
Dodatkowe akcesoria do kabin, brodzików i wanien za-
pewniają funkcjonalne dopełnienie produktów Sanplast. 

Oferowane przez nas uchwyty wannowe zagwarantu-
ją bezpieczeństwo podczas wchodzenia i wychodze-
nia z wanny. Komfortowe zagłówki umilą natomiast ką-
piel w wannie.

Akcesoria przeznaczone do kabin prysznicowych, za-
pewnią dodatkowe funkcjonalności:

- wsporniki kabinowe pomogą stworzyć narożne 
konstrukcję Walk-In o dowolnych wymiarach,

-  minimalistyczny reling lub wersja z półką pozwo-
lą mieć pod ręką przybory kąpielowe,

- ściągaczka do wody pozwoli utrzymać kabiny 
prysznicowe w nienagannej czystości,

Akcesoria do produktów stworzone są po to, 
by dawać czystą przyjemność kąpieli.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miejsca 
do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki i systemy hydro-
masażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każdą 
strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolennikiem 
długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemności pod 
prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościowo pro-
dukty marki Sanplast to idealna propozycja do każdej łazien-
ki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

DODATKOWE WYPOSAŻENIE W ŁAZIENCEDODATKOWE WYPOSAŻENIE W ŁAZIENCE

Numer  
atyukułu

661-A0051-38 
661-A0051-59 

661-A0052-38
661-A0052-59

661-A0054-38 
661-A0054-59

długość  
całkowita /mm 1264 1251 1253

długość  
profila /mm 1200 1200 1200

na szyby gr. 4, 6, 8 4, 6, 8 5, 6, 8

wsporniki do ściany / wsporniki przelotowe rysunek  
wspornika

Numer  
atyukułu

rysunek  
wspornika

długość  
całkowita 
/mm

długość  
profila /
mm

na szyby 
gr. schemat

661-A0045-38 
661-A0045-59 1537 1500 4, 6, 8

661-A0047-38 
661-A0047-59 1524 1500 4, 6, 8

661-A0049-38  
661-A0049-59 1526 1500 5, 6, 8

661-A0050-38 Wspornik 120cm  
z wieszaczkiem - 1200 5, 6, 8

661-A0055-38 Wspornik 57cm 
przegubowy - 570 5, 6, 8

661-A0036-38  
661-A0036-59 

do zastosowania z:
PIII/ALTIIa, PIV/

ALTIIa, PT/ALTIIa, 
PR2/PRIII, P/FREEII.

P/FREE, P/TX5b,

- - -

661-A0059-38
661-A0059-59 - - 1800 -

Srebrny 
błyszczący
-38

Czarny
matowy
-59

Tabela obrazująca możliwe połączenie wsporników przeznaczonych do montażu do ściany ze wspornikami 
przelotowymi/wsporniki przelotowe

WSPORNIKI



Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

DODATKOWE WYPOSAŻENIE W ŁAZIENCEDODATKOWE WYPOSAŻENIE W ŁAZIENCE

AKCESORIA DO WANNY

SYFONY  
BRODZIKOWE

Opis syfon brodzikowy  ø90  
z rurą elastyczną

syfon brodzikowy  
ø90 z białą klapką  

i z kolankiem

syfon brodzikowy  
ø90 z chromowaną 

klapką 
i z kolankiem

syfon brodzikowy  
ø90 z białą klapką 

bez kolanka

syfon brodzikowy  
ø90 z chromowaną 

klapką bez 
kolanka

syfon brodzikowy  
płaski ø90

syfon wannowy 
ø52 z rurą 

przelewową 
57 cm

syfon 
wannowy 
ø52 z rurą 

przelewową 
100 cm

Numer artykułu 661-A0039 661-A0040 661-A0041 661-A0042 661-A0043 661-A0032 661-A0008 661-A0010

65 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm - -

AKCESORIA DO KABINY

Ściągaczka

Opis ściągaczka do wody z uchwytem w 
kolorze srebrnym błyszczącym

reling na ręcznik w kolorze czarnym 
matowym lub srebrnym błyszczącym

reling na ręcznik z półką szklaną, 
reling kolorze czarnym matowym lub 

srebrnym błyszczącym

Numer artykułu 661-A0058-38 na indywidualne zamówienie na indywidualne zamówienie

Więcej informacji na www.sanplast.pl

AKCESORIA DO WANIEN

zagłówki 
wannowe

Opis zagłówek żelowy w kolorze 
czarnym

zagłówek żelowy w kolorze 
czarnym

Numer artykułu 661-A0024-43 661-A0029-43

AKCESORIA DO WANIEN

uchwyty

Opis uchwyt chromowany 
232mm

uchwyt - ZnAl chromowany 
325mm

Numer artykułu 661-A0005 661-A0038


