941 mm, (900): 1082 mm

możliwość posadowienia i otwierania drzwi

Typ            

DD-PRIIa/EX-80-S 

DD-PRIIa/EX-90-S 

DD-PRIIa/EX-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
master carre

800 x 1855 

900 x 1855 

1000 x 1855

788 – 817 

888 – 917

988 – 1017

biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x wysokość
  szerokość wejścia (800): 638 mm, (900): 738 mm, (1000): 838 mm

KW2L(P)-PRIIa/EX-S

Parawan nawannowy

możliwość posadowienia i otwierania drzwi

Typ            

KW2L(P)-
PRIIa/EX-s

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
master carre

1000 x 1515 1000 – 1015 biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne* wymiary = szerokość x wysokość
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seria Free Line

Kabina narożna półokrągła asymetryczna z drzwiami uchylnymi

KP4/FREE-80/90-S

Seria Free Line to rozwiązania konstrukcyjne wpisane w nowoczesny design produktów. 
Subtelne profile aluminiowe oraz delikatne chromowane zawiasy nadają kabinie KP4/FREE 
nowoczesny styl. Model ten to unikalna kabina asymetryczna z możliwością lewo- lub pra-
wostronnego montażu drzwi, w zależności od sytuacji przestrzennej łazienki. Cecha ta 
znacznie ułatwia dostosowanie kabiny do planu każdego pomieszczenia kąpielowego.

i Informacje techniczne na stronie 34 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Eleganckie zawiasy o nowocze-
snej stylistyce mocowane na 
płasko od wewnątrz gwarantu-
ją swobodne otwieranie, a także   
ułatwiają czyszczenie.



32 | Kabiny natryskowe Sanplast   

Informacje techniczne na stronach 34 i 35
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła z drzwami uchylnymi

KP4/FREE-S

Free Line to seria niezwykle lekka stylistycznie, którą charakte-
ryzują minimalistyczne rozwiązania wzornicze. Kabina narożna  
KP4/FREE została wyposażona w 6-milimetrowe szkło hartowane  
z modyfikacją powierzchni Glass protect, która ułatwia utrzymanie 
idealnego wyglądu przez długi czas. Kabiny z serii Free Line dosko-
nale komponują się z brodzikami Space Line.

Parawan

P/FREE-S

Lekka konstrukcja produktu została zminimalizo-
wana do pojedynczych tafli szkła. Produkty typu 
WALK-IN to nowoczesne rozwiązania, charakte-
ryzujące się dużym obszarem wejścia, właściwe 
dla nowoczesnych trendów wyposażenia łazie-
nek.

Modernistyczny design uchwytów do-
skonale komponuje się z pozostały-
mi detalami zastosowanymi w serii  
Free Line, tworząc harmonijną całość.

Prosty, chromowany uchwyt stabili-
zujący konstrukcję kabiny.

Parawany nawannowe to produkty uniwersalne, idealne dla miłośników szybkich 
orzeźwiających pryszniców, jak również kąpielowych szaleństw w wannie. Dodatko-
wo, subtelna stylistyka serii doda świeżego powiewu aranżacji pokoju kąpielowego.

Parawany nawannowe

PW1/FREE-S, PW2/FREE-S 
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Informacje techniczne na stronie 34 i 35  
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi 

Prostotę konstrukcyjną kabin serii Free Line tworzą przejrzy-
ste, 6-milimetrowe tafle szkła hartowanego. Konstrukcja kabiny  
KN4/FREE zapewnia prosty i szybki montaż. Profile przyścienne 
zostały zaprojektowane tak, by z łatwością zniwelowały krzywizny 
ściany. Mocowanie zawiasów na płasko od wewnątrz ułatwia czysz-
czenie. 

Drzwi skrzydłowe

DJ2/FREE-S

Z myślą o różnorodnej aranżacji przestrzeni łazienek, seria  
Free Line posiada w swojej ofercie drzwi skrzydłowe, które z łatwo-
ścią dopasują się do każdego wnętrza pokoju kąpielowego. Drzwi  
DJ2/FREE wyposażone są w płetwowe uszczelki poziome  
oraz listwę, które uszczelniają obszar styku z brodzikiem.  
Komfortowe otwieranie i zamykanie kabiny zapewniają chromowa-
ne uchwyty.

Transparentne uszczelki magnetyczne oraz chromowana listwa moco-
wana na brodziku optymalizują szczelność kabiny.

KN4/FREE-S
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Typ

Wymiary*(mm)

Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Promień  r

Wzór szyby

Kolor profili

Indywidualne 
zamówienie

KP4/FREE-80/90-S

800 x 900 x 1950

(80) 781 – 791 
(90) 881 – 891

550

transparentna

chrom / srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 845 mm

KP4/FREE-80/90-S

Kabina narożna półokrągła asymetryczna z drzwiami uchylnymi

możliwości posadowienia

KP4/FREE-S

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

Typ            

KP4/FREE-80-S

KP4/FREE-90-S

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 845 mm

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
800 x 800 x 1950

900 x 900 x 1950

781 – 791

881 – 891

chrom /
srebrny błyszczący dostępne

Promień (r)

550

550

Kabina narożna kwadratowa  z drzwiami uchylnymi

KN4/FREE-S

Typ            

KN4/FREE-80-S

KN4/FREE-90-S

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 845 mm

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min-max (mm)

Kolor profili

800 x 800 x 1950

900 x 900 x 1950

781 – 791

881 – 891

Wzór szyby Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
chrom / 

srebrny błyszczący dostępne
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Drzwi skrzydłowe

DJ2/FREE-S

Typ            

DJ2/FREE-80-S

DJ2/FREE-90-S

* wymiary = szerokość x wysokość
  szerokość wejścia 580 mm

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
800 x 1950

900 x 1950

790 – 810

890 – 910

chrom /
srebrny błyszczący dostępne

możliwości posadowienia

Parawan

P/FREE-S

Typ            

P/FREE-80-S

P/FREE-90-S

P/FREE-100-S

* wymiary = szerokość x wysokość

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna

800 x 1953

900 x 1953

1000 x 1953

790 – 800

890 – 900

990 – 1000

chrom /
srebrny błyszczący dostępne

możliwości posadowienia

Parawany nawannowe

PW1/FREE-S, PW2/FREE-S 

Typ            

* wymiary = szerokość x wysokość

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
chrom /

srebrny błyszczący dostępne

PW1/FREE-70-S

PW1/FREE-80-S

PW2/FREE-90-S

700 x 1503

800 x 1503

900 x 1503

690 – 700

790 – 800

890 – 900

możliwości posadowienia

PW1 PW2
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seria Vera

Drzwi przesuwne 

D4/VE-S

Seria Vera to nowe możliwości aranżacyjne przestrzeni ła-
zienki. Różnorodność wymiarów drzwi D4/VE-S zadowoli 
tych, którzy cenią sobie wygodę kąpieli przy jednoczesnym 
uwzględnieniu indywidualnych potrzeb zabudowy łazienki 
i wykorzystaniu wnęk. Zastosowane rozwiązania konstruk-
cyjne sprawiają, że drzwi przesuwają się niezwykle płynnie, 
a możliwość odpinania dolnych rolek ułatwia czyszczenie 
powierzchni.

i Informacje techniczne na stronie 42  
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Nowoczesna stylistyka uchwy-
tów, spójna z wzornictwem 
profili, tworzy harmonijną ca-
łość, nadając kabinie wyrazi-
sty styl.
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Drzwi skrzydłowe

DJ/VE-S

Drzwi skrzydłowe DJ/VE-S to kolejna propozycja 
z serii Vera, która pozwoli na łatwe i funkcjonalne 
zagospodarowanie przestrzeni w łazience. Drzwi 
skrzydłowe Vera zaprojektowane zostały w opar-
ciu o konstrukcję trwałych profili aluminiowych 
oraz specjalnych zawiasów, tak, aby poszcze-
gólne detale – uchwyty, zawiasy, profile tworzyły 
spójną kompozycję stylistyczną.

Kabina narożna półokrągła z drzwiami 
uchylnymi

KP2DJ/VE-S

Seria Vera to idealne rozwiązania w kontekście funkcjonalności. 
Kabiny wyposażone są w gładkie od środka zawiasy, co umożliwia 
łatwe czyszczenie powierzchni szklanych. Umiejętne połączenie 
funkcjonalności i estetyki wykonania sprosta najwyższym wyma-
ganiom amatorów kąpieli. 

Informacje techniczne na stronie 42 i 43  
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Gładkie od środka zawiasy to 
funkcjonalne rozwiązanie, któ-
re sprawia, że czyszczenie ka-
biny staje się naprawdę proste  
i przyjemne.
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Informacje techniczne na stronach 42 i 43  
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina przyścienna półokrągła
z drzwiami uchylnymi

KPP2DJ/VE-S

Seria Vera charakteryzuje się prostą, elegancką for-
mą. Zastosowanie drzwi uchylnych oraz szeroka 
przestrzeń wejścia do kabiny KPP2DJ/VE-S wpływa-
ją na większy komfort użytkowania. Szczelność ka-
biny gwarantuje system przezroczystych uszczelek 
z listwą magnetyczną, montowanych w drzwiach. 
Zamocowana na dolnej krawędzi drzwi transpa-
rentna uszczelka zapewnia odprowadzenie wody  
z powierzchni szkła wewnątrz kabiny i zabezpiecza 
przed jej rozpryskiwaniem.

Kabina narożna półokrągła z drzwiami
uchylnymi

KP1DJ/VE-S

Oprócz doskonałej funkcjonalności, seria Vera charakteryzuje się 
precyzyjnie przemyślanym designem. 
W kabinie KP1DJ/VE-S prosty styl i estetyka wykonania podkreślo-
ne zostały chromowanymi uchwytami i gładkimi od środka zawia-
sami. Twórcze połączenie szkła, zawiasów i profili, przezroczystych 
uszczelek oraz chromowanych uchwytów pozwoliło na stworzenie 
nowoczesnej i eleganckiej kabiny prysznicowej.

Profile zastosowane w serii Vera gwarantują zarówno 
jej solidność, jak i elegancki wygląd.
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Informacje techniczne na stronie 42 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/VE-S 
Model KP4/VE-S optymalnie wykorzystuje przestrzeń i nadaje ła-
zience nowoczesny styl. Kabiny serii Vera to estetyczne, trwałe  
i praktyczne rozwiązania dobrze przystosowane do potrzeb użytkow-
nika. Regulowana konstrukcja profili aluminiowych przyściennych po-
zwala na zniwelowanie krzywizny ściany w łazience, a zespół regulo-
wanych rolek sprawdza się podczas przesuwania oraz poziomowania 
drzwi kabiny.

Zespół regulowanych rolek 
łożyskowych ułatwia przesu-
wanie i poziomowanie drzwi.
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Informacje techniczne na stronie 43  
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina Vera ze ściankami dodatkowymi na indywidualne zamówienie

Nasza oferta to praktyczne propozycje dla każdej łazienki.  
Możliwość wykonania wybranych typów kabin prysznicowych  
w niestandardowych wymiarach gwarantuje swobodę aranżacji  
i wyposażenia łazienek zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. 
Seria estetycznych, funkcjonalnych, przestronnych i komfortowych 
kabin Vera pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń łazienki,  
nadając jej niepowtarzalny styl. Propozycje zabudowy indywidual-
nej umożliwiają aranżację łazienki zgodnie z potrzebami i pomy-

słami użytkowników. Łączenie typowej kabiny z serii Vera z jedną 
lub dwiema ściankami dodatkowymi pozwala uzyskać zabudowę  
o różnych kształtach: półokrągłą, kwadratową oraz prostokątną. 
Zabudowy nietypowe stworzone w oparciu o serię Vera oferujemy 
z trzema wzorami szyb oraz w siedmiu kolorach profili. Aby w peł-
ni zagwarantować dopasowanie modelu na zamówienie indywidual-
ne, wszystkie projekty weryfikowane są przez naszych specjalistów.

Kabina trójścienna z drzwiami DJ
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D4/VE-S

Drzwi przesuwne

Typ            

D4/VE-120-S

D4/VE-140-S

D4/VE-150-S

D4/VE-160-S

D4/VE-170-S

D4/VE-180-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satynowana

grey

1200 x 1900

1400 x 1900

1500 x 1900

1600 x 1900

1700 x 1900

1800 x 1900

1184 – 1240

1384 – 1440

1484 – 1540

1584 – 1640

1684 – 1740

1784 – 1840

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (1200): 430 mm, (1400): 530 mm, (1500): 580 mm, (1600): 540 mm, (1700): 590 mm, (1800): 640 mm

możliwości posadowieniaDJ/VE-S

Drzwi skrzydłowe

Typ            

DJ/VE-80-S

DJ/VE-90-S

DJ/VE-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satynowana

grey

800 x 1900

900 x 1900

1000 x 1900

784 – 840

884 – 940

984 – 1040

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (800): 505 mm, (900): 575 mm, (1000): 640 mm

Typ            

KPP2DJ/VE-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satynowana

gray

1000 x 1000 x 1900 970 – 998 biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

niedostępne

Promień r

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 700 mm

KPP2DJ/VE-S

Kabina przyścienna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4/VE-S

Typ            

KP4/VE-80-S

KP4/VE-90-S

KP4/VE-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satynowana 

grey
sitodruk

800 x 800 x 1900

900 x 900 x 1900

1000 x 1000 x 1900

774 – 802 

874 – 902

974 – 1002

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

Promień r

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (800): 460 mm, (900 – 1000): 550 mm

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi
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Typ            

KP2DJ/VE-80-S

KP2DJ/VE-90-S 

KP2DJ/VE-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satynowana

grey

800 x 800 x 1900

900 x 900 x 1900 

1000 x 1000 x 1900

774 – 802 

874 – 902 

974 – 1002

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

Promień r

550

550 

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 600 mm

KP2DJ/VE-S

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

Typ            

KP1DJ/VE-80-S

KP1DJ/VE-90-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min-max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satynowana 

grey

800 x 800 x 1900

900 x 900 x 1900

774 – 802 

874 – 902

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

Promień r

550

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia 500 mm

KP1DJ/VE-S

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi
możliwości posadowienia

SS0/VE-S

Ścianki dodatkowe**

Typ            

SS0/VE-80-S

SS0/VE-90-S

SS0/VE-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
satynowana

grey

800 x 1900

900 x 1900

1000 x 1900

774 – 802

874 – 902

974 – 1002

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x wysokość
 

Kabiny z dodatkowymi ściankami dostępne są na indywidualne zamówienie

Możliwości tworzenia kabin narożnych i trójściennych 

Kabina podstawowa

DJ/VE-S

Wykorzystując kabinę podstawową oraz ścianki dodatkowe, można zbudować 
kabinę narożną (KN) lub kabinę trójścienną (KT).

+ 1 ścianka podstawowa + 2 ścianki dodatkowe

DJ4/VE-S

KN

KN

KT

KT

Kabina podstawowa

KP4/VE-S

+ 1 ścianka podstawowa

KP1DJ/VE-S

KT

KT

KP2DJ/VE-S KTŚcianka dodatkowa  –  SS0/VE-S

** należy zamawiać łącznie z kabiną
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seria Aspira II

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/ASPII-S

Seria Aspira II charakteryzuje się elegancką, ponadczasową linią oraz nie-
zwykłą funkcjonalnością zastosowanych rozwiązań. W kabinie KP4/ASPII 
perfekcyjnie połączono stabilność i solidność gwarantowaną przez 4-mili-
metrowe szkło oraz profile z lekkością i przejrzystością pozbawionych ram 
drzwi. Wysokość kabiny – 190 cm – zapewnia wygodę kąpieli, szczególnie 
osobom o dużym wzroście.

i Informacje techniczne na stronie 48  
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Odpinanie dolnych rolek umożliwia 
odchylenie drzwi i dokładne umy-
cie wszystkich elementów kabiny.

Regulowane wózki z podwój-
nymi rolkami, montowane na 
drzwiach ze szkła hartowane-
go zapewniają płynne i ciche 
ich przesuwanie.
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Informacje techniczne na stronie 48 i 49
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne ze ścianką przedłużającą

DTr/ASPII-S
SS2/ASPII-S

Seria Aspira II to oprócz uniwersalnego i klasycznego designu  wie-
le funkcjonalnych rozwiązań, które pomogą z łatwością zaaranżo-
wać łazienkę. Zabudowa z wykorzystaniem ścianki SS2/ASPII-S 
idealnie sprawdza się we wnękach pomieszczeń.

Profil przyścienny z regulacją po-
zwala zamontować kabinę także 
przy nierównościach ścian.

DTr/ASPII-S

Odpinana listwa umożliwia od-
chylenie drzwi do czyszczenia.

Drzwi przesuwne Aspira II sprawdzają się idealnie w trudnych sytu-
acjach aranżacyjnych łazienki. Rozwiązanie to daje dużą swobodę 
projektową poprzez możliwość zabudowy wnęk w pomieszczeniach. 
Jednocześnie, dzięki przesuwnym elementom otwieranym z dwóch 
stron, nie zabierają cennego miejsca w łazience.
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Informacje techniczne na stronie 48 i 49 
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Drzwi przesuwne ze ścianką boczną

DTr/ASPII-S
SS0/ASPII-S

Drzwi przesuwne DTr/ASPII-S wraz ze ścianką SS0/ASPII-S tworzą ka-
binę narożną. Dzięki możliwości zabudowania kabiny z jedną bądź 
dwiema ściankami, można ją postawić odpowiednio w narożniku lub 
przy jednej ze ścian łazienki.

Profile zastosowane w kabinie wpły-
wają na solidność całej konstrukcji.
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KP4/ASPII-S

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

DTr/ASPII-S

Drzwi przesuwne

Typ            

KP4/ASPII-80-S

KP4/ASPII-90-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
cincila
grey

sitodruk

800 x 800 x 1900

900 x 900 x 1900

785 – 800 

885 – 900 

biały eurowhite 
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne
* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

  szerokość wejścia (800): 470 mm, (900): 540 mm

Typ            

DTr/ASPII-75-S

DTr/ASPII-80-S

DTr/ASPII-90-S

DTr/ASPII-100-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

750 x 1900

800 x 1900

900 x 1900

1000 x 1900 

716 – 760 

766 – 810

866 – 910

966 – 1010

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x wysokość
  szerokość wejścia (750): 325 mm, (800): 365 mm, (900): 445 mm, (1000): 525 mm

transparentna
cincila
grey

Promień r

550

550
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SS0/ASPII-S, SS2/ASPII-S

Ścianki

Typ            

SS0/ASPII-75-S

SS0/ASPII-80-S

SS0/ASPII-90-S

SS2/ASPII-30-S

SS2/ASPII-40-S

* wymiary = szerokość x wysokość

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna
cincila
grey

750 x 1900 

800 x 1900

900 x 1900

300 x 1900

400 x 1900

740 – 760

790 – 810

890 – 910

312 – 342

412 – 442

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

Wykorzystując kabinę podstawową oraz ścianki dodatkowe SS0, można zbudować kabinę narożną (KN) lub trójścienną (KT).
Przy pomocy ścianki SS2 można rozbudować standardowe drzwi DTr.

Możliwości tworzenia kabin narożnych i trójściennych 

Kabina podstawowa

KP4/ASPII-S

+ 1 ścianka podstawowa SS0 + 2 ścianki dodatkowe SS0

DTr/ASPII-S

KT

KN

-

KT

Ścianka dodatkowa – SS0/ASPII-S

Ścianka dodatkowa – SS2/ASPII-S

+ ścianka dodatkowa SS2

-

SS0 SS2

1

2
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seria Aspira

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/ASP, KP4/ASP-S

Aspira to seria, która od wielu lat niezawodnie sprawdza się w naszej ofer-
cie. Ta ponadczasowa propozycja charakteryzuje się klasyczną linią oraz 
funkcjonalnością. Seria Aspira to także indywidualne podejście w kwestii 
wzornictwa. Kabina KP4/ASP-S posiada szeroki wachlarz wzorów szyb  
z solidnego szkła hartowanego.

i

Klasyczne wzornictwo uchwy-
tów nadaje całości wyrazi-
sty styl, zwiększając wygodę 
użytkowania podczas otwie-
rania i zamykania drzwi.

Informacje techniczne na stronie 54
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124
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Informacje techniczne na stronie 54
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami 
przesuwnymi

KN/ASP, KN/ASP-S

Kabiny KN/ASP-S skierowane są do 
Klientów, którzy w łazience cenią so-
bie ponad wszystko wygodę. Ta uni-
wersalna propozycja  zaopatrzona jest  
w praktyczne uchwyty i funkcjonalne wy-
posażenie. Możliwość wykonania na indy-
widualne zamówienie daje pełną swobodę 
aranżacji nawet bardzo małych łazienek.

Parawany stojący i wiszący

PS-W/ASP, PS-S/ASP
PS-W/ASP-S, PS-S/ASP-S

Parawany z serii Aspira zapewniają nieograniczoną swobodę aran-
żacyjną w pomieszczeniach kąpielowych. Ich prosta konstrukcja 
sprawia, że nie zbierają się na nich zanieczyszczenia. Parawany 
występują w wersji stojącej (PS-S/ASP) oraz wiszącej (PS-W/ASP).

Samoregulujące odpina-
ne suwaki niwelują ewen-
tualne luzy drzwi oraz po-
zwalają na szeroki zakres 
ich odchylania w celu 
wyczyszczenia każdego 
elementu kabiny.

Zespół regulowanych ro-
lek łożyskowych ułatwia 
przesuwanie i poziomo-
wanie drzwi.
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Informacje techniczne na stronie 54 i 55
 Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina nawannowa asymetryczna z drzwiami 
przesuwnymi

KWA/ASP

Seria Aspira gwarantuje różnorodne możliwości zabudowy łazienki 
i odpowiada na potrzeby Klientów. Kabina nawannowa KWA/ASP 
łączy przyjemność kąpieli w wannie i pod prysznicem. Model ideal-
nie współgra z asymetrycznymi wannami serii Comfort.

KWS/ASP

Kabina nawannowa przyścienna

PW3/ASP, PW3/ASP-S

Kabina nawannowa asymetryczna

KWAL(P)/ASP-85x160-S
Kabina nawannowa asymetryczna z wypełnieniem ze szkła harto-
wanego o grubości 4 mm gwarantuje doskonałą stabilność mode-
lu. Kabina przeznaczona jest do wanien asymetrycznych 85x160  
z serii Comfort.

Kabina nawannowa KWS/ASP, zalecana do montażu na wannach 
symetrycznych serii Classic, zapewnia wyjątkowy komfort kąpie-
li dzięki drzwiom kabiny, wyposażonym w uszczelkę magnetyczną 
gwarantującą ich doskonałą szczelność.

Kabina nawannowa przyścienna to idealna propozycja zarówno 
dla wielbicieli prysznica, jak i amatorów długich kąpieli. Zaletą tego 
rozwiązania jest jego funkcjonalność. Po kąpieli harmonijkowy pa-
rawan Aspira złożyć można na boczną ścianę, co umożliwia ła-
twiejszy dostęp do wanny.

Kabina nawannowa symetryczna z drzwiami 
przesuwnymi
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KN/ASP-S

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami przesuwnymi

Typ            

KN/ASP-80-S

KN/ASP-90-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

pearl
transparentna 

grey
cincila 

sitodruk

800 x 800 x 1850 

900 x 900 x 1850

780 – 795 

880 – 895

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (800): 460 mm, (900): 530 mm

Typ            

KP4/ASP-80-S

KP4/ASP-90-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

pearl
transparentna

grey
cincila  

sitodruk

800 x 800 x 1850 

900 x 900 x 1850

780 – 795

880 – 895

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy
srebrny matowy

srebrny błyszczący

dostępne

Promień r

550

550

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (800): 500 mm, (900): 560 mm

KP4/ASP-S

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KWA/ASP

Kabina nawannowa asymetryczna z drzwiami przesuwnymi

Typ            

KWA/ASP 90x140

KWA/ASP 95x145

KWA/ASP 100x150

KWA/ASP 100x160

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

pearl

900 x 1400 x 1500

950 x 1450 x 1500

1000 x 1500 x 1500

1000 x 1600 x 1500

1385 – 1400 / 885 – 900

1435 – 1450 / 885 – 900

1485 – 1500 / 985 – 1000

1585 – 1600 / 985 – 1000

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

niedostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (900 – 1400): 640 mm, (950 – 1450): 670 mm, (1000 – 1500): 760 mm, (1000 – 1600): 810 mm

możliwości posadowienia

wanna prawa wanna lewa

PS-W/ASP PS-S/ASP

PS-W/ASP, PS-S/ASP

Parawany

Typ            

PS-W/ASP-70

PS-W/ASP-80

PS-W/ASP-90

PS-S/ASP-70

PS-S/ASP-80

PS-S/ASP-90

Wymiary (mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

700 x 1800

800 x 1800

900 x 1800

700 x 1800

800 x 1800

900 x 1800

702 – 712

802 – 812

902 – 912

702 – 712

802 – 812

902 – 912

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

dostępne

pearl

pearl, cincila

pearl, cincila

pearl

pearl, cincila

pearl, cincila

* wymiary = szerokość x wysokość
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pearl

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

niedostępne

KWS/ASP

Kabina nawannowa symetryczna z drzwiami przesuwnymi

Typ            

KWS/ASP 135x135 

KWS/ASP 145x145

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

1350 x 1350 x 1500

1450 x 1450 x 1500

1335 – 1350

1435 – 1450

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia (1350 – 1350): 680 mm, (1450 – 1450): 820 mm

KWAL(P)/ASP 85x160-S

Kabina nawannowa asymetryczna z drzwiami przesuwnymi

Typ            

KWAL/ASP 85x160-S

KWAP/ASP 85x160-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

transparentna 
cincila

850 x 850 x 1500

850 x 850 x 1500

525 – 535 / 500

525 – 535 / 500

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

niedostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
  szerokość wejścia: 605 mm

możliwości posadowienia

KWAL/ASP 85x160 KWAP/ASP 85x160

PW3/ASP, PW3/ASP-S

Kabina nawannowa przyścienna

Typ            

PW3/ASP-120 

PW3/ASP-140

PW3/ASP-120-S 

PW3/ASP-140-S

Wymiary*(mm) Zakres regulacji profili
min–max (mm)

Wzór szyby Kolor profili Indywidualne 
zamówienie           

pearl
1200 x 1400

1400 x 1400

1200 x 1400

1400 x 1400

1200 – 1210

1400 – 1410

1200 – 1210

1400 – 1410

biały eurowhite
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

dostępne

* wymiary = szerokość x wysokość

transparentna  
cincila

możliwości posadowienia
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Kabiny 
na indywidualne 
zamówienie
SANPLAST

Aranżacja przestrzeni to skomplikowany proces, który wymaga od 
nas kompromisowego podejścia względem obszaru projektowe-
go, jakim dysponujemy. Kwestie estetyczne zostają wówczas pod-
porządkowane przestrzeni, która narzuca nam dane rozwiązania. My 
wychodzimy poza te ograniczenia, otwierając przestrzeń łazienki na 
indywidualne potrzeby użytkownika, a jednocześnie nie zapominamy 
o najwyższej jakości oferowanych produktów, dopracowanych przez 
naszych specjalistów z pieczołowitą starannością. 

Mając na uwadze różnorodność Państwa potrzeb dotyczących  
doboru idealnego produktu wyposażenia sanitarnego, stworzyliśmy 
kabiny, które dostosują się do każdego pokoju kąpielowego. Pro-
gram kabin na indywidualne zamówienie przewiduje rozwiązania nie-
standardowe w kontekście aranżacji przestrzeni łazienki.

Swoboda wyboru odpowiedniej kabiny do danej sytuacji projektowej 
przewidziana została w ultranowoczesnej serii Space Line, charak-
teryzującej się prostą formą i ascetycznymi detalami, a także zasto-
sowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych – wejścia typu 
WALK-IN. Aby kabina prysznicowa miała jeszcze bardziej indywidual-
ny charakter, seria przewiduje bogate spektrum kolorystyczne profili 
oraz typowy dla Space Line rodzaj szkła.

Avantgarde to kolekcja, która zapewnia swobodę aranżacji po-
przez dobór odpowiednich wymiarów produktu do konkretnych 
potrzeb przestrzennych łazienek. Seria Avantgarde to eleganc-
ki design zamknięty w klasycznej formie, która wkomponuje się  
w każde pomieszczenie. Oprócz szerokiej gamy kolorystycznej, 
można dobrać jeden z wzorów wypełnienia: Tranparentny, Master 
Carre oraz Graphit.

Dla osób ceniących sobie funkcjonalność oraz nietuzinkową styli-
stykę stworzyliśmy serię Prestige. Kolekcja ta charakteryzuje się bra-
kiem profili poziomych, co nadaje kabinom lekkości i podkreśla ich 
wyjątkowy, klasyczny design.

Free Line to seria, którą cechuje lekka stylistyka podkreślona sub-
telnymi detalami. Linia ta skierowana jest do użytkowników cenią-
cych sobie nowoczesne rozwiązania projektowe. Poprzez możliwość 
wykonania kabiny na indywidualne zamówienie, produkty z serii  
Free Line dostosować można do różnego typu planów aranżacyjnych 
łazienek. Użytkownik posiada, między innymi, swobodę dopasowa-
nia wysokości, szerokości boków czy też precyzyjnego cięcia skosów  
w ściankach kabiny.

Ciekawymi i docenianymi propozycjami pośród standardowej ofer-
ty marki SANPLAST są serie Vera, Aspira II i Aspira. Kolekcje te, dzię-
ki klasycznej linii i precyzyjnie wykonanym detalom doskonale har-
monizują z różnorodnymi układami przestrzennymi pomieszczeń ką-
pielowych. Vera, Aspira II i Aspira dostępne są w programie kabin na 
indywidualne zamówienie, a szeroki zakres doboru kolorystyki czy-
ni obie serie zupełnie niepowtarzalnymi, otwierając tym samym nie-
ograniczone możliwości aranżacyjne. 

Serie Space Line, Avantgarde, Prestige, Free Line, Vera, Aspira II  
i Aspira dają możliwość stworzenia produktu w ramach konkretnej 
zabudowy. Kabina na indywidualne zamówienie to przede wszyst-
kim modyfikacja wysokości kabiny, szerokości jej boków (w zależno-
ści od sytuacji przestrzennej i układu łazienki). Program przewiduje 
również dobór dodatkowej ścianki, co daje swobodę budowy kabi-
ny narożnej lub trójściennej. Kabina na indywidualne zamówienie to 
doskonały sposób na twórcze wykorzystanie niesprzyjających ukła-
dów przestrzennych w pomieszczeniach, by łatwo i oryginalnie urzą-
dzić pokój kąpielowy.

Kabiny kwadratowe
Rysunki obrazują możliwość dokonania zmiany wymiarów gabarytowych, 
montażu dodatkowej ścianki oraz wykonania skosów, podcięć i wycięć.

Kabiny półokrągłe
Rysunki obrazują możliwość dodania dodatkowej ścianki 
ze skosem lub podcięciem. Kabiny nawannowe

Rysunki obrazują możliwość zamiany wymiarów gabarytowych 
kabin nawannowych.
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Brodziki
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AKRYL SANITARNY GWARANCJA
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i Informacje techniczne na stronie 74

seria Altus
Seria Altus to najwyższa jakość wykonania i interesujący design brodzików narożnych okrągłych, jak i przyściennych okrągłych. Kla-
syczne i eleganckie w swojej formie brodziki są produktami o doskonałej trwałości i stabilności. W zależności od potrzeb: dostępne 
są w wersji zabudowanej, pośredniej oraz do wpuszczenia w posadzkę. Forma brodzików Altus, z subtelnym zagłębieniem wokół 
odpływu, zapewnia sprawne odprowadzanie wody, a co za tym idzie – utrzymanie brodzika w czystości przez długi czas.

Brodzik przyścienny okrągły

BPO-ALT/EX

Brodzik narożny okrągły

BNO-ALT/EX

BPO-ALT/EX

BPOp-ALT/EX

BPOza-ALT/EX

BNO-ALT/EX

BNOp-ALT/EX

BNOza-ALT/EX
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seria Space Mineral
Delikatny design, klasyczne formy i wyjątkowa nowoczesność materiału to cechy charakteryzujące serię Space Mineral. Seria za-
projektowana jest w minimalistycznej konwencji, która wpisuje się w aktualne trendy wzornicze. Doskonałą estetykę brodzików  
Space Mineral podkreśla ich nietypowa głębokość – 15 mm. Duża powierzchnia brodzików oraz płytkie dno zapewniają komfort użyt-
kowania. Mała wysokość zapewnia łatwy montaż na posadzce oraz możliwość wpuszczenia brodzika w posadzkę, tworząc bezba-
rierowe wejście. Brodziki występują w szerokiej gamie wymiarowej, co wpływa na uniwersalność kolekcji. Space Mineral to produk-
ty wykonane z odlewu mineralnego, charakteryzującego się znakomitymi właściwościami użytkowymi oraz walorami estetycznymi.  
Powierzchnia brodzików jest niezwykle gładka, przyjemna w dotyku, a także łatwa do utrzymania w czystości. Produkty z odlewu mi-
neralnego odporne są na różnego rodzaju plamy i odbarwienia oraz ścieranie.

i Informacje techniczne na stronie 74

Brodzik prostokątny

B-M/SPACE

Brodzik kwadratowy

B-M/SPACE

Brodzik półokrągły

BP-M/SPACE



64 | Brodziki Sanplast   

AKRYL SANITARNY GWARANCJA



Sanplast  Brodziki | 65

seria Space Line
Minimalizm formy i subtelna elegancja to cechy, które najlepiej opisują wyjątkowość kolekcji brodzików Space Line. Każdy detal za-
projektowany został ze szczególną starannością, co sprawia, iż brodziki perfekcyjnie wpisują się w aktualne trendy wzornicze. Prosto-
kątna lub kwadratowa chromowana pokrywa syfonu doskonale komponuje się z formą brodzika, podkreślając jego niezwykły cha-
rakter. Umiejscowienie odpływu zostało zaprojektowane tak, aby dokładnie odprowadzał on spływającą wodę. Kolekcja Space Line 
oferuje brodziki płytkie o głębokości 30 mm, które idealnie dopełniają kabiny tej samej serii. Brodziki Space Line można zamontować 
bezpośrednio na posadzce lub na praktycznym stelażu.

i Informacje techniczne na stronie 75

Brodzik prostokątny

B/SPACE

Brodzik kwadratowy

B/SPACE

Brodziki półokragłe

BP/SPACE - symetryczny i asymetryczny

symetryczny

asymetryczny

Brodzik prostokątny

B/SPACE

Pokrywy oraz adaptery zastosowane w kolekcji Space Line  
to autorskie rozwiązania opatentowane przez firmę Sanplast
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i Informacje techniczne na stronie 75

seria Avantgarde
Brodziki z serii Avantgarde to subtelna elegancja zamknięta w klasycznej formie. Płytki brodzik o głębokości 45 mm umożliwia mon-
taż bezpośrednio na posadzce lub na specjalnym stelażu. Odpływ o średnicy 90 mm zapewnia optymalne spływanie wody. Brodzi-
ki Avantgarde to seria wyjątkowa, zaprojektowana dla kabin z tej samej kolekcji. Połączenie produktów tych samych serii gwarantuje 
maksymalną szczelność miejsca styku dolnej krawędzi drzwi z brodzikiem.

Brodzik półokrągły

BP-AVII/EX

Brodzik kompletny półokrągły

BP-kpl-AVII/EX
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Nowoczesne wzornictwo to główna cecha brodzików z serii Exclusive, które z łatwością dopasują się do większości kabin prysznico-
wych. Exclusive oferuje szeroki wachlarz możliwości montażu brodzików bez względu na ich formę – od klasycznej kwadratowej, po-
przez prostokątną, po półokrągłą. Kolekcja Exclusive wykonana została z materiałów najwyższej jakości, zatrzymujących ciepło, da-
jących gwarancję długiego i komfortowego użytkowania. 

seria Exclusive

i Informacje techniczne na stronie 76

Brodzik półokrągły

BP/EXa

Brodzik przyścienny półokrągły

BPP/EXa

BP-kpl/EXa

B/EXa

Brodzik kwadratowy

B-kpl/EXa

Brodzik kompletny kwadratowy

Brodzik prostokątny

B/EXa

B-kpl/EXa

Brodzik kompletny prostokątny Brodzik kompletny półokrągły
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i Informacje techniczne na stronie 77

seria Free Mineral
Kolekcja Free Mineral to klasyczne wzornictwo w uniwersalnej formie, które pozwala na kompletowanie brodzików z większością ka-
bin marki SANPLAST. Free Mineral to również nowoczesna technologia produkcji. Brodziki wykonane są z odlewu mineralnego, cha-
rakteryzującego się dużą stablinością i odpornością na zmiany temperatury. Ich gładka powierzchnia odporna jest na różnego rodza-
ju plamy i odbarwienia a także bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Produkty wykonane z odlewów mineralnych cechuje dosko-
nała gładkość powierzchni. Brodziki Free Mineral posiadają głębokość 40 mm, a ich oferta wymiarowa zapewnia dopasowanie pro-
duktów do szerokiej gamy kabin Sanplast. Oferta Free Mineral obejmuje półokrągłe oraz jednoelementowe obudowy typu „L”. Bro-
dziki wyposażone są w syfon oraz nóżki do opcjonalnego montażu.

Brodzik kwadratowy

B-M/FREE

Brodzik półokrągły

BP-M/FREE
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seria Free Line

i Informacje techniczne na stronie 77

Seria Free Line to elegancki design wyrażony w jego minimalistycznej formie. Głębokość brodzików, w zależności od wybra-
nego modelu, wynosi 40, 90 lub 250 mm, co daje niemal nieograniczone możliwości montażu i swobodę aranżacji przestrze-
ni łazienki, w zależności czy brodzik ma stać na stelażu, czy też być wpuszczony bezpośrednio w posadzkę. Brodziki z serii  
Free Line standardowo wyposażone są w stelaż lub regulowane nóżki, gwarantujące błyskawiczny i prosty montaż.
Do serii zaprojektowano dopasowane stylistycznie obudowy z wyjątkowo prostym systemem montażu, który zapewnia kontrolę 
powierzchni pod brodzikiem.

Brodzik prostokątny

B/ER

Brodzik kwadratowy

B/ER

Brodzik półokrągły 

BP/ER

Brodzik półokrągły z siedziskiem

BPzs/ER

Brodzik półokrągły zabudowany

BPza/ER

Brodzik przyścienny półokrągły

BPP/ER
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Typ

Wymiary*(mm)

Promień (r)

Typ

Wymiary*(mm)

Promień (r)

Głębokość

Kolor 

Wyposażenie 
standardowe        

BPOza-ALT/EX+ST11

987 x 1014

Bez wyposażenia opcjonalnego
* wymiary = szerokość x długość

500

75

biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy,
graphit matowy, srebrny

BPOp-ALT/EX

987 x 1014

BPO-ALT/EX

987 x 1014

syfon, stelaż syfon syfon

BNOza-ALT/EX+ST11

987 x 987

BNOp-ALT/EX

987 x 987

BNO-ALT/EX

987 x 987

500

seria AltusBPO-ALT/EX BNO-ALT/EX

BNOza-ALT/EX 100x100x7,5+ST11 BNOp-ALT/EX 100x100x7,5 BNO-ALT/EX 100x100x7,5

BPOza-ALT/EX 100x100x7,5 + ST11 BPOp-ALT/EX 100x100x7,5 BPO-ALT/EX 100x100x7,5 

B-M/SPACE B-M/SPACE BP-M/SPACE

900 x 900
1000 x 1000

15 biały eurowhite -

B-M/SPACE
(brodziki 

prostokątne
z odpływem
na środku)

700 x 900 
700 x 1000 
700 x 1200 
700 x 1400
800 x 900
800 x 1000
800 x 1100
800 x 1200
800 x 1300
800 x 1400
800 x 1500 

seria Space Mineral

B-M/SPACE
(brodziki 

kwadratowe)

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Promień (r)

-

BP-M/SPACE
900 x 900

1000 x 1000 550 15 biały eurowhite syfon -

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Promień (r)

* wymiary = szerokość x długość 

syfon, 
pokrywka
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B/SPACE (prostokątny)

B/SPACE BP/SPACE

800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

30

biały eurowhite 
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

srebrny

syfon, 
pokrywa

stelaż

B/SPACE
(brodziki 

prostokątne
z odpływem
na środku)

900 x 1200 
900 x 1400 
900 x 1500 
900 x 1600 
900 x 1700 
900 x 1800

seria Space Line

B/SPACE
(brodziki 

prostokątne
z odpływem
w narożniku)

B/SPACE
(brodziki 

kwadratowe
z odpływem
w narożniku)

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Promień (r)

-

BP/SPACE 800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

BP-L/SPACE

BP-P/SPACE

900 x 800

900 x 800

550 30

biały eurowhite 
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

srebrny

syfon, 
pokrywa

stelaż

B/SPACE (prostokątny)

750 x 900
 800 x 900
 800 x 1000

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Promień (r)

* wymiary = szerokość x długość 

BP-AVII/EX BP-kpl-AVII/EX

Typ

Wymiary*(mm)

Promień (r)

Głębokość

Kolor 

Wyposażenie 
standardowe  

Wyposażenie
opcjonalne     

800 x 800

* wymiary = szerokość x długość

550

45

biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy, srebrny

BP-AVII/EX

syfon, stelaż

seria Avantgarde

900 x 900 1000 x 1000

BP-kpl-AVII/EX

800 x 800 900 x 900

brak obudowa, stelaż, syfon
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biały, manhatan, 
pergamon, 

bahama beżowy, 
graphit matowy, srebrny

60

obudowa, 
syfon, stelaż

B/EXa
[prostokąt]

800 x 1000
800 x 1200

seria Exclusive

Promień (r) Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Kolor

B-kpl/EXa
[prostokąt] 800 x 1000

-

550

B-kpl/EXa
 [kwadrat]

800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

BP/EXa 800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

B/EXa
[kwadrat]

800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

BP-kpl/EXa 800 x 800 
900 x 900

* wymiary = szerokość x długość

BPP/EXa 900 x 1100 

biały, srebrny

biały, manhatan, 
pergamon, 

bahama beżowy, 
graphit matowy, srebrny

-

-

obudowa, 
syfon, stelaż

-

obudowa, 
syfon, stelaż

syfon, stelaż

-

syfon, stelaż

-

syfon, stelaż

syfon, stelaż

biały, srebrny

Promień (r) Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Kolor

Promień (r) Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Kolor

Promień (r) Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Kolor

biały
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

srebrny

60

55060

biały, manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

srebrny

- syfon, stelaż

-

-

B/EXa B-kpl/EXa

B/EXa

B-kpl/EXa

BP/EXa BP-kpl/EXa BPP/EXa
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biały eurowhite 
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

srebrny

90 stelaż
syfon

obudowaB/ER 
(prostokąt)

700 x 1000
750 x 900
800 x 900
800 x 1000

seria Free Line

Promień (r) Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Kolor

B/ER 
(kwadrat)

800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

-

BP/ER
550

BPzs/ER 800 x 800
900 x 900 250

BPza/ER 800 x 800
900 x 900 

1000 x 1000

800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

40

BPP/ER 1000 x 1000 90 500

nóżki syfon

stelaż
syfon

obudowa

* wymiary = szerokość x długość

B/ER (kwadratowy)

B/ER (prostokątny)

BP/ER BPzs/ER BPza/ER 

BPP/ER 

B-M/FREE BP-M/FREE

Typ

Wymiary*(mm)

Promień (r)

Głębokość

Kolor

Wyposażenie 
standardowe  

Wyposażenie
opcjonalne     

800 x 800

* wymiary = szerokość x długość

40

biały eurowhite

B-M/FREE

obudowa

seria Free Mineral

900 x 900

BP-M/FREE

800 x 800 900 x 900

nóżki, syfon, pokrywka

Promień (r) Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Kolor

Promień (r) Wyposażenie
standardowe

Głębokość Wyposażenie
opcjonalne

Typ            Wymiary*(mm) Kolor

biały eurowhite 
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

srebrny

90

550

550

biały eurowhite 
manhatan
pergamon

bahama beżowy
graphit matowy

srebrny

stelaż
syfon

obudowa

stelaż
syfon

obudowa

- 550
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Zestawienie kabin z brodzikami

KN
O

-A
LT

/E
X       

KP
O

-A
LT

/E
X       

KN
/S

PA
C

E

KT
/S

PA
C

E

D
/S

PA
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E

KP
4-

AV
III/

EX

KN
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AV
III/

EX

D
J2

L(
P)

-A
VI

II/
EX

KP
P-

AV
III/

EX

KN
D

JL
(P

)-P
R

IIa
/E

X

KP
4-

PR
IIa

/E
X

KN
2-

PR
IIa

/E
X

BPO-ALT/EX   
BPOza-ALT/EX 
BPOp-ALT/EX 

BNO-ALT/EX 
BNOza-ALT/EX 
BNOp-ALT/EX  

B/SPACE

B/SPACE

BP/SPACE
BP-L/SPACE
BP-P/SPACE

BP-AVII/EX
BP-kpl-AVII/EX

B/EXa
B-kpl/EXa

B/EXa
B-kpl/EXa

BP/EXa
BP-kpl/EXa

BPP/EXa

B/SPACE

B-M/SPACE

B-M/SPACE

BP-M/SPACE

B/ER

B/ER

BP/ER

BPzs/ER

BPza/ER

BPP/ER

B-M/FREE

BP-M/FREE
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Wanny
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AKRYL SANITARNY

Pełen komfort kąpieli zapewni bogata kolekcja zaprojektowanych akcesoriów. Prócz doskonale wyprofilowanych zagłówków żelowych w dwóch wariantach kolorystycznych, wanny mogą zostać wzbogacone 
o uchwyty nawannowe z drewna egzotycznego, które ułatwiają wejście i wyjście oraz subtelnie podkreślają klasyczną linię produktu. W ofercie dostępne są również uchwyty naścienne, półki nawannowe oraz 
podnóżki wykonane z egzotycznego drewna meranti i merbau.

! Wanny z serii Altus dostępne są z systemem hydromasażu Comfort i Free Line w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

GWARANCJA
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i Informacje techniczne na stronie 98
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

seria Altus
Seria Altus to elegancki design i wysoki komfort użytkowania. Klasyczna linia tych obszernych wanien istotnie wpływa na wygodę 
podczas kąpieli, a wykonane ze stali nierdzewnej relingi, oprócz funkcji dekoracyjnej, stanowią doskonałe miejsce na powieszenie 
ręczników. Wygodne zagłówki czynią kąpiel jeszcze bardziej relaksującą. Wyjątkowy, niepowtarzalny kształt wanny wspaniale prezen-
tować się będzie w dowolnym miejscu salonu kąpielowego.

Wanna okrągła z obudową

WO-Ix-kpl-ALT/EX

Wanna okrągła ALTUS dostępna jest w wariantach:
– WO-ALT/EX: bez wyposażenia,
– WO-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-przelewowym,
– WO-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym  

       i obudową,
– WO-lx-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,  

       relingami ze stali nierdzewnej, 2 zagłówkami,
– WO-lx-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   relingami ze stali nierdzewnej, 2 zagłówkami, obudową.

Wanna dostępna jest również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

W wersji luksusowej wanny wyposażone są  
w nowoczesne relingi ze stali nierdzewnej, 
które, oprócz funkcji ozdobnej, służą jako po-
ręczne uchwyty oraz wieszak na ręcznik.
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Wanny Altus zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości, dając pewność użytkowania ich przez długie lata. Model prostokątny  
WP-lx-ALT/EX wzbogacony może zostać o stylową obudowę wykończoną drewnem egzotycznym, przez co wanna, a tym samym cała 
łazienka nabiera wyjątkowego charakteru. Przestronne, obszerne wnętrze wanny pozwoli na pełną swobodę podczas kąpieli.

Wanna prostokątna

WP-Ix-ALT/EX

Wanna prostokątna ALTUS dostępna jest w wariantach:
– WP-ALT/EX: bez wyposażenia,
– WP-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-
   -przelewowym,
– WP-lx-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem.

Wanna dostępna jest również z jednym z systemów hydromasażu marki 
SANPLAST

i Informacje techniczne na stronie 98
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124
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Wanna owalna

WOW-Ix-kpl-ALT/EX

Wanna symetryczna

WS-Ix-kpl-ALT/EX

Owalna wanna Altus WOW-lx-kpl-ALT/EX to połączenie interesują-
cej formy i klasycznej linii. Delikatne zaokrąglenia i precyzyjne za-
rysowania linii łuku nadają tej dużej wannie niesamowitej lekkości. 
Idealne pochylenie powierzchni oparcia pleców w kształcie łagod-
nej elipsy daje poczucie pełnego relaksu. By zwiększyć wygodę 
podczas kąpieli, wanna wyposażona została w komfortowy zagłó-
wek żelowy. Specjalna obudowa umożliwia szybki montaż produk-
tu, a jej interesująca stylistyka i precyzyjne wykończenie sprawiają, 
iż tworzy ona harmonijną całość z wanną.

Z myślą o różnych rozwiązaniach projektowych łazienek, seria 
Altus zawiera propozycję wanny symetrycznej WS-lx-kpl-ALT/EX, 
która idealnie sprawdzi się w narożnym układzie aranżacyjnym. 
Przestrzenna misa wanny, komfortowy zagłówek żelowy, praktycz-
ne relingi oraz specjalnie wyprofilowana, funkcjonalna półka spra-
wiają, że kąpiel staje się niezwykłym przeżyciem.

Wanna symetryczna

WS-lx-kpl-ALT/EX 170x170

Seria Altus to piękny, elegancki design i wygoda użytkowania. 
Wanna symetryczna WS-lx-kpl-ALT/EX idealnie nadaje się do za-
budowy narożnej. Jej imponujące gabaryty pozwalają na swobod-
ne zażywanie kąpieli we dwoje. Półka wanny posiada doskonale 
wyprofilowane siedzisko, stwarzając tym samym dodatkowe miej-
sce na odpoczynek podczas kąpieli.

Wanna owalna ALTUS dostępna jest w wariantach:
– WOW-ALT/EX: bez wyposażenia,
– WOW-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-przelewowym,
– WOW-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym 
   i obudową,
– WOW-lx-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
– WOW-lx-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,  

       relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową.

Wanna dostępna jest również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanny symetryczne ALTUS dostępne są w wariantach:
– WS-ALT/EX: bez wyposażenia,
– WS-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-przelewowym 
– WS-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym  

       i obudową,
– WS-lx-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
– WS-lx-ALT/EX+SP 170x170: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,  

       relingami ze stali nierdzewnej, dwoma zagłówkami,
– WS-lx-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,  
   relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową,
– WS-lx-kpl-ALT/EX+SP 170x170: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewo- 

       wym, relingami ze stali nierdzewnej, z dwoma zagłówkami, obudową.

Wanny dostępne są również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST i Informacje techniczne na stronie 98
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124
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AKRYL SANITARNY

Pełen komfort kąpieli zapewni wyjątkowa kolekcja zaprojektowanych akcesoriów. Prócz doskonale wyprofilowanych zagłówków żelowych w dwóch wariantach kolorystycznych, wanny mogą zostać wzboga-
cone o ergonomiczne uchwyty nawannowe chromowane lub z drewna egzotycznego, które ułatwiają wejście i wyjście. W ofercie dostępne są również uchwyty naścienne, półki nawannowe oraz podnóżki 
wykonane z egzotycznego drewna meranti i merbau.

! Wanny z serii Space Line dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

GWARANCJA
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seria Space Line
Seria Space Line to interesujące, proste formy oraz przestronne wnętrza wanien, które dostarczą prawdziwego komfortu podczas  
codziennych kąpieli. Dzięki materiałom wysokiej jakości i oryginalnemu wzornictwu wanny Space Line stanowią idealne dopełnienie 
wnętrza łazienki, nadając jej nowoczesny i minimalistyczny charakter. Rewolucyjny kształt wanny trapezowej, dostępnej w wersji lewej 
i prawej oferuje dostatecznie dużo miejsca na kąpiel dla jednej lub dwóch osób.

Wanna trapezowa

WTL-kpl/SPACE

i Informacje techniczne na stronie 99
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna trapezowa SPACE LINE dostępna jest w wariantach:
– WTL(P)/SPACE: z adapterem z pokrywką,
– WTL(P)/SPACE+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
  adapterem z pokrywką,
– WTL(P)-kpl/SPACE+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,
  adapterem z pokrywką i obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Ponadstandardowa, optymalna głębokość wanien Space Line za-
pewnia komfort i relaks podczas kąpieli, a specjalny żelowy zagłó-
wek sprawia, że staje się ona jeszcze bardziej przyjemna.
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Wanna owalna

WOW-kpl/SPACE

Wanna sześciokątna

W6k/SPACE

Wanna symetryczna

WS/SPACE

Symetryczna wanna Space Line to propozycja dla tych, którzy po-
szukują ciekawych rozwiązań zamkniętych w nietypowej formie. 
Oszczędzająca przestrzeń wanna narożna Space Line o prostych 
liniach z wyprofilowaną wygodną półką, pozwoli na czerpanie czy-
stej przyjemności podczas relaksujących kąpieli. Głęboka misa to 
optymalne rozwiązanie pozwalające na zanurzenie całego ciała  
w przyjemnej wodzie.

Kolekcja Space Line to przede wszystkim różnorodność kształtów. 
Oprócz propozycji geometrycznych dostępna jest również wan-
na owalna. WOW/SPACE może funkcjonować jako wanna wolno-
stojąca. Wyjątkowy kształt wspaniale prezentuje się w dowolnym 
miejscu salonu kąpielowego. Do wanny zaprojektowano specjalną 
owalną obudowę umożliwiającą błyskawiczny montaż, ale przede 
wszystkim idealnie pasującą kształtem i minimalistycznym stylem 
do misy wanny.

Sześciokątna wanna Space Line to doskonała propozycja dla 
użytkowników wymagających nowatorskich rozwiązań projekto-
wych. Dzięki idealnym wymiarom i optymalnej głębokości wan-
na sześciokątna zapewnia wymarzony komfort podczas kąpieli. 
Boczne trójkątne wyprofilowania kształtu wanny można zaadap-
tować na półki.

Wanna symetryczna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:
– WS/SPACE: z adapterem z pokrywką,
– WS/SPACE+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,
   adapterem z pokrywką,
– WS-kpl/SPACE+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   adapterem z pokrywką i obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanna owalna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:
– WOW/SPACE: z adapterem z pokrywką,
– WOW/SPACE+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   adapterem z pokrywką,
– WOW-kpl/SPACE+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   adapterem z pokrywką i obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanna sześciokątna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:
– W6k/SPACE: z adapterem z pokrywką,
– W6k/SPACE+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

i Informacje techniczne na stronie 99
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124
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Wanna prostokątna

WP/SPACE

Prostokątna wanna Space Line to klasyczna forma, a także 
minimalistyczny i bardzo nowoczesny design, który z pew-
nością dopełni stylistykę wnętrza każdej łazienki. Prosta linia, 
optymalna głębokość i kąt pochylenia oparcia sprawiają,  
że wanna Space Line stanowi gwarancję komfortu, wygody 
i relaksu.

Wanna prostokątna 75x170 SPACE LINE dostępna jest w wariantach:
– WP/SPACE 75x170: z adapterem z pokrywką,
– WP/SPACE 75x170+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym, adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanna prostokątna ze strefą prysznica

WPsp/SPACE 

Szeroki wachlarz stylistyczny wanien z serii Space Line zado-
woli nawet najbardziej wymagającego amatora kąpieli. Z myślą  
o nim właśnie zaprojektowaliśmy wannę WPsp/SPACE, która jest 
idealnym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy cenią sobie 
komfort kąpieli w obrębie specjalnie wydzielonej strefy prysznico-
wej. Opcjonalnie, do wanny WPsp/SPACE możemy dopasować 
parawany nawannowe marki SANPLAST.

Wanna prostokątna ze strefą prysznica 75x170 SPACE LINE dostępna jest w wariantach:
– WPsp/SPACE 75x170: z adapterem z pokrywką,
– WPsp/SPACE 75x170+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym, adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanna prostokątna

WP/SPACE

W odróżnieniu od pozostałych wanien prostokątnych se-
rii Space Line, WP/SPACE posiada odpływ umieszczony 
symetrycznie na środku misy, co umożliwia swobodną 
kąpiel dwóm osobom jednocześnie. Specjalnie zapro-
jektowana kwadratowa pokrywa syfonu, w pełni wpisuje 
się w niezwykły design produktu, łącząc funkcjonalność  
z komfortem kąpieli.

Wanna prostokątna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:
– WP/SPACE: z adapterem z pokrywką,
– WP/SPACE +SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, 
   adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

i Informacje techniczne na stronie 99
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124
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AKRYL SANITARNY

Pełen komfort kąpieli zapewni wyjątkowa kolekcja zaprojektowanych akcesoriów. W asortymencie dostępny jest doskonale wyprofilowany zagłówek żelowy w dwóch wariantach kolorystycznych. Wanny mogą 
być wzbogacone o ergonomiczne uchwyty chromowane lub z drewna egzotycznego, które ułatwią wejście i wyjście oraz subtelnie podkreślą klasyczną linię produktu. W ofercie dostępne są również półki 
nawannowe oraz podnóżki wykonane z egzotycznego drewna meranti oraz merbau.

! Wanny z serii Avantgarde dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

GWARANCJA
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i Informacje techniczne na stronie 100
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

seria Avantgarde

Avantgarde to subtelna, opływowa linia zamknięta  
w eleganckiej formie. Seria ta jest interesującą propozy-
cją dla użytkowników, którzy poszukują nowoczesnych,  
a zarazem ponadczasowych rozwiązań. Charakterystycz-
ny symetryczny kształt sprawia, że wanna idealnie kompo-
nuje się w narożnikach salonów kąpielowych, nie zabiera-
jąc przy tym zbyt dużo miejsca. Wyprofilowane siedzisko 
w wannie WS-lx-kpl-AVII/EX sprzyja relaksowi w codziennej  
kąpieli.

Wanna symetryczna

WS-Ix-kpl-AVII/EX

Wanna prostokątna

WP-Ix-kpl-AVII/EX

Łuki, zaokrąglenia krawędzi i duża przestrzeń to cechy cha-
rakterystyczne wanny prostokątnej Avantgarde, która łą-
czy tradycyjne rozwiązania z nowoczesną myślą projekto-
wą. Specjalne wyprofilowanie produktu pozwala na montaż 
baterii nawannowej, dając swobodę wyboru miejsca usytu-
owania wanny – przy ścianie lub w narożniku. Akryl sanitarny,  
z którego wykonane są wanny WP-AVII/EX pozwala zacho-
wać idealny stan produktu przez wiele lat.

Wanna symetryczna Avantgarde dostępna jest w wariantach:
– WS-AVII/EX: bez wyposażenia,
– WS-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym,
– WS-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym i obudową,
– WS-lx-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
– WS-lx-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanna prostokątna Avantgarde dostępna jest w wariantach:
– WP-AVII/EX: bez wyposażenia,
– WP-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym,
– WP-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym i obudową,
– WP-lx-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
– WP-lx-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-
  -przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanny Avantgarde dostępne są z funkcjonalnym 
stelażem przestrzennym zapewniającym spraw-
ny i prosty montaż. Stelaż montowany jest do 
wanny fabrycznie.
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AKRYL SANITARNY

Komfort kąpieli stanie się bogatszy poprzez dodatkowe wyposażenie obejmujące specjalnie zaprojektowaną kolekcję akcesoriów, takich jak: zagłówki, uchwyty, półki, podnóżki.
Ponadto, w ofercie dostępny jest syfon wannowy dopasowany do parametrów wymiarowych wanny.

! Wanny z serii Comfort dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

GWARANCJA
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seria Comfort

Seria Comfort charakteryzuje się ponadczasową formą 
wpisaną w asymetryczny kształt, a jej klasyczna linia od 
lat ma swoich wiernych zwolenników. Doskonale wyprofi-
lowana misa wanny WAL(P)/CO zaprojektowana została  
w wielu wariantach rozmiarowych, by ułatwić dopasowa-
nie produktu do przestrzeni każdej łazienki. W trosce o peł-
ną wygodę kąpieli, wanny Comfort posiadają specjalnie 
wyprofilowane siedziska ułatwiające wykonywanie zabie-
gów pielęgnacyjnych. Wyposażenie standardowe wanien  
Comfort obejmuje stelaż i pełen system mocowań, ułatwia-
jących  instalację produktu, a także proste wypoziomowa-
nie wanny. Do wanny zaprojektowano dopasowaną styli-
stycznie obudowę. Opatentowany system instalacji obu-
dowy umożliwia błyskawiczny montaż oraz pozwala na peł-
ną kontrolę przestrzeni pod wanną.

Wanna asymetryczna

WAL(P)/CO

Wanna asymetryczna

WAL(P)/CO 85x160

Wanna zaprojektowana została z myślą o tych wszystkich, 
którzy nie chcą rezygnować z odświeżającego prysznica  
o poranku i długiej relaksującej kąpieli wieczorem. Ta naroż-
na wanna o nietypowym kształcie doskonale sprawdzi się  
w łazience, w której liczy się każdy metr powierzchni. Dzięki 
możliwości zamontowania na wannie kabiny nawannowej, 
zyskujemy dodatkową przestrzeń z natryskiem. Wanna stan-
dardowo wyposażona jest w stelaż, który gwarantuje jej szybki  
i łatwy montaż. Dodatkowo, do wanny dostępny jest specjal-
ny system obudów, który umożliwia błyskawiczny montaż 
oraz pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.

i

Wanny asymetryczne Comfort posia-
dają specjalnie uformowane siedzisko, 
które pozwala zająć wygodną pozycję, 
m.in. podczas pielęgnacji stóp.

Informacje techniczne na stronie 100
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124
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AKRYL SANITARNY

Komfort kąpieli stanie się bogatszy poprzez dodatkowe wyposażenie obejmujące specjalnie zaprojektowaną kolekcję akcesoriów, takich jak: zagłówki, uchwyty, półki, podnóżki.
Ponadto, w ofercie dostępny jest syfon wannowy dopasowany do parametrów wymiarowych wanny.

! Wanny z serii Free Line dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX
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seria Free Line

i Informacje techniczne na stronie 101
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Ergonomiczne formy i doskonałe rozwiązania, które sprzyjają uniwersalności produktów – to cechy wanien z serii Free Line.  
Dostępność wielu wariantów wymiarowych daje możliwość dopasowania produktu do każdej łazienki. Szeroki wachlarz kolorystycz-
ny akrylu wanien pozwala na tworzenie różnorodnych kompozycji, a optymalna głębokość produktu zapewnia komfortowe warunki 
kąpieli. Wanna WP/ER standardowo dostępna jest ze stelażem ułatwiającym jej właściwe wypoziomowanie i montaż. Dodatkowo,  
do wanny dostępny jest specjalny system obudów typu L, który pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.

Wanna prostokątna

WP/ER 70x170, WP/ER 75x170, WP/ER 80x180

Do wanien prostokątnych Free Line dostępne są specjalne 
jednoelementowe obudowy typu L z wyprofilowanym pod-
cięciem ułatwiającym dostęp do wanny.
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i Informacje techniczne na stronie 101
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna symetryczna

WS/ER

Wanna narożna symetryczna Free Line to połączenie nieprzecięt-
nej myśli projektowej i mistrzowskiej funkcji użytkowej. Doskonale 
wyprofilowane wnętrze wanny w obszarze oparcia pleców pozwala 
na pełen wypoczynek podczas codziennych zabiegów kąpielo-
wych, a optymalne wymiary produktu zachęcą do kąpieli we dwo-
je. Duża przestronna półka pomieści wszelkie niezbędne przybory 
toaletowe, które podczas kąpieli będą w zasięgu ręki. Standardo-
wo wanna wyposażona jest w stelaż ułatwiający właściwe jej po-
sadowienie. Do wanny dostępna jest obudowa, która umożliwia 
błyskawiczny montaż oraz pozwala na pełną kontrolę przestrzeni 
pod wanną.

Wanna prostokątna

WP/ER

Prostokątny kształt wanny Free Line to uniwersalne rozwiązanie 
wśród szerokiej gamy produktów tej kolekcji. Odpływ w bocznej 
części zapewnia komfortową kąpiel dla jednej osoby. Precyzyjne 
pochylenie powierzchni podparcia pleców wanien daje uczucie 
pełnego odpoczynku. 
Wanna standardowo dostępna jest ze stelażem ułatwiającym wła-
ściwe wypoziomowanie i montaż produktu. Dodatkowo, do wanny 
dostępny jest specjalny system jednoczęsciowych obudów typu L, 
który pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.
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i

Wanna asymetryczna

WAL(P)/ER

Asymetryczny kształt wanny Free Line oraz szeroka gama wymia-
rowa pozwalają na swobodę kompozycji produktu w obrębie każ-
dego pomieszczenia kąpielowego. Wanna posiada półkę, dzięki 
której akcesoria i przybory kąpielowe są dosłownie na wyciągnię-
cie ręki. Ergonomicznie wyprofilowana misa wanny gwarantuje 
przyjemną kąpiel, a asymetryczny kształt sprzyja lepszemu zago-
spodarowaniu przestrzeni łazienki. Wanna standardowo dostępna 
jest ze stelażem ułatwiającym właściwe wypoziomowanie i montaż 
produktu. Dodatkowo, do wanny dostępna jest obudowa, która 
umożliwia błyskawiczny montaż oraz pozwala na pełną kontrolę 
przestrzeni pod wanną.

Wanna owalna

WOW/ER, WOW-kpl/ER

Seria Free Line to połączenie prostych linii i opływowych kształtów. 
Wanna owalna znakomicie sprawdza się jako obiekt wolnostojący o 
specjalnie dopasowanej owalnej obudowie z wyprofilowanym podcię-
ciem na stopy ułatwiającym dostęp. Dodatkowym atutem obudowy 
jest jej niezwykle łatwy montaż. Produkt WOW/ER zainstalować można 
również przy ścianie. Umiejscowienie odpływu na środku wanny pod-
wyższa walory użytkowe, a jednakowe kąty pochylenia oparć pozwala-
ją na wygodną kąpiel we dwoje. 

Wanna owalna FREE LINE dostępna jest w wariantach:
– WOW/ER: ze stelażem,
– WOW-kpl/ER: ze stelażem, systemem odpływowo-
  -przelewowym i obudową.

Informacje techniczne na stronie 101
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124
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WO-lx-kpl-ALT-EX

   
biały 

eurowhite

manhatan
 

pergamon

bahama 
beżowy

graphit 
matowy

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.

WO-ALT/EX

seria Altus

1700x1700x680

* wymiary = szerokość x długość x wysokość

WP-lx-ALT/EX

WS-lx-ALT/EX

WOW-lx-kpl-ALT/EX

500 348

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

relingi, 2 zagłówki

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa, relingi, 
2 zagłówki

WO-ALT/EX+SP

WO-kpl-ALT/EX
+SP

WO-lx-ALT/EX
+SP

WO-lx-kpl-ALT/EX
+SP

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

WP-ALT/EX

WP-ALT/EX+SP

WP-lx-ALT/EX+SP

WP-ALT/EX

WS-ALT/EX

WP-lx-ALT/EX+SP

800x1800x680

900x1900x680 

500

175

210

biały 
eurowhite 

manhatan
 

pergamon

bahama 
beżowy

graphit 
matowy

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

reling, zagłówek

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

reling, zagłówek

obudowa, akcesoria

system hydromasażu 
obudowa, akcesoria

obudowa, akcesoria

system hydromasażu 
obudowa, akcesoria

WP-ALT/EX Kolor
Wyposażenie
standardowe

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) + Głęb. (mm) + Poj. (L)

WP-ALT/EX

WS-ALT/EX + SP

WS-kpl-ALT/EX 
+SP

WS-lx-ALT/EX 
+SP

WS-lx-kpl-ALT/EX 
+SP

Dla wymiaru:
1450x1450x680 

głębokość = 500, pojemność = 190

Dla wymiaru:
1550x1550x680 

głębokość = 500, pojemność = 242

Dla wymiaru:
1700x1700x600 

głębokość = 445, pojemność = 270

biały 
eurowhite, 

manhatan
 

pergamon

bahama 
beżowy

graphit 
matowy

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

reling, zagłówki

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa, reling, zagłówki

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

Kolor
Wyposażenie
standardoweGłęb. (mm)

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

WOW-ALT/EX

WOW-ALT/EX+SP

WOW-kpl-ALT/EX  
+SP

WOW-Ix-ALT/EX 
+SP

WOW-lx-kpl-ALT/EX

+SP

1000x1900x680 500 228

biały 
eurowhite 

manhatan
 

pergamon

bahama 
beżowy

graphit 
matowy

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

relingi, zagłówek

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa, relingi, 
zagłówek

system 
hydromasażu, 

akcesoria

akcesoria

Kolor
Wyposażenie
standardowe

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) + Głęb. (mm) + Poj. (L)

WP-ALT/EX+SP

-

-

Kolor
Wyposażenie
standardoweGłęb. (mm)

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

-

-

-
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   WOW/SPACE

WOW/SPACE+SP

WOW-kpl/
SPACE+SP

900x1800x635 480 233

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką,

obudowa

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

biały 
eurowhite, 
manhatan,
 pergamon,

bahama 
beżowy,
graphit 
matowy

   WTL(P)/SPACE

WTL(P)/SPACE
+SP

WTL(P)-kpl/SPACE

+SP

1400x1800x680 480 300

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką,

obudowa

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

   W6K/SPACE

W6K/SPACE+SP

900x1900x640 480 218

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

biały eurowhite, 
manhatan,
 pergamon,

bahama beżowy,
graphit matowy

   biały 
eurowhite, 
manhatan,
 pergamon,

bahama 
beżowy,
graphit 
matowy

WS/SPACE

WS/SPACE+SP

WS-kpl/SPACE-
+SP

1400x1400x680 480 211

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką,

obudowa

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

   

biały 
eurowhite 

manhatan
 

pergamon

bahama 
beżowy

graphit 
matowy

750x1700x640 

Kolor
Wyposażenie
standardoweGłęb. (mm)

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

480 208

WP/SPACE

WP/SPACE+SP

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

seria Space Line

800x1800x640 480

WP/SPACE

WP/SPACE+SP

800x1900x640 480

WP/SPACE

WP/SPACE+SP

225

208

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką

akcesoria

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

WPsp/SPACE

WPsp/SPACE+SP

750x1700x640 455/ 480

adapter z pokrywką

stelaż przestrzenny, 
system odpływ.-przel., 
adapter z pokrywką,

obudowa

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

WTL(P)/SPACE

WS/SPACE

WOW-kpl/SPACE

W6k/SPACE

WP/SPACE

WPsp/SPACE

WP/SPACE

242

system 
hydromasażu, 

akcesoria

* wymiary = szerokość x długość x wysokość

Kolor
Wyposażenie
standardoweGłęb. (mm)

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

Kolor
Wyposażenie
standardoweGłęb. (mm)

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

Kolor
Wyposażenie
standardoweGłęb. (mm)

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

Kolor
Wyposażenie
standardoweGłęb. (mm)

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

biały 
eurowhite, 
manhatan,
 pergamon,

bahama 
beżowy,
graphit 
matowy
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seria Avantgarde

   

Kolor
Wyposażenie
standardowe

biały 

manhatan
 

pergamon

bahama 
beżowy

graphit 
matowy

Głęb. (mm)
Wyposażenie
opcjonalne

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.

Typ          

WP-AVII/EX

Wymiary*(mm)

1000x1700x600

Poj. (L)

450 245

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,
reling, zagłówek żelowy

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa, reling, 
zagłówek żelowy

WP-AVII/EX+SP

WP-kpl-AVII/EX 
+SP

WP-lx-AVII/EX 
+SP

WP-lx-kpl-AVII/EX 
+SP

akcesoria

system 
hydromasażu, 

akcesoria

WS-AVII/EX

WS-AVII/EX+SP

WS-kpl-AVII/EX 
+SP

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

obudowa

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.

biały 

manhatan
 

pergamon

bahama 
beżowy

graphit 
matowy

WS-lx-AVII/EX 
+SP

WS-lx-kpl-AVII/EX
+SP

system 
hydromasażu, 

akcesoria

akcesoria

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,
reling, zagłówek żelowy

stelaż przestrzenny,
system odpływ.-przel.,

reling, obudowa, 
zagłówek żelowy

WP-ALT/EX Kolor
Wyposażenie
standardowe

Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) + Głęb. (mm) + Poj. (L)

Dla wymiaru:
1400x1400x600 

głębokość = 450, pojemność = 200

Dla wymiaru:
1500x1500x600 

głębokość = 450, pojemność = 230

WP-lx-kpl-AVII/EX

WS-lx-kpl-AVII/EX

   

seria Comfort

Kolor
Wyposażenie
standardowe

biały 
manhatan,
 pergamon,

bahama 
beżowy,
graphit 
matowy

Głęb. (mm) Wyposażenie
opcjonalne

stelaż

Typ          

WAL(P)/CO

Wymiary*(mm)

900x1400x600

1000x1400x600 

1000x1500x600

1000x1600x600

1100x1700x600

1200x1800x600

Poj. (L)

450

system 
hydromasażu, 

akcesoria,
obudowa

WAL(P)/CO

WAL(P)/CO

* wymiary = szerokość x długość x wysokość

130

180 

170

185

210

270

* wymiary = szerokość x długość x wysokość

Kolor
Wyposażenie
standardowe

Głęb. (mm) Wyposażenie
opcjonalneTyp          Wymiary*(mm) Poj. (L)

WAL(P)/CO stelaż850x1600x600 450 190

biały 
manhatan,
 pergamon,

bahama 
beżowy,
graphit 
matowy

system 
hydromasażu, 

akcesoria,
obudowa
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seria Free Line

   

biały 
eurowhite

 
manhatan

 pergamon

bahama 
beżowy

stelaż

WP/ER

700x1300x630 

700x1400x630 

700x1500x630 

700x1600x630 

750x1400x630 

750x1500x630 

750x1600x630

450

obudowa, akcesoria

system 
hydromasażu,

obudowa, 
akcesoria

154

170

187

200

187

204

220

WP/ER

700x1700x630 

750x1700x630 

800x1800x630 

201

221

260

WS/ER

181 

200

225

261

1350x1350x630 

1400x1400x630 

1450x1450x630 

1500x1500x630

450

biały 
eurowhite, 
manhatan,
 pergamon,

bahama 
beżowy

stelaż

system 
hydromasażu,

obudowa, 
akcesoria

WAL(P)/ER 450

biały 
eurowhite

 
manhatan

 pergamon

bahama 
beżowy

stelaż

system 
hydromasażu,

obudowa, 
akcesoria

800x1400x630 

850x1400x630 

850x1450x630  

900x1400x630 

900x1500x630 

900x1600x630 

950x1450x630 

950x1550x630 

1000x1400x630 

1000x1500x630 

1000x1600x630 

1050x1550x630

164 

179

182

170

192

213

197

219

200

209

249

253

WOW/ER

800x1800x630

WOW-kpl/ER

450 227

biały 
eurowhite, 
manhatan,
 pergamon,

bahama 
beżowy

stelaż

stelaż, obudowa, 
system odpł.-

przel.

system 
hydromasażu,

akcesoria

WOW/ER

* wymiary = szerokość x długość x wysokość

WP/ER

WP/ER

WS/ER

WAL(P)/ER

WOW-kpl/ER

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głęb. (mm)
Wyposażenie
opcjonalne

Typ          Wymiary*(mm) Poj. (L)

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głęb. (mm)
Wyposażenie
opcjonalne

Typ          Wymiary*(mm) Poj. (L)

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głęb. (mm)
Wyposażenie
opcjonalne

Typ          Wymiary*(mm) Poj. (L)

Kolor Wyposażenie
standardowe

Głęb. (mm)
Wyposażenie
opcjonalne

Typ          Wymiary*(mm) Poj. (L)
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Hydromasaż
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Kabina hydromasażowo-parowa Space Line

Prosta forma i minimalistyczny design detali to cechy charakterystyczne serii Space Line. Połączenie doskonałej estetyki i nowo-
czesnej technologii zaowocowało idealnym rozwiązaniem w dziedzinie hydromasażu. Kabina hydromasażowo-parowa Space Line 
dostarcza niezwykłych wrażeń podczas odprężających kąpieli prysznicowych oraz zabiegów odnowy biologicznej.

Panel sterujący

Panel sterujący zaprojektowany został z myślą o łatwej i szybkiej ob-
słudze elementów wyposażenia kabiny. W urządzenie  wbudowano 
dwa wyświetlacze LED. Panel sterujący jest w pełni elektroniczny,  
a intuicyjna obsługa nie sprawia kłopotów w użytkowaniu. Elektro-
niczne sterowanie pozwala na dostosowanie optymalnych warun-
ków kąpieli, a także daje swobodę wyboru opcji dodatkowych, m.in. 
dopasowania temperatury kąpieli w przedziale 38°–50°C, ustawie-
nia czasu kąpieli parowej, włączenia radia lub odtwarzacza MP3.  
Kabina hydromasażowo-parowa Space Line jest wyposażona  
w panel sterujący w wersji rozszerzonej LX.

Panel funkcyjny

Panel prysznicowy umożliwia łatwe korzystanie z bogatej oferty 
funkcji kąpieli hydromasażowych i parowych. W czasie działania 
kąpieli parowej możemy uruchomić zimny natrysk z górnej głowi-
cy natryskowej, który wzmacnia nasz organizm i uodparnia na in-
fekcje w okresie jesienno-zimowym. W czasie kąpieli parowej mo-
żemy uruchomić funkcję biczów szkockich z deszczownicy (2 mi-
nuty – ciepła woda, 5 sekund – zimna woda – 3 cykle). Funkcje zo-
stały rozbudowane o możliwość wyboru masażu karku lub pleców, 
ustawienia temperatury i czasu kąpieli parowej.

Panel sterujący 
wersja rozszerzona LX
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Kabina hydromasażowo-parowa Free Line

Free Line to klasyczna linia zamknięta w prostej formie. Duży 
rozmiar kabiny z jej przestronnym wnętrzem pozwala na swo-
bodę ruchu podczas różnorodnych zabiegów pielęgnacyjnych.  
Kabina Free Line wyposażona jest w taboret (egzotyczne drewno 
w kolorze merbau lub meranti) pozwalający na zajęcie dogodnej 
pozycji w czasie masażu pleców, czy relaks w czasie kąpieli pa-
rowej. Kąpiel w kabinie Free Line dostarczy sił witalnych poprzez 
szereg funkcji masażu wodnego, kąpieli parowej, aromaterapii 
oraz terapii światłem. Wybierając kąpiel parową, mamy dowol-
ność ustawienia parametrów jej przebiegu według własnych pre-
ferencji, m.in. dopasowania odpowiedniej temperatury i długości 
trwania kąpieli, a także dobrania indywidualnego zapachu olejku 
eterycznego do aromaterapii. 

Dysze hydromasażowe rozmieszczone są w taki sposób, aby wydo-
bywająca się z nich woda mogła swobodnie dotrzeć do każdej par-
tii ciała. Dysze do masażu stóp przyniosą ulgę po męczącym dniu,  
a funkcja Tropical Rain odpręży całe ciało. W czasie trwania ką-
pieli parowej możemy uruchomić funkcję biczów szkockich, które 
wzmocnią nasz układ odpornościowy. 
Kabina posiada program odkamieniania, który zabezpiecza grzałkę 
generatora przed osadzaniem się kamienia. Kabina hydromasa-
żowo-parowa Free Line może być wyposażona w panel sterujący  
w wersji standard lub w wersji rozszerzonej LX.
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Kabina hydromasażowa Free Line

Free Line to najnowsza pozycja wśród produktów hydromasa-
żowych. Półokrągła kabina hydromasażowa Free Line to nowo-
czesne wielofunkcyjne urządzenie kąpielowe, które pozwoli na 
wyśmienity relaks i wypoczynek w zaciszu domowym. Minimali-
styczny design kabiny oraz nowoczesna forma elementów dodat-
kowych odzwierciedlają najnowsze trendy wzornicze. Kabina wy-
posażona jest w sterowanie elektroniczne, które pozwala na wy-
bór odpowiedniego masażu: bocznego, stóp czy też masażu po-
prowadzonego z górnej głowicy prysznicowej. Swobodną regula-
cję ciśnienia wody umożliwia zawór dwudrogowy, dzięki któremu 
możemy przekierować strumień wody na słuchawkę prysznicową 
lub też regulować go za pośrednictwem panela prysznicowego. 

Bateria termostatyczna w kabinie pozwala na ustawienie temperatu-
ry wody z dokładnością do 1°C (fabrycznie ustawiona na 38°C). Jest 
to bardzo istotne w hydroterapii – im większe są odchylenia od za-
kładanej wartości tym intensywniej organizm reaguje na ten bodziec 
– jest to odczuwalne zwłaszcza w temperaturach spoza zakresu  
33-35°C. Bateria posiada również blokadę dopływu gorącej wody, 
zabezpieczając w ten sposób przed poparzeniem. Kabina Free Line 
została wyposażona w oświetlenie, które stwarza niepowtarzalny na-
strój oraz wspomaga relaksację. 
Z myślą o łatwym czyszczeniu kabiny, dysze posiadają wkładki siliko-
nowe, które zabezpieczają je przed osadzaniem się kamienia.

Panel sterujący 
standardowy
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Kabina hydromasażowo-parowa Basic

Kabina Basic to podstawowa propozycja z serii urządzeń wielo-
funkcyjnych. Jej forma zaprojektowana została według klasycz-
nych tendencji wzorniczych, które poprzez swoją uniwersalność 
doskonale wpisują się w niemal każde pomieszczenie kąpielowe. 
Duża powierzchnia obszaru natrysku kabiny Basic zapewnia pe-
łen komfort użytkowania. 
Aby utrzymać kabinę w nienagannej czystości, powierzchnia wy-
korzystanego w konstrukcji szkła poddana została modyfikacji 
Glass protect, która powoduje błyskawiczne spływanie wody po 
ściankach, dzięki czemu zanieczyszczenia i osad nie utrzymują 
się na powierzchni i są łatwe do usunięcia. 

Seanse masażowe pozwolą na pełne rozluźnienie. Możemy z do-
kładnością do 1°C ustawić wartość temperatury wody, co odgrywa 
ważną rolę w zabiegu hydroterapii. Kąpiele w wodzie o temperaturze 
33°C–35°C przynoszą naszemu organizmowi relaks i odprężenie.  
Im większe są odchylenia od tych wartości, tym intensywniej orga-
nizm reaguje na ten bodziec. Niższa temperatura bardziej nas pobu-
dza, wyższa – rozluźnia i uspokaja.
Prosty w obsłudze panel sterujący kabiny zawiera podstawowe funk-
cje: ustawienie temperatury kąpieli parowej włączania i wyłączania 
oświetlenia oraz biczów wodnych.

Panel sterujący standardowy
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Panel prysznicowy Space Line

Prosty, minimalistyczny design ujęty w zupełnie nowoczesnej formie – to kwintesencja wzornictwa serii Space Line. Ten niezwykły panel 
prysznicowy stworzony został w oparciu o nowatorskie zestawienie subtelnego szkła i aluminium. Urządzenie to łączy funkcję natryskową 
z odprężającymi właściwościami hydromasażu. Prosta w swej formie deszczownica poprzez dużą powierzchnię natrysku, dostarcza nie-
ograniczonej przyjemności a poręczna słuchawka pozwala na wygodne umycie całego ciała. Na komfort użytkowania wpływają także roz-
miary panelu – wraz z deszczownicą posiada on długość 1780 mm przy szerokości 300 mm. 
Panel prysznicowy wyposażony jest w cztery prostokątne dysze natryskowe, które można regulować w zależności od preferowanego kie-
runku wypływu wody i intensywności masażu. Bateria termostatyczna w panelu pozwala na regulację i utrzymanie optymalnej temperatury 
wody w trakcie zabiegu hydroterapii.
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Seria paneli prysznicowych Free Line to różnorodność kształtów i wzo-
rów, które pozwolą na swobodne dopasowanie odpowiedniego pa-
nelu do preferencji użytkownika. Elegancki i lekki design harmonizu-
je z wystrojem każdego pokoju kąpielowego. Zróżnicowanie wymiaro-
we kolekcji Free Line obejmuje panele o dwóch szerokościach – 185 mm  
i 365 mm, oraz w trzech opcjach długości: 1500 mm, 1600 mm i 2000 mm.  
W panelach węższych zainstalowane są trzy dysze dwufunkcyjne  
z regulacją kierunku wypływu wody, a w szerszych – sześć dysz, rów-
nież z możliwością regulacji. Ta swoboda ustawiania masażu we-
dług własnego uznania potęguje uczucie odprężenia podczas re-
laksujących zabiegów hydroterapii. Górna głowica prysznicowa we 
wszystkich panelach Free Line dostarcza łagodny strumień wody, a ba-
teria termostatyczna utrzymuje jej optymalną temperaturę. Dodatkowo, 
panel PP/ER-T-200x36-N wyposażony jest w dyszę z funkcją masażu stóp,  
co jeszcze bardziej uatrakcyjnia codzienne seanse kąpielowe.

Panele prysznicowe Free Line
PP/ER-T-150x18-U PP/ER-T-200x18-U PP/ER-T-160x36-N PP/ER-T-200x36-N

PP/NST-T-150 PP/NST-T-E-150

Uniwersalność i funkcjonalność to cechy najlepiej opisujące panele prysz-
nicowe z serii Classic. Produkty te łączą w sobie elementy standardowego 
natrysku z odprężającymi właściwościami hydromasażu. 
W serii dostępne są trzy rodzaje paneli zróżnicowanych pod względem 
rozmiaru oraz opcji wyposażenia. Każdy zawiera do wyboru: baterię ter-
mostatyczną (T), która znakomicie utrzymuje stałą temperaturę wody pod-
czas kąpieli, lub standardową baterię mieszaczową (M). 
Panel PP/CL-M(T)-140 może zostać wyposażony w dysze do masażu stóp 
lub wylewkę wannową. Wszystkie urządzenia z serii Classic posiadają wie-
lofunkcyjną słuchawkę prysznicową z regulowanym strumieniem wody, 
od rześkiego deszczyku, po obfitą strugę. Panel PPzs/CL-M(T)-G-185 
został stworzony z myślą o zapewnieniu wygody poprzez zastosowanie  
siedziska w formie panela. Dzięki dyszom umieszczonym na wysokości 
pleców, masaż w pozycji siedzącej będzie jeszcze bardziej intensywny 
oraz przyniesie odprężenie.

Panele prysznicowe Classic

PP/CL-M(T)-105 PP/CL-M(T)-140 PPzs/CL-M(T)-G-185

Panele prysznicowe Nowy Standard

Seria Nowy Standard to połączenie klasycznej formy ze sprawdzonymi 
rozwiązaniami technicznymi. 
Sześć dysz natryskowych z regulacją kierunku wypływu wody decyduje  
o sile i dokładności masażu. Tym samym przyczynia się do pełnego relaksu  
oraz odświeżenia ciała. System przeciwosadowy dysz redukuje ilość osa-
du oraz ułatwia czyszczenie. Górna głowica prysznicowa ma pełną regu-
lację intensywności natrysku, od delikatnej bryzy, po rześki strumień igieł-
kowy. Panele Nowy Standard wyposażone są w słuchawkę prysznicową  
z opcją stopniowania natężenia strumienia – niezbędną przy dokładnym 
masażu ręcznym. Bateria termostatyczna z zaworem pięciodrogowym 
ułatwia utrzymanie stałej temperatury wody w trakcie kąpieli oraz daje 
możliwość wyboru rodzaju kąpieli lub masażu.
Panele Nowy Standard dostępne są również z elektronicznym panelem 
sterującym optymalizującym wybór preferencji kąpielowych użytkownika.
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Hydromasaż
relaks i odpoczynek

W epoce nieustannej gonitwy i ciągłego braku czasu na od-
poczynek proponujemy rozwiązania, które pozwolą ode-
tchnąć we własnym domowym zaciszu. Codzienne troski 
pójdą w niepamięć, kiedy poddasz się czystej przyjemności 
hydromasażu. Gdy zanurzysz się w wodzie, a Twoje ciało po-
czuje ciepło potęgowane ruchem powietrza, zapragniesz za-
trzymać tę chwilę na dłużej. 
Hydromasaż to najlepsza metoda redukowania stresu  
i jego następstw, jak wysokie cieśnienie krwi czy chronicz-
ne bóle głowy. Podczas ożywczych seansów ciepło ogrze-
wające ciało rozszerza naczynia krwionośne, regulując 
obieg krwi w organizmie. Uwalniane dzięki temu enzymy  
i endorfiny wprawią Cię w wyśmienity nastrój, a Twoja dusza  
i ciało odrodzą się na nowo.

Każdy z dostępnych systemów hydromasażu zawiera 
optymalne rozłożenie dysz, które relaksują wszystkie par-
tie mięśni, gwarantując przy tym niezapomniane doznania. 
System powietrzny zawiera osiemnaście dysz w każdej  
z trzech serii, które masują ciało poprzez perlisty strumień 
powietrza skierowany na dolne i górne partie ciała. W sys-
temie wodnym, w zależności od wybranej serii, dostępnych 
jest od dwunastu do osiemnastu dysz dedykowanych ma-
sażowi całego ciała, punktowemu masażowi tułowia, nóg, 
a nawet stóp. System mieszany łączy w sobie właściwości 
masażu powietrznego i wodnego w rozproszonym układzie 
dysz skierowanych na różne partie ciała. Efekt masujący uzy-
skiwany jest przy pracy od dwudziestu dwóch do trzydziestu 
sześciu dysz powietrznych i wodnych, dzięki którym uczucie 
odprężenia jest głębokie i długotrwałe.
Systemy hydromasażu standardowo wyposażone są  
w oświetlenie podwodne białe. Światło wspomaga leczenie 
wielu dolegliwości i stwarza intymny nastrój w czasie kąpieli.

Ujarzmianie żywiołów wody i powietrza to istota systemów 
hydromasażu Sanplast. Masaż strumieniem wody lub powie-
trza zapewnia doskonałe odprężenie, poprawiając nastrój,  
a także przynosząc niebagatelne korzyści układowi kost-
nemu, oddechowemu, neuromięśniowemu oraz krążenia.  
Terapeutyczny hydromasaż dostępny jest w trzech warian-
tach: powietrznym, wodnym oraz powietrzno-wodnym (mie-
szany). Systemy zostały skonfigurowane w dostępnych se-
riach: Classic, Free Line oraz Comfort.
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Systemy hydromasażu - dysze

Terapeutyczny masaż strumieniami wody 
to istota hydroterapii. Woda wydostająca 
się przez otwory z dysz umiejscowionych  
w strefie stóp zaadresowana jest do delikat-
nego masażu właśnie tych partii ciała. Dy-
sze wodne umożliwiają również napełnienie 
wanny wodą.

Dysza wodna mała

Dysze z wypływem czteropunktowym, 
umieszczone w strefie oparcia wanny.  
Za sprawą wielopunktowego strumienia 
wody idealnie odprężają plecy, wszyst-
kie partie kręgosłupa, a także rozluźniają 
mięśnie.

Dysza wodna mała z wypływem czteropunktowym

Optymalny masaż całego ciała odbywa 
się dzięki dyszom rozłożonym po obwo-
dzie wanny. Każda dysza posiada moż-
liwość regulacji intensywności wypływu 
wody, co oddziaływuje na siłę masażu 
wodnego.

Dysza wodna średnia zamykana

Masaż powietrzny to doskonały sposób 
dotlenienia skóry i masażu głębszych jej 
warstw. Zabieg ten zapobiega powsta-
waniu cellulitu i rozstępów oraz znaczą-
co wpływa na redukcję nagromadzonej 
już „pomarańczowej skórki”, przywraca-
jąc skórze elastyczność. Ogrzane pęche-
rzyki powietrza wydobywające się z dysz 
rozłożonych w dnie wanny masują i do-
tleniają ciało.

Dysza powietrzna mała z wypływem peryferyjnym

Dysze wodne rotacyjne symetrycznie rozło-
żone w obszarze oparcia pleców wprawiają 
wodę w ruch wirowy, masując intensywnie 
plecy od górnych, po ich dolne partie. Stru-
mień rotacyjny stymuluje zakończenia ner-
wowe, masuje skórę, ujędrniając jej głębsze 
warstwy.

Dysza wodna mała rotacyjna

z regulacją kierunku wypływu wody

Strumień powietrza wydobywający się  
z dysz z wypływem czteropunktowym dzia-
ła odprężająco i kojąco na układ nerwo-
wy. Spienione bąbelki powietrza pobudza-
ją receptory skóry oraz stymulują krwio-
bieg. Pęcherzyki powietrza wydostające się  
z wypływu czteropunktowego dotleniają po-
wierzchnię całego ciała.

Dysza powietrzna mała z wypływem czteropunktowym

Perlisty strumień wody przeznaczony do 
masażu tułowia oraz dolnych partii cia-
ła wydobywa się z dysz wodnych śred-
nich, rozmieszczonych na dłuższych bo-
kach wanny. Napowietrzona woda otula 
ciało, przynosząc ulgę oraz dostarczając 
tlen skórze.

Dysza wodna średnia płaska

z regulacją kierunku wypływu wody

z regulacją kierunku wypływu wody
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Wybrane układy hydromasażu w wannie

Air Classic

Aqua Free Line

Mix Comfort

10 dysz powietrznych małych z wypływem peryferyjnym 
do masażu tułowia i nóg

8 dysz powietrznych małych z wypływem kierunkowym 
czteropunktowym: 6 – do masażu pleców, 2 – do masażu 
stóp

oświetlenie białe

8 dysz wodnych średnich płaskich z regulacją kierunku 
wypływu wody do masażu tułowia i nóg

6 dysz wodnych małych z regulacją kierunku wypływu 
wody: 4 – do masażu pleców, 2 – do masażu stóp

oświetlenie białe

12 dysz wodnych małych z regulacją kierunku 
wypływu wody: 10 – do masażu tułowia i nóg, 
2 – do masażu stóp

6 dysz wodnych małych rotacyjnych do masażu 
pleców

16 dysz wodnych powietrznych małych z wypły-
wem peryferyjnym do masażu tułowia i nóg

2 dysze powietrzne małe z wypływem kierunko-
wym czteropunktowym do masażu pleców

chromoterapia 
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Strefy masażu

Panele sterujące

System Comfort 4

Strefy masażu

1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony 
za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny, sześciu dysz skiero-
wanych na plecy i dwóch dysz na stopy

2. Efekt fali z dysz powietrznych 
3. Masaż strefowy powietrzny (strefa górnych, środkowych oraz dolnych 

partii ciała). Pierwsze, krótkie przyciśnięcie uruchamia masaż stre-
fy dolnej. Drugie, krótkie przyciśnięcie włącza masaż strefy środkowej.  
Trzecie, krótkie przyciśnięcie włącza masaż strefy górnej ciała

4. Regulacja intensywności masażu powietrznego – płynna bądź skoko-
wa Pilot – regulacja natężenia masażu powietrznego

5. Nieaktywny 
6. Nieaktywny
7. Nieaktywny
8. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia

System AIR Comfort 4

1 2 3 4

5 6 7 8

Wyświetlacz LED 
funkcja wyświetlania czasu trwania kąpieli oraz wskaźnik 
wyświetlania temperatury wody

Pilot 
sterowanie zdalne

4
1

2
8

5
5

7

4

3

5

6

1. Nieaktywny
2. Nieaktywny
3. Nieaktywny
4. Nieaktywny
5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za po-

średnictwem dziesięciu dysz po bokach wanny, sześciu dysz skierowa-
nych na plecy i dwóch dysz na stopy. Długie przyciśnięcie (3 sekundy) 
uruchamia masaż pulsacyjny. Pilot – regulacja masażu wodnego

6. Efekt fali z dysz wodnych
7. Nieaktywny 
8. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia

System AQUA Comfort 4
1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony 

za pośrednictwem szesnastu dysz w dnie wanny i dwóch skierowanych 
na plecy

2. Efekt fali z dysz powietrznych 
3. Masaż strefowy powietrzny (strefa górnych, środkowych oraz dolnych 

partii ciała). Pierwsze, krótkie przyciśnięcie uruchamia masaż strefy dol-
nej. Drugie, krótkie przyciśnięcie włącza masaż strefy środkowej. Trze-
cie, krótkie przyciśnięcie to masaż strefy górnej ciała 

4. Regulacja intensywności masażu powietrznego – płynna bądź skoko-
wa. Pilot – regulacja natężenia masażu powietrznego 

5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za po-
średnictwem dziesięciu dysz po bokach wanny, sześciu dysz skierowa-
nych na plecy i dwóch dysz na stopy. Krótkie przyciśnięcie włącza ma-
saż wodny, natomiast długie przyciśnięcie (3 sek.) uruchamia masaż 
wodny pulsacyjny. Pilot – regulacja masażu wodnego 

6. Efekt fali z dysz wodnych 
7. Przycisk włącz/wyłącz TURBO – dopowietrzenie systemu wodnego  

z pompy powietrza 
8. Przycisk włącz/wyłącz chromoterapia 

System MIX Comfort 4

Efekt fali – płynna, cykliczna zmiana natężenia masażu od minimum do maksimum  
i ponownie do minimum, itd.
Masaż strefowy powietrzny – wybór kolejnych partii ciała
Masaż wodny wybranych partii ciała
Masaż pulsacyjny ze wszystkich dysz wodnych – skokowa zmiana natężenia
masażu wodnego

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3

System Comfort AQUA, AIR oraz MIX dostępny jest z każdym modelem  
wanien SANPLAST z serii ALTUS, SPACE LINE, AVANTGARDE, COMFORT 
oraz FREE LINE.
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Panele sterujące

System Free Line

Certyfikat i testy bezpieczeństwa każdego produktu: produkty hydromasażowe firmy SANPLAST 
opatrzone są Certyfikatami Zgodności oraz Deklaracjami Zgodności – więcej informacji na stro-
nie www.sanplast.pl  
Ochrona przed uruchomieniem systemu „na sucho” 
Automatyczne osuszanie dysz i przewodów powietrznych po zakończonej kąpieli w wannie 

Bezpieczeństwo i higiena

1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony 
za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny, sześciu dysz skiero-
wanych na plecy i dwóch dysz na stopy  

2. Efekt fali z dysz powietrznych 
3. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja - chromoterapia 
4. Nieaktywny 
5. Nieaktywny 

System AIR Free Line
1 2 3 4 5

1. Nieaktywny  
2. Nieaktywny  
3. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia 
4. Efekt fali z dysz wodnych. (Pompa wodna musi pracować, włączony 

przycisk 5) 
5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za po-

średnictwem ośmiu dysz po bokach wanny, czterech dysz skierowa-
nych na plecy i dwóch dysz na stopy. Krótkie przyciśnięcie włącza ma-
saż wodny, natomiast długie przyciśnięcie (3 sek.) uruchamia masaż 
wodny pulsacyjny  

System AQUA Free Line
1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony 

za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny i dwóch dysz skiero-
wanych na plecy 

2. Efekt fali z dysz powietrznych  
3. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia  
4. Efekt fali z dysz wodnych 
5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za po-

średnictwem ośmiu dysz po bokach wanny, czterech dysz skierowa-
nych na plecy i dwóch dysz na stopy. Krótkie przyciśnięcie włącza ma-
saż wodny, natomiast długie przyciśnięcie (3 sek.) uruchamia masaż 
wodny pulsacyjny 

System MIX Free Line

System Free Line AQUA, AIR oraz MIX dostępny jest z każdym modelem
wanien SANPLAST z serii ALTUS, SPACE LINE, AVANTGARDE, COMFORT 
oraz FREE LINE.
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Panele sterujące

System Classic

Systemy hydromasażu wymagają regularnej dezynfekcji, która sprzyja długoletniemu użytkowaniu i zachowaniu urządzenia w czystości.  
System zaadresowany jest do wanien z systemami hydromasażu marki Sanplast. Dezynfekcja urządzenia odbywa się poprzez automatycz-
ne dozowanie płynu do wanny i manualne uruchomienie systemu. Dezynfekcja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w miesiącu.
(Porada SANPLAST: zalecamy dezynfekcję systemu co piątą kąpiel).

System dezynfekcji

1. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż powietrzny 
jest realizowany za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny, sze-
ściu dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy  

2. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne

System AIR Classic

Panel sterujący 
sterowanie manualne – pneumatyczne

1 2

1 2 3 4

1. Regulacja dopływu powietrza do systemu wodnego – napowietrzenie. 
Obrót pokrętła w lewo zwiększa dopływ powietrza do systemu wodnego  
w zakresie od 0% do 100% (tzw. EFEKT VENTURIEGO). Wynikiem tego 
jest aktywizacja natężenia masażu, a obecność pęcherzyków powietrza 
wpływa na efektywność zabiegu

2. Regulacja mocy pompy wodnej. Obrót pokrętła w lewo zmniejsza in-
tensywność masażu wodnego w zakresie od 30% do 100%. Obróce-
nie pokrętła w kierunku przeciwnym analogicznie zwiększa pracę ma-
sażu wodnego 

3. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany 
za pośrednictwem sześciu dysz po bokach wanny, czterech dysz skie-
rowanych na plecy i dwóch na stopy  

4. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne

System AQUA Classic

Panel sterujący 
sterowanie manualne – pneumatyczne

1 2 3 4 5

Panel sterujący 
sterowanie manualne – pneumatyczne

1. Regulacja dopływu powietrza do systemu wodnego – napowietrzenie. 
Obrót pokrętła w lewo zwiększa dopływ powietrza do systemu wodne-
go w zakresie od 0% do 100% (tzw. EFEKT VENTURIEGO). Wynikiem 
tego jest aktywizacja natężenia masażu, a obecność pęcherzyków po-
wietrza wpływa na efektywność zabiegu

2. Regulacja mocy pompy wodnej. Obrót pokrętła w lewo zmniejsza inten-
sywność masażu wodnego w zakresie od 30% do 100%. Obrót pokrętła  
w kierunku przeciwnym analogicznie zwiększa pracę masażu wodnego

3. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż wodny jest re-
alizowany za pośrednictwem sześciu dysz po bokach wanny, czterech 
dysz skierowanych na plecy i dwóch na stopy 

4. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż powietrzny. Uruchomiony zo-
staje masaż powietrzny za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny

5. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne

System MIX Classic

System Classic AQUA, AIR oraz MIX dostępny jest z każdym modelem  
wanien SANPLAST z serii SPACE LINE, AVANTGARDE, COMFORT oraz 
FREE LINE.
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Chromoterapia w wannie

Kolory niezbędne są do pełnego postrzegania i interpretacji otacza-
jącej nas rzeczywistości. Od wielu lat wykorzystywano je również  
w medycynie niekonwencjonalnej. Teraz zainteresowała się nimi 
medycyna akademicka, poszerzając swoją wiedzę dotyczącą do-
broczynnego wpływu kolorów na ludzki organizm. Tak narodziła się 
chromoterapia, czyli terapia kolorami.

SANPLAST wykorzystał zbawienne działanie barw, by codzienna ką-
piel przynosiła poczucie harmonii i równowagi, a także łagodziła roz-
maite napięcia. Możliwość samodzielnego wyboru odpowiedniego 

BIAŁY – uniwersalna barwa, która przynosi spokój i dobre samopo-
czucie, zapewnia czystość uczuć i myśli

Chromoterapia SANPLAST składa się z 8 terapeutycznych 
kolorów:

FIOLETOWY – reguluje pracę gruczołów hormonalnych, a szcze-
gólnie przysadki mózgowej, wspomaga budowę białych ciałek krwi, 
pomocny przy leczeniu chorób płuc, wątroby i nerek, poprawia 
koncentrację

NIEBIESKI – wycisza, wspomaga leczenie reumatyzmu i chorób 
gardła

ZIELONY – uspokaja i poprawia nastrój, dodaje pewności siebie, 
wspomaga przemianę materii

ŻÓŁTY – wspomaga leczenie dolegliwości żołądkowych i niektórych 
schorzeń skórnych, ułatwia koncentrację

POMARAŃCZOWY – nastraja optymistycznie, reguluje pracę serca  
i przemianę materii

CZERWONY – podwyższa ciśnienie, wspomaga krążenie, dodaje 
energii

programu świetlnego, w zależności od nastroju, pozwala na osią-
gnięcie pożądanego efektu. Terapia barwami wspomaga leczenie 
wielu chorób, między innymi: układu pokarmowego, oddechowego  
i krążenia, nerwobóli, migren, schorzeń kręgosłupa i nerek, dolegli-
wości kobiecych, nerwicy i depresji.
SANPLAST oferuje terapię ośmioma kolorami emitowanymi przez 
dwa punkty świetlne LED. Elektroniczny panel sterujący pozwala na 
wybór jednego z dwóch programów automatycznych:

1)  program rotacyjny – zmiana kolorów co 5 sekund;
2)  program energetyzujący – optymalne zaprogramowanie czasu 

i częstotliwości zmiany kolorów. Program energetyzujący ma na celu 
odnowę i wzmocnienie organizmu, łagodzi objawy chorób oraz do-
daje sił witalnych. Program trwa 19 minut i pozwala na naładowanie 
życiowych akumulatorów.

Panel sterujący

INDYGO – łagodzi objawy stanów zapalnych uszu, nosa, gardła  
i płuc, wspomaga leczenie zatruć
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Aromaterapia w wannie

Aromaterapia to kuracja zapachem, w której wykorzystuje się wyłącz-
nie naturalne i czyste substancje roślinne. Metoda ta stała się bardzo 
popularna ze względu na jej zdrowotne rezultaty i organiczny cha-
rakter. 
Seanse kąpielowe wzbogacone olejkami eterycznymi to relaks  
i odprężenie dla umysłu oraz ciała. Subtelne nuty zapachowe stwo-
rzone na bazie roślin uwalniają pozytywne emocje, wprawiając tym 
samym w znakomity nastrój. Terapia zapachem, dzięki wykorzystaniu 
olejków eterycznych działa bakteriobójczo, przeciwzapalnie, rozkur-
czowo oraz rozgrzewająco na organizm. Aromaterapia to skuteczny 
sposób leczenia rozmaitych schorzeń i element codziennej profilak-
tyki zdrowotnej.

Kąpiele są  najprostszym i najwygodniejszym sposobem stosowania 
aromaterapii. Woda wzbogacona olejkami eterycznymi stanowi do-
skonałą kurację dla skóry. Aromaterapia wspomaga również leczenie 
bezsenności, doskonale uśmierza bóle mięśni, poprawia krążenie 
krwi.
Optymalne warunki do aromaterapii to woda o temperaturze waha-
jącej się w granicach 35–38°C, natomiast sama kąpiel nie powinna 
przekraczać 20 minut. 

W ofercie aromaterapii SANPLAST dostępne są trzy zapachy, które 
uświetnią seanse hydromasażowe:
– zapach relaksujący – unikatowe połączenie traw Palmarosa i cytry-
nowej oraz drzewa różanego, 
– zapach orzeźwiający – mieszanka eukaliptusa, rozmarynu oraz so-
sny syberyjskiej,
– zapach zmysłowy – doskonała kombinacja paczuli, szałwii, rozma-
rynu oraz kwiatów ylang-ylang.



124 | Hydromasaż Sanplast   

70 x 20 cm

75 x 20 cm

80 x 20 cm

90 x 20 cm

661-A0016-19 

661-A0017-19 

661-A0018-19 

661-A0019-19

Akcesoria
Zagłówki żelowe Zagłówki poliuretanowe

661-A0020-44
błękitny

661-A0024-43
czarny

661-A0020-43
czarny

661-A0027-11
manhatan

661-A0026-11
manhatan

661-A0025-11
manhatan

Uchwyty z drewna egzotycznego

uchwyt nawannowy
661-A0015-20 
merbau

uchwyt nawannowy 
661-A0015-19
meranti

661-A0005
chrom

661-A0011
chrom

uchwyt uchwyt ZnAl

Półki z drewna egzotycznego

merbau meranti

Półka merbau Półka meranti

70 x 20 cm

75 x 20 cm

80 x 20 cm

90 x 20 cm

661-A0016-20 

661-A0017-20 

661-A0018-20 

661-A0019-20

Podnóżki z drewna egzotycznego

661-A0012-20
merbau
60 x 40 x 12 cm

Siedziska z drewna egzotycznego

661-A0012-19
meranti
60 x 40 x 12 cm

661-A0014-20
merbau
40 x 35 cm

661-A0014-19
meranti
40 x 35 cm

Taborety z drewna egzotycznego

661-A0013-20
merbau
40 x 30 x 43 cm

Wkłady do aromaterapii

661-A0013-19
meranti
40 x 30 x 43 cm

661-A0022-01
wkład o zapachu 
orzeźwiającym

661-A0022-02
wkład o zapachu  
relaksującym

661-A0022-03
wkład o zapachu  
zmysłowym

Syfony

661-A0010
syfon wannowy o średnicy 52 mm
z rurą przelewową 100 cm

661-A0008
syfon wannowy o średnicy 52 mm
z rurą przelewową 57 cm

Z myślą o klientach, dla których istotnym elementem kąpieli  
jest wygoda...

Miłośników długich kąpieli w wannie ucieszą wykonane z drewna egzotycz-
nego i odporne na wilgoć półki, które pozwolą umieścić kosmetyki w jednym,  
łatwo dostępnym miejscu. Poliuretanowe lub żelowe zagłówki dopasowane  
do wanien SANPLAST zagwarantują prawdziwy relaks podczas kąpieli, a ele-
ganckie chromowane oraz drewniane uchwyty przypadną do gustu wielu użyt-
kownikom. 
Aromaterapia to nowość w wannach z systemami hydromasażu. Trzy wkłady  
zapachowe pozwolą się nam zrelaksować, pobudzą nasze zmysły, poprawią sa-
mopoczucie.

Firma Sanplast S.A. nie zapomniała o wielbicielach prysznicowych przyjemno-
ści. Dla nich przygotowano siedziska oraz taborety wykonane z dwóch rodza-
jów drewna egzotycznego, które zwiększą komfort kąpieli oraz pozwolą odpo-
cząć zmęczonym nogom. W ofercie znajdują się również podnóżki, ułatwiające 
swobodne wchodzenie i wychodzenie z wanny.

Uchwyty chromowane

uchwyt ścienny
661-A0023-20 
merbau

uchwyt ścienny  
661-A0023-19
meranti
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Wzory szyb w kabinach, kolory akrylu, odlewu mineral-
nego, profili i zawiasów

Szyby z bezpiecznego szkła hartowanego

Transparentna W0

Dotyczy serii: Altus, Space Line, Avantgarde, Prestige, 
Free Line, Vera, Aspira II, Aspira    

Sitodruk W11

Dotyczy serii: Aspira II, Aspira 

Sitodruk W12

Dotyczy serii: Vera

Satynowana SA

Dotyczy serii: Vera

Grey GY

Dotyczy serii: Vera, Aspira II, Aspira

Cincila CC

Dotyczy serii: Aspira II, Aspira

Master carre MC

Dotyczy serii: Avantgarde, Prestige

Satyna SN

Dotyczy serii: Altus, Space Line

Graphit GR

Dotyczy serii: Altus, Space Line, Avantgarde

Wzór Pearl P

Dotyczy serii: Aspira

Szyba polistyrenowa

Kolory akrylu, odlewu mineralnego, profili i zawiasów

Biały Biały Eurowhite* Manhatan Pergamon Bahama beżowy

Graphit matowy Srebrny błyszczący Srebrny matowy Chrom Srebrny**

Dostępność kolorów i wzorów wypełnień poszczególnych wyrobów na stronach produktowych
  * wyroby z odlewu mineralnego występują w kolorze Biały Eurowhite
** kolor Srebrny dostępny jest tylko w wybranych produktach z akrylu



126 | Hydromasaż Sanplast   

Glass protect 
System modyfikacji powierzchni szkła
Glass protect to innowacyjny system modyfikujący chemiczno-fizyczne właściwości powierzchni szkła, wpływający na 
obniżenie wartości jego energii. W rezultacie krople wody spływają natychmiast z powierzchni szkła, pozostawiając nie-
wielką ilość osadu.

Brodziki oraz wanny SANPLAST wykonane są z akrylu sanitarnego o najwyższej jakości. Materiał posiada właściwości 
antypoślizgowe, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Produkty z akrylu sanitarnego cechuje doskonale gładka 
powierzchnia dzięki czemu ich czyszczenie jest niezwykle łatwe. Akryl to tworzywo barwione w masie, przez co wszel-
kie rysy, które mogą wystąpić podczas użytkowania łatwo usunąć poprzez polerowanie. Gwarantuje to nieskazitelny 
wygląd produktów SANPLAST przez wiele lat. Dzięki właściwościom fizycznym akryl sanitarny znakomicie zatrzymuje 
ciepło. Zapewnia to optymalną temperaturę nawet podczas długich kąpieli.

1|. System modyfikacji powierzchni szkła został opracowany przez Laboratorium Badawczo-Rozwojowe firmy Sanplast. W trosce o najwyż-
szą jakość programu, powierzchnia szkła poddawana jest kontroli oraz badaniom przy pomocy nowoczesnej aparatury marki KRUSS.

2|. System Glass protect znacząco wpływa na utrzymanie w czystości powierzchni szkła; 
3|. System Glass protect umożliwia redukcję wydatków na środki czyszczące dzięki zmodyfikowanej powierzchni szkła – woda spływa szyb-
      ciej i łatwiej;
4|. System Glass protect sprzyja ekologii – do konserwacji kabiny wystarczą delikatne środki czystości.

2 3 4

Akryl sanitarny 

1

Prosty montaż

Prosty i szybki w montażu 

System mocowania obudów do brodzików i wanien
Nowość na rynku! 

AKRYL SANITARNY

PROSTY MONTAŻ

Brodziki SANPLAST wykonane z odlewów mineralnych charakteryzują się znakomitymi właściwościami użytkowymi 
oraz walorami estetycznymi. Niezwykle gładka, nieporowata powierzchnia ułatwia utrzymanie brodzików w czystości, 
eliminuje rozwój groźnych bakterii, co jest szczególnie istotne w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Niewątpliwą za-
letą wyrobów z odlewów mineralnych jest odporność na substancje chemiczne i plamiące. Wszelkie zabrudzenia są ła-
twe do usunięcia przy użyciu delikatnych środków myjących. Jest to także materiał odporny na ścieranie oraz gwałtow-
ne zmiany temperatury, dzięki czemu brodziki zachowują swój pierwotny wygląd przez długi czas. Wyroby z odlewów 
mineralnych są polecane przez wielu architektów i projektantów.

Odlewy mineralne



SANPLAST Spółka Akcyjna 
Wymysłowice 1
88–320 Strzelno
tel.: 52 31 88 500, faks 52 31 88 501
infolinia: 52 31 88 600 
e-mail: poczta@sanplast.pl
www.sanplast.pl

KRS nr rej. 0000291835 Sąd rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał Zakładowy Spółki: 15.889.840 zł
Kapitał Zakładowy wpłacony w całości
NIP: 557-15-80-536
REGON: 092901556

W związku z realizowaniem przez firmę Sanplast S.A. aktywnej polityki ciągłego udoskonalania wytwarzanych produktów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie charakterysty-
ki technicznej i konstrukcyjnej produktów i elementów wyposażenia prezentowanych w Katalogu, względnie do ich usunięcia z oferty w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia oraz jakichkolwiek  
zobowiązań ze strony producenta. 
Katalog ma charakter ogólny, dlatego pewne produkty lub wyposażenie aktualnie dostępne w sprzedaży mogły zostać pominięte.
Z powodu stosowania różnych materiałów (kabiny – aluminium, brodziki – odlew mineralny, akryl, wanny – akryl) uzyskanie 100% zgodności kolorystycznej powierzchni wszystkich wyrobów nie jest możliwe.  
Dopuszcza się zatem niewielkie różnice odcieni między kabinami, wyrobami z odlewu mineralnego i wyrobami z akrylu. Kolor elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w wyrobach (np. uszczelki, suwaki), 
ze względu na właściwości materiału oraz technologię produkcji, może różnić się od koloru samego wyrobu.
Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory prezentowane w Katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych barw produktów. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie kolorystyki z wzornikiem  
kolorów profili,odlewu mineralnego oraz akrylu, a także wzornikiem szyb, dostępnymi u naszych partnerów handlowych.
Sanplast S.A. nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie i pomyłki.
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