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W SANPLAST SA Radzimy, Inspirujemy, Aranżujemy

 Od prawie 35 lat z dumą dostarczamy naszym Klientom szeroki wachlarz najwyższej jakości produktów do Ich łazienek. Chcemy jednak iść dalej.    
Tak jak łazienka w dzisiejszych czasach jest czymś więcej niż tylko miejscem do utrzymywania higieny osobistej, ale staje się domowym salonem SPA, tak samo 
my, do naszej oferty dodajemy teraz porady, pomysły i różne dodatkowe, ciekawe rozwiązania. Każdy Klient znajdzie u nas coś dla siebie.

 Bez względu na to czy jesteś młody, czy w tzw. trzecim wieku, singlem czy może masz dużą rodzinę, bez względu na to czy masz małe czy już 
nastoletnie dzieci, w SANPLAST SA oferujemy sprawdzone i trafne rozwiązania dla każdego Klienta, jak i na każdą kieszeń. Może lubisz długie kąpiele, bo Twoja 
łazienka to idealny pokój kąpielowy, a może bierzesz codziennie szybki prysznic, bo nie masz na nic więcej ani czasu ani miejsca – w SANPLAST mamy produkty 
idealne dla Ciebie. 

 Nasze rozwiązania nie są sztampowe, powiedziałoby się, nawet, że są zdecydowanie ponadczasowe. Jednocześnie nowoczesne, zawsze                      
z zachowaniem odpowiedniego smaku i stylu. Osoby ceniące elegancję również znajdą w naszym asortymencie produkty dla siebie – nasze ekskluzywne 
kolekcje to właśnie odpowiedź na Ich potrzeby. Dla nas liczy się wzornictwo produktów - dobrze zaprojektowana kabina czy wanna, o odpowiednich proporcjach 
i eleganckiej sylwetce ma być ozdobą każdej łazienki. Produkty marki SANPLAST sprawdzają się nie tylko w domach i mieszkaniach prywatnych, ale również 
w obiektach przeznaczonych dla sfery publicznej. Tam z kolei duży nacisk należy położyć na wysoką jakość produktów, które używane są permanentnie.                 
Ich kształty i powierzchnie muszą być też zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i normami higienicznymi 

 Dla zapewnienia szerokiego wyboru, SANPLAST posiada w swojej ofercie dziesiątki kabin prysznicowych, brodzików, wanien i … kabin typu Walk-In. 
Łącznie jest to nieskończona ilość propozycji do każdego domu. Jeśli zatem szukasz pomysłu na ciekawą, modną i praktyczną aranżację swojej łazienki – nasi 
eksperci doradzą Tobie i z powodzeniem pomogą przenieść swoje doświadczenie do Twojej łazienki na wiele lat. 
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kabina prysznicowa serii PRESTIGE Walk-In typ: P/PRIII, 
brodzik prostokątny serii STRUCTURE MINERAL typ: B-M/STRUCTURE,

wanna owalna serii ALTUS typ: WOW-lx-kpl-ALT/EX, 
umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

owalne, asymetryczne i symetryczne oraz nietypowe, np. 
w kształcie trapezu czy 6-kąta. Poszczególne elementy 
wyposażenia dostosowane są do różnego rodzaju zabudowy, 
co pozwala optymalnie i efektownie wykorzystać dostępną 
powierzchnię. Wanny z hydromasażem pozwalają nam 
korzystać z aromaterapii i masaży wodnych każdego dnia. 
 
 Nasze portofio produktowe to także umywalki, 
które świetnie dopełnią wykończenia wanny czy brodzika. 
Produkty zaprojektowane zostały tak, aby można je było łączyć 
ze sobą w ramach różnych serii. Uzupełnieniem oferty jest 
szeroka paleta akcesoriów: obudowy, syfony, stelaże, zagłówki                
i uchwyty do wanien. Ich wspólną cechą jest najwyższa jakość 
wykonania i konstrukcja pozwalająca zachować użytkownikom 
bezpieczeństwo.

 Sanplast to ciekawe wzornictwo, staranne 
wykonanie oraz szeroka gama wymiarów i kształtów 
produktów. Dzięki nim każde wnętrze da się dowolnie,              
w charakterystyczny dla siebie sposób zaaranżować,              
tworząc piękną łazienkę. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednie 
rozwiązania: owalne, asymetryczne i symetryczne oraz 
nietypowe, np. w kształcie trapezu czy 6-kąta. Poszczególne 
elementy wyposażenia dostosowane są do różnego rodzaju 
zabudowy, co pozwala optymalnie i efektownie wykorzystać 
dostępną powierzchnię.

 O łazienkach napisano już wiele. Nowoczesne 
trendy i współczesny bieg życia niejako wymuszają na 
nas to, by domowa, nawet mała łazienka, stała się dla 
nas miejscem nie tylko od dokonywania codziennych 
czynności higienicznych, ale także od wypoczynku! 
Stwórz swój łazienkowy azyl z produktami naszej marki.

 Designerzy pomyśleli o tym, by produkty stosowane 
w naszych łazienkach, tzn. wanna czy prysznic, były na miarę 
naszych możliwości finansowych oraz na miarę naszych 
możliwości metrażowych. Praktycznie każdy Polak może mieć 
teraz w swoim domu mini SPA i stosować codzienną terapię 
aromatami lub bez wysiłku pokonywać bezprogowe wejście 
do swojego prysznica. 

 Na pewno dużym wyzwaniem jest urządzenie łazienki 
tak, aby spełniała nasze oczekiwania. Przy jej wyposażaniu 
coraz częściej poszukujemy rozwiązań kompleksowych, 
w jednym sklepie, w jednym stylu, tu i teraz. Takie właśnie 
prezentujemy w naszej ofercie. Dzięki nim, szybko, skutecznie 
i bez problemu, uda się stworzyć wymarzone, nowoczesne       
i stylowe wnętrze na miarę naszych możliwości. 

 Dziesiątki produktów i wzorów, pozwalają na 
to, że każdy znajdzie coś dla siebie. A oferowane dodatki                      
z pewnością staną się dopełnieniem wybranego wnętrza. 
Miłośnicy kąpieli pod prysznicem, mogą wybierać spośród 
jedenastu serii produktowych. Natomiast miłośnicy długich 
kąpieli w wannie mogą wybierać aż spośród trzynastu linii 
i wielu kształtów. Posiadamy w ofercie wanny: prostokątne, 

Sposób na kompletną łazienkę 



 Co jest lepsze, bardziej higieniczne, 
oszczędne – wanna czy prysznic? W nowoczesnych 
realiach mieszkaniowych jesteśmy zwykle zmuszeni 
do dokonania wyboru między jednym rozwiązaniem, 
a drugim. Niewielkie łazienki w blokach nie pozwalają 
na montaż obu urządzeń sanitarnych jednocześnie, 
tymczasem każde z nich ma swoich zwolenników 
oraz posiada niewątpliwe zalety. Ciężko zrezygnować                  
z własnego komfortu – jednak przy dokonywaniu 
wyboru urządzeń sanitarnych warto wziąć pod uwagę 
nie tylko wygodę i osobiste preferencje.

 Przede wszystkim o wyborze wyposażenia 
sanitarnego zadecyduje metraż łazienki. Kwestia ta jest o tyle 
oczywista, że w niektórych przypadkach wybór natrysku jest 
jedynym rozwiązaniem. Jeśli w łazience zamierzasz zmieścić 
nowoczesną pralkę, wygodną umywalkę i kosz na brudne 
ubrania – a do dyspozycji masz pięć metrów kwadratowych 
– lepiej będzie zrezygnować z wanny – nawet jeśli do tej pory 
zajmowała ona połowę pomieszczenia. Komfort, jaki poczujesz 
dzięki dodatkowej przestrzeni, niechybnie wynagrodzi ci brak 
długich gorących kąpieli.

Zużycie wody podczas kąpieli
 Kwestią najbardziej sporną jest zużycie wody          
w przypadku korzystania z wanny oraz prysznica. Mówi się, 
że drugie z wymienionych rozwiązań jest znacznie bardziej 
oszczędne – i jest to prawdą, jednak tylko wtedy, gdy pod 
uwagę bierzmy codzienne kąpiele w wannie z napuszczoną 
wodą.

 Posiadanie wanny nie zmusza nas już do 
wylewania hektolitrów wody, gdyż obecnie do dyspozycji 
mamy rozwiązania, które umożliwiają kąpiele w pozycji stojącej 
– tak samo jak pod prysznicem. Możesz zakupić uchwyt 
prysznicowy i zasłonkę, parawan nawannowy lub specjalną 
ściankę. W taki sposób połączysz niejako zalety obu systemów 
sanitarnych i będziesz mógł korzystać zarówno z orzeźwiających 
porannych natrysków, jak również z relaksujących ciepłych 
kąpieli.

Nowoczesna łazienka – przestrzeń i design
 A co z kwestią estetyki? W małych łazienkach 
znacznie lepiej prezentować się będzie minimalistyczny 
prysznic – niż masywna wanna. Jeśli chcesz optycznie 
powiększyć przestrzeń, najlepszym wyborem będzie prysznic 

bez brodzika, z kabiną typu Walk-In. Zyskasz przy tym  efekt 
dodatkowego miejsca. Tego rodzaju proste konstrukcje 
łazienkowe łączą funkcjonalność i komfort z doskonałym 
nowoczesnym designem. Jednocześnie utrzymanie łazienki   
w czystości jest w tym w przypadku wyjątkowo łatwe. 

Higiena i zdrowie
 Właśnie! Czy któreś z dwóch popularnych 
łazienkowych rozwiązań jest bardziej higieniczne lub zdrowsze? 
De facto nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Wszystko zależy 
od naszych preferencji dotyczących kąpieli. Zarówno wanna, 
jak i natrysk posiadają niewątpliwe zalety i oba urządzenia 
można wykorzystać dla poprawy samopoczucia, wyglądu oraz 
stanu zdrowia.

 W przypadku wanny długie relaksujące 
kąpiele z olejkami eterycznymi pozwalają zadbać o stan 
ciała i ducha. Odprężają mięśnie, pozwalają zapomnieć
o problemach mijającego dnia. Należy jednak pamiętać, że 
zbyt gorące kąpiele powtarzane regularnie nie są zdrowe dla 
naszego krążenia i mogą szkodzić osobom z nadciśnieniem, 
a paniom mogą przysporzyć problemów z pękającymi 
naczynkami czy cellulitem. Szybkie, orzeźwiające kąpiele pod 
prysznicem pobudzają krążenie i mają zbawienny wpływ na 
funkcjonowanie całego organizmu. Szczególnie korzystne są 
rano, kiedy chcemy skutecznie się rozbudzić i poczuć energię 
do działania. Bardzo zdrowe jest naprzemienne polewanie skóry 
chłodną i gorącą wodą. Taki zabieg wykonywany regularnie, 
ujędrnia skórę, poprawia przepływ krwi i wspiera pracę układu 
limfatycznego, a także pomaga redukować celulit. Szczególne 
zalety posiadają nowoczesne prysznice z hydromasażem, 
dające ulgę zmęczonym nogom, zapobiegające powstawaniu 
żylaków czy masujące napięte mięśnie pleców dla zachowania 
prawidłowej postawy. Oba rozwiązania, zarówno wanna 
jak i prysznic są oczywiście jednakowo higieniczne – przy 
zachowaniu podstawowych zasad. Wanna może wymagać 
od nas nieco mniejszego wysiłku, by zachować ją w czystości, 
jednak również utrzymanie kabiny w dobrym stanie nie 
powinno przysporzyć specjalnych problemów. Ważne jest, 
by bezpośrednio po kąpieli przecierać zaparowane szyby 
prysznicowe i nie pozostawiać ich zamkniętych, by nie 
gromadziła się na nich wilgoć.

 Przy dużym wyborze nowoczesnych urządzeń 
sanitarnych zarówno decyzja o wyborze prysznica, jak                  
i wanny – bez wątpienia okaże się dobra. Możesz skorzystać 
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z wielu dostępnych udogodnień, by wybrać system kąpielowy, 
który zagwarantuje ci higienę, relaks i oszczędność wody. 
Zapraszamy do zapoznania się z produktami dostępnymi            
w naszej ofercie i wyboru rozwiązania, które najlepiej sprawdzi 
się w twojej łazience.

Kabina prysznicowa serii SPACE WALL Walk-In
typ: P/SPACE WALL

Wanna asymetryczna z obudową serii COMFORT typ: WAL/CO

Co sprawdzi się w Twojej łazience?



 Nowoczesny, czysty charakter wnętrza jest 
jednocześnie jego główną ozdobą. Łazienka stworzona została 
z myślą o wszystkich zwolennikach funkcjonalności, prostoty 
i trwałości. Duże przestrzenie, minimalizm wyposażenia, 
surowość powierzchni. Całość kompozycji utrzymana jest 
w jasnych barwach co daje poczucie świeżości                                          
i nowoczesności. 
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 Klimatyczna i ponadczasowa łazienka to idealne miejsce odpoczynku 
po ciężkim dniu pracy. Szczególnie wtedy, gdy znajduje się ona z dala od zgiełku 
miasta. Styl, w którym wykonana została łazienka, nawiązuje do tradycji i klasyki, 
sprawdzi się w mieszkaniach przytulnych i ciepłych. Jest to idealny pokój kąpielowy 
dla wszystkich miłośników nowoczesności i minimalizmu, ale w przytulnym wydaniu.

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In typ PII/ALTIIa
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL 
typ B-M/SPACE
3 - wanna prostokątna serii FREE LINE typ WP/FREE 

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii FREE LINE II Walk-In typ: P/FREE II
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL 
typ: B-M/SPACE
3 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

1

2
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1

2

3

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii ALTUS typ: KND2/ALTIIa
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
3 - wanna prostokątna serii ALTUS typ: WP-lx-ALT/EX
4 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
5 - panel prysznicowy serii SPACE LINE typ: PPo/SPACE

1
2

4

3
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Z nami wyposażysz każdą łazienkę!

>>

w łazience o wymiarze 10m2



 Proste i zdecydowane kształty, czysta biel przestrzeni oraz dopracowane w każdym 
detalu wyposażenie. Idealne miejsce dla wszystkich wielbicieli klasycznej elegancji w jej nowoczesnej 
formie. To wyszukane dodatki budują nastrój, natomiast akcesoria scalają pomieszczenie. Salon 
kąpielowy w najlepszym stylu: funkcjonalnie, wygodnie, bezpiecznie i trendy. To więcej niż łazienka 
- to pomieszczenie Twojego domu, w którym czujesz się swobodnie i możesz się zrelaksować. 
Odkryj swoje własne SPA.
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 Szarość pomieszczenia nadaje mu wyjątkowego charakteru. Drewniane elementy podkreślają 
surowość i prostotę - tak obecnie cenioną wśród architektów wnętrz. Każdy detal w tym wnętrzu ma znaczenie, 
a ich obecność tworzy harmonijną całość. Wykorzystaj przestrzeń i poczuj ten komfort. Zimne kolory i surowe 
struktury przełamane przyjemnymi kształtami wyposażenia. To coś więcej niż fuzja nowoczesności z tradycją - 
to teraźniejszość. 

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In typ: PT/ALTIIa

2 - brodzik trapezowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: BTL-M/SPACE
3 - wanna owalna serii FREE LINE typ: WOW-kpl/FREE

4 - umywalka serii SPACE MINERAL typ: Unbo-M/SPACE

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii TX5 Walk-In typ: P/TX5b
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
3 - wanna symetryczna przyścienna serii LUXO typ: WSP-kpl/LUXO
4 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

1
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w łazience o wymiarze 9m2
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 Nowoczesna łazienka jest wnętrzem, które wymaga indywidualnego podejścia podczas projektowania         
i to bez względu na jej wielkość. W aranżacji dominuje przejrzystość, minimalizm i pietyzm wykonania. Dodatkowo ma 
być maksymalnie komfortowo. Opływowe kształty wanny nadają pomieszczeniu łagodniejszego charakteru, jeszcze 
bardziej ją eksponując i sprawiając, że staje się ona prawdziwą ozdobą wnętrza.
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 Oto nowoczesność w czystej postaci. Jest to propozycja dla wszystkich, 
którzy cenią we wnętrzach piękno i funkcjonalność. Nienarzucający się design 
oraz zdecydowane kształty podkreślają modernistyczny charakter wnętrza. 
To odważna, ale ponadczasowa łazienka, która z biegiem czasu nie straci na estetyce.

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In typ: PI/ALTIIa
2 - brodzik z prostokątny odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
3 - wanna trapezowa serii FREE LINE typ: WTL/FREE
4 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii FREE LINE II typ: KNDJ2/FREEII

2 - brodzik kwadratowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
3 - wanna symetryczna serii FREE LINE typ: WS/FREE
4 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

4
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 Małe jest piękne. Łazienka o takim metrażu wcale nie musi sprawiać wrażenia niewielkiej, 
zwłaszcza kiedy ma ona praktyczny rozkład. Ważnym elementem takiego pomieszczenia mogą 
być wnęki, które warto wykorzystać w kreatywny sposób. Można w nich stworzyć praktyczną                
i elegancko ukrytą przestrzeń do przechowywania, albo wygodny i nowoczesny prysznic. 

 Małe łazienki to przede wszystkim standard 
bloków. Jej zaplanowanie nie jest zadaniem łatwym, jednak 
dobrze zaplanowana może być zarówno wygodna, jak i 
efektowna. Dzięki zastosowaniu prysznica z transparentną 
szybą nie pomniejszamy optyczne powierzchni – a wręcz 
przeciwnie! Niewielka łazienka też może być trendy!
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Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii TX5 typ: DJ/TX5b

2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
3 - wanna prostokątna serii FREE LINE typ: WP/FREE
4 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii TX5 typ: KP4/TX5

2 - brodzik półokrągły z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL 
typ: BP-M/SPACE z obudową aluminiową

3 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

3
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1
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 Łazienka jest kobietą. Woda, wanna, 
umywalka, higiena – rodzaj żeński przeważa we 
wszystkich łazienkowych kwestiach! Dlatego właśnie 
warto pozwolić, aby pierwiastek żeński zdominował 
Twoją łazienkę i przeobraził ją w oazę piękna i spokoju.

Styl
 Łazienka może być doskonałym odzwierciedleniem 
Twojego poczucia stylu. Niepoprawna romantyczka gustująca 
w klasycznych, kobiecych kreacjach doceni urok owalnej 
wanny wolnostojącej Altus (oraz zadba o to, aby stały koło niej 
aromatyczne świeczki). Zwolenniczka prostoty i minimalizmu    
w modzie i wzornictwie postawi na nowoczesność                               
i oszczędność formy kolekcji Space Line. Nieważne jaki masz 
styl – liczy się to, aby dać jemu wyraz także w swoim domu        
i podkreślić własną osobowość! 

Komfort
 To coś, czego potrzebujemy każdego dnia, a także 
wspólny mianownik wszystkich modeli wanien i pryszniców 
marki Sanplast. Każda z nas sama definiuje co jest dla niej 
wyznacznikiem komfortu – może to być kojący szum bąbelków 
w wannie z hydromasażem lub obszerny rozmiar kabiny 
prysznicowej typu Walk-In. Jeśli relaksuje Cię pachnąca kąpiel 
w tradycyjnej wannie, możesz dobrać jej wymiary tak, aby        
w pełni Ci odpowiadały.

Praktyczność
 Ostatnia, lecz równie ważna cecha kobiecej 
łazienki. Czas jest dobrem deficytowym dla wielu z nas i nie 
chcemy trwonić go na rzeczy banalne, jak długie sprzątanie 
czy gorączkowe poszukiwanie kosmetyków w naszej łazience. 
Dlatego powinna być ona zaplanowana tak, aby wszystkie 
potrzebne rzeczy były zawsze pod ręką i łatwe do odnalezienia 
zawsze, gdy ich potrzebujemy.
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Wanna owalna kompletna serii ALTUS typ: WOW-lx-kpl-ALT/EX
Kabina prysznicowa serii PRESTIGE Walk-In typ: P/PRIII
Brodzik prostokątny serii SPACE LINE typ: B/SPACE

Łazienka dla niej



 Jaka powinna być łazienka idealna dla mężczyzny? 
Odpowiedzi na to pytanie jest być może tyle, ilu jest panów 
stojących przed trudnym wyzwaniem urządzenia swojej 
łazienki... Mamy kilka dobrych propozycji i wskazówek, które 
Im w tym pomogą.

Typ praktyczny
 Wielu panów ponad wszystko ceni sobie prostotę                       
i pragmatyzm na co dzień. Od łazienki oczekują zatem, aby korzystało 
się z niej szybko, nie robiąc przy tym zbyt dużego bałaganu. 
Typ praktyczny nie panuje nad chaosem w postaci kosmetyków 
pochowanych w różnych kątach łazienki. Powinien mieć zatem 
porządną, zamykaną szafkę łazienkową, w której wszystko ma swoje 
miejsce i jest schludnie ukryte przed wzrokiem, a blat łazienkowy 
pozostawić pusty. Wystarczającą jego ozdobą jest minimalistyczna 
umywalka nablatowa z kolekcji Space Mineral. Duża misa zapewnia 
wygodne użytkowanie, dzięki czemu codzienne zabiegi higieniczne nie 
oznaczają zachlapania blatu. Umywalka wykonana jest z wysokiej jakości 
odlewu mineralnego, który bardzo łatwo jest utrzymać w czystości. 
Mężczyzna pragmatyczny lubi komfort szybkiej kąpieli, dlatego 
też z pewnością będzie zachwycony szeroką paletą kabin typu                    
Walk-In. To najlepszy dowód na to jak minimalizm formy może być aż 
tak komfortowy w codziennym użytkowaniu.
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Kabina parowo-hydromasażowa 
serii SPACE LINE

 typ: KN/SPACE LINE-LX-L+B+STS

Wanna prostokątna z zagłówkiem i relingiem serii ALTUS
 typ: WP-lx-ALT/EX

Umywalka nablatowa serii 
SPACE  MINERAL

typ: Unbo-M/SPACE

Kabina prysznicowa serii TX5b Walk-In typ: P/TX5b
Brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii 
SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE

Łazienka dla niego

Miłośnik technologii
 Fan nowinek technicznych czuje się najlepiej w otoczeniu elektroniki i gadżetów, 
więc w miarę możliwości jego łazienka powinna przypominać kokpit statku kosmicznego. Jeżeli 
jednak z różnych względów nie chce lub nie może sobie pozwolić na radykalne rozwiązania, 
doskonałym wyjściem może okazać się ultra-nowoczesna kabina prysznicowa. Inne funkcje na 
każdy dzień tygodnia oraz mnóstwo frajdy w ich odkrywaniu to gwarancja satysfakcji każdego 
dużego chłopca. To między innymi dla niego proponujemy kabinę parowo-hydromasażową z 
kolecji Space Line. Jej minimalistyczne wzornictwo nie oznacza bynajmniej oszczędności funkcji. 
Kąpielowa podróż może zostać wzbogacona o masaż wodny, chromo-lub aromaterapię, bicze 
szkockie, a  także o ulubioną muzykę. Czego potrzeba więcej?

Łowca komfortu
 Po długim i ciężkim dniu pracy, mężczyzna chce wyciszyć się i odpocząć w 
komfortowych warunkach i dlatego właśnie potrzebuje wanny najwygodniejszej z możliwych. 
Wiele modeli spełnia ten warunek, ale szczególnie wart uwagi jest model Altus – duża wanna 
o tradycyjnym prostokątnym kształcie, która zaskakuje ilością przestrzeni i estetyką wykonania.  
Ta wanna daje optymalne warunki kąpieli, można się w niej zrelaksować i odprężyć. Dodatkowo 
wannę można wyposażyć w wygodny zagłówek żelowy – każdy prawdziwy łowca komfortu z 
pewnością doceni taką modyfikację.  



 Łazienka jest miejscem, 
do którego nieczęsto przywiązujemy 
uwagę, a przecież to właśnie                 
w łazience nasz dzień się zaczyna, 
a także i kończy. Gdy wstajemy 
rano – tylko zimny prysznic jest 
w stanie szybko postawić nas na 
nogi, natomiast wieczorem – długa 
i ciepła kąpiel stanowi gwarancje 
zrelaksowania i odpoczynku. Tym 
razem radzimy jak zaaranżować 
łazienkę do potrzeb osoby starszej. 

 Dopóki jesteśmy młodzi 
zależy nam, by nasze łazienki były 
przede wszystkim nowoczesne, 
innowacyjne i oryginalne. Im więcej 
nowych, ułatwiających życie technologii 
tym lepiej. Natomiast w życiu każdego 
człowieka przychodzi moment, gdy                                
z pełnego siły i wigoru człowieka staje 
się osobą, dla której pewne czynności 
natury codziennej stanowią większy 
problem i wyzwanie. Nie możemy o tym 
zapominać. Dlatego warto pomyśleć 
o tym, by urządzając wnętrza naszego 
domu dostosowywać  m.in. sprzęty do 
naszego wieku i preferencji. 

 Przy aranżowaniu łazienki 
dla osoby starszej najważniejsze 
jest bezpieczeństwo i praktyczność. 
Korzystanie z niej przez seniorów 
musi być łatwe i bezkolizyjne, gdyż 
jak wiadomo - łazienka jest takim 
pomieszczeniem, w którym nie trudno 
o wypadek. Dlatego wszystko musi 
być odpowiednio dostosowane 
do preferencji osób starszych, tak 
by mogli korzystać z łazienki w pełni 
samodzielnie i bez zamartwiania się          
o swoje bezpieczeństwo.
 Umywalki w łazienkach 
dostosowanych dla osób starszych 
powinny spełniać rozmaite funkcje. 
Przede wszystkim muszą być solidne        
i dobrze zamontowane. Muszą również 
stanowić podporę, tak by bez problemu 
można było oprzeć o nie laskę, czy kule 
ortopedyczną. 
 Pamiętajmy, że każdemu 
z nas przyjdzie kiedyś stanąć przed 
wyborem „wanna, czy prysznic”. Dlatego 
lepiej wybrać mądrze i przyszłościowo, 
tak by osiągając odpowiedni wiek nie 
martwić się swoim bezpieczeństwem 
tylko korzystać z życia.
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Łazienka dla seniora

Produkty w łazience: 
1- kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In typ: PIII/ALTIIa
2 - brodzik kwadratowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
3 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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Kto z nas nie lubi długich, gorących kąpieli w wannie             
po długim i ciężkim dniu?!  Jednak w przypadku osób 
starszych i schorowanych kąpiel może być przeszkodą 
niemożliwą do pokonania. Dlatego wannę dużo lepiej 
zastąpić praktyczną kabiną prysznicową z płaskim, 
bezprogowym brodzikiem. Niskie krawędzie umożliwią 
swobodne wejście pod prysznic, a także wjazd osobie 
poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Ekspert radzi:

Robert Rachowski
Product Manager
Sanplast SA



 Osoby ceniące elegancję na co dzień, kochające 
piękno i harmonię, chcą zaprosić ją w każdy zakątek domu 
- również do łazienki. Ekskluzywne kolekcje łazienkowe 
naszej marki to odpowiedź na potrzeby ludzi poszukujących 
wyjątkowych rozwiązań.

 Aby stworzyć w łazience atmosferę luksusu, wystarczy kilka 
dobrze przemyślanych elementów, z których najważniejszą rolę pełni 
elegancka kabina prysznicowa. Ponieważ swoimi gabarytami dominuje 
ona we wnętrzu, nadaje także charakter całej łazience. Przykładamy 
dużą wagę do wzornictwa swoich produktów - dobrze zaprojektowana 
kabina, o wyważonych proporcjach i eleganckiej sylwetce jest w pełni 
wystarczającą ozdobą każdej łazienki. Szczególnie pięknie prezentują 
się kabiny typu walk-in, które można polecić każdemu, kto dysponuje 
odpowiednią przestrzenią w swoim salonie kąpielowym. Konstrukcje 
Walk-In są docenianym i poszukiwanym rozwiązaniem do montażu 
w strefie łazienki – zarówno przez inwestorów działających w sferze 
publicznej, jak i prywatnej. 

 Nie trzeba dodawać, że atrakcyjny design kabin typu Walk-In 
idzie w parze z ponadprzeciętną wygodą użytkowania. To rozwiązanie 
konstrukcyjne nie ma sobie równych w świecie kabin prysznicowych 
zarówno pod względem estetycznym jak i praktycznym. Potwierdzają to 
nagrody - Dobry Wzór 2016, Łazienka   Wybór   Roku  2016 i Łazienka
Wybór    Roku  2017. Tego typu  rozwiązania   stają   się  coraz  bardziej  popularne. 
Pozostaje więc zainspirować się jednym z wielu eleganckich rozwiązań 
z naszego portfolio i stworzyć łazienkę na miarę swoich marzeń!

Kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In typ: PT/ALTIIa
Brodzik trapezowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: BTL-M/SPACE 
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Kabina prysznicowa serii TX5 Walk-In typ: P/TX5b
Brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE 

Kabina prysznicowa serii PRESTIGE Walk-In typ: PR2/PRIII
Brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii PRESTIGE MINERAL typ: B-M/PRESTIGE
Wanna serii SPACE LINE typ: WOW-kpl/SPACE 

Walk-In 
- klasa i nowoczesność kąpieli pod prysznicem

Produkty linii Altus to propozycja dla osób ceniących sobie pietyzm 
wykonania oraz najwyższą jakość produktów. Produkty wyróżnia 
konstrukcja z 8-milimetrowgo, bezpiecznego szkła hartowanego z 
modyfikacją powierzchni szkła Glass Protect w standardzie. Najnowszym 
i najbardziej rewolucyjnym rozwiązaniem pośród wszystkich konstrukcji 
typu Walk-In jest parawan PT/ALTIIa. To rozwiązanie oparte o trapezową 
konstrukcję, która dzięki swojemu kształtowi oszczędza miejsce 
w łazience. Jest ono nie tylko wyjątkowe ale i bardzo nowoczesne. 
Narożne parawany PT/ALTIIa to nowa propozycja dla wszystkich, 
którzy poza prysznicową przyjemnością cenią sobie otwartą przestrzeń 
i funkcjonalność. Dla zapewnienia szerokiego wyboru, wśród tego 
typu produktów, proponujemy kabiny typu Walk-In w sześciu seriach 
produktowych TX5b, Free Line, Free Line II, Prestige, Space Wall oraz 
Altus. Łącznie jest to kilkadziesiąt nowych propozycji. 

Ekspert poleca:

Robert Rachowski
Product Manager
Sanplast SA



 Jest to funkcjonalne i praktyczne rozwiązanie, które doskonale nadaje się  
w szczególności dla niewielkich pomieszczeń. Jest to produkt niemal idealny. O czym 
mowa? O parawanie nawannowym. Pozwala on na zaspokojenie potrzeb zwolenników 
kąpieli w wannie, jak i pod prysznicem. 

 Nie w każdej łazience zmieści się wanna i prysznic. Parawan nawannowy to swego 
rodzaju kompromis, który da nam sporą swobodę w dalszej aranżacji przestrzeni. Na rynku 
dostępne są te wykonywane z różnych materiałów, które mają wpływ nie tylko na estetykę, lecz 
także na praktyczne użytkowanie. Najczęściej wybierane są parawany ze szkła hartowanego.

 Różne konstrukcje pozwalają na wybór tego, który zabuduje naszą wannę w całości 
lub częściowo. Możemy wybrać parawan jednoczęściowy taki jak: KW/PRIII czy też PW1/FREE    
i PW2/FREEII, produkt kilkuelementowy z drzwiami przesuwnymi. Parawan PW2/FREEII to model, 
który można wygodnie składać – a taka otwarta przestrzeń optycznie powiększy naszą łazienkę. 
Natomiast parawan w postaci rozłożonej doskonale zabezpieczy łazienkę przed zachlapaniem 
podczas kąpieli. Dostosowując produkt do potrzeb naszej łazienki możemy wybrać wersję prawą 
lub lewą w zależności od strony, z której będzie montowany. 

 Dodatkowym atutem tych produktów jest ich prosta instalacja. Polega ona 
przede wszystkim na zamocowaniu do ściany profili lub zawiasów, instalacji ścianek lub 
drzwi oraz odpowiednim wypoziomowaniu produktu. Dokładne wykonanie montażu zapewni 
bezproblemowe użytkowanie. 
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Wanna prostokątna serii FREE LINE typ: WP/FREE
Kabina nawannowa serii FREE LINE typ: PW2/FREE

Parawan nawannowy serii FREE LINE II typ: PW2/FREEII
Wanna prostokątna serii FREE LINE typ: WPdo/FREEWanna prostokątna serii FREE LINE typ: WP/FREE

Kabina nawannowa serii PRESTIGE typ: KW/PRIII

Nasze parawany nawannowe wykonano ze szczególną 
dbałością o formę i detale. Ich zróżnicowane wzornictwo 
pomoże dopasować produkt do każdej aranżacji łazienki. 
Chcemy dać Klientowi produkt, który będzie nienarzucający     
i pozwoli mu na stworzenie idealnej przestrzeni kąpielowej.

Ekspert poleca:

Robert Rachowski
Product Manager
Sanplast SA

2w1 - pełna funkcjonalność kabiny 
prysznicowej w wannie
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Wybór odpowiednich produktów do łazienki z wnęką                 
nie jest już problemem. Oferujemy drzwi prysznicowe w wielu 
seriach produktowych. Dodatkowo można je kompletować 
z brodzikami. Popularne w ostatnich latach są te płaskie. 
Niesłabnącą popularnością cieszą się u nas brodziki z serii 
Space Mineral. Tutaj dajemy klientowi szeroki wybór, oferując 
zarówno atrakcyjne rozwiązania ekonomiczne jak i bardziej 
ekskluzywne drzwi do kabin. Dla każdego coś dobrego.

Ekspert radzi:

Robert Rachowski
Product Manager
Sanplast SA

Drzwi serii TX5 typ: DŁ/TX5b
Brodzik kwadratowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE 

Drzwi serii TX5 typ: DJ/TX5b
Brodzik kwadratowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE 

 Nietypowy układ łazienki stanowił dawniej 
częsty problem remontowy. Na szczęście teraz, 
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, na niespotykane 
stropy, kąty i wnęki możemy spojrzeć okiem artysty 
i zaprojektować w pełni funkcjonalne i atrakcyjne 
wnętrze. 

 Wnęka prysznicowa, jeśli tylko posiada 
odpowiednie wymiary, pozwala na stworzenie naturalnej 
kąpielowej przestrzeni, która pod względem wygody przerasta 
większość tradycyjnych kabin. Stabilna, łatwa do utrzymania 
w czystości, praktycznie bezawaryjna – te wszystkie cechy 
sprawiają, że właściciele wnęk prysznicowych nie zamieniliby 
tego rozwiązania na żadne inne. 

 Wizualnie prysznice we wnękach łazienkowych 
sprawiają wrażenie solidnych ale paradoksalnie, pomimo 
betonowej zabudowy, dominuje w nich wrażenie lekkości. 
Możemy uwydatnić ten efekt dobierając transparentne szklane 
drzwi prysznicowe, które dodadzą całemu wnętrzu stylu              
i elegancji.

 W zależności od zasobności portfela, a także od 
preferencji użytkowników wnęki, nasza oferta w zakresie 
produktów dedykowanych do montażu we wnęce jest 
kompleksowa. Klienci mają do wyboru konstrukcje ramowe  
lub bezramowe, różne kolory profili czy też materiał wypełnienia. 
Bez względu jednak na wybór rodzaju drzwi prysznicowych, 
decydując się na jedną z naszych propozycji z pewnością 
otrzymamy interesujący element kompozycji w łazienkowym 
wnętrzu. 

Wnęka w łazience - przestrzeń dla kreatywności



 Kiedy wydaje się, że w strefie łazienki 
nie można już iść dalej – wtedy wkraczają nasi 
designerzy. Dzięki nim powstały nietypowe produkty 
– wanna, parawan oraz brodzik. Co mają wspólnego? 
Nowoczesny i ekstrawagancki kształt trapezu.

 Aranżacja mieszkania czy domu jest dla 
wielu Polaków sposobem na stworzenie własnego - 
niepowtarzalnego miejsca. W stworzeniu nietuzinkowej łazienki 
przychodzimy z pomocą. I to bez względu na to, czy jesteś 
zwolennikiem kąpieli w wannie czy tez  pod prysznicem.          
W końcu nowoczesność ma kształt trapezu!

 Walory estetyczne trapezowych wanien Free 
Line, Luxo lub Space Line docenią szczególnie zwolennicy 
nowoczesnych wnętrz. Ekstrawagancki kształt wanien idealnie 
wpisuje się w aktualne trendy w projektowaniu wnętrz. 
Formy wanien daje się łatwo wkomponować w ograniczoną 
przestrzeń, oferując jednocześnie rozmiar wystarczająco duży 
dla komfortowego zażywania kąpieli.  

 Przygotowaliśmy także coś dla zwolenników 
kąpieli pod prysznicem. Połączenie brodzika 
BTL(P)-M/SPACE z parawanem PT/ALTIIa to idealny duet. 
Nietypowy kształt pozwala zaoszczędzić miejsca w łazience. 
Połączenie tych dwóch produktów to doskonałe miejsce 
prysznicowe dla każdego użytkownika czystej przyjemności. 
Szeroka gama wymiarowa pozwala na zastosowanie 
produktów w różnej wielkości łazienkach. 
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Wanna trapezowa serii FREE LINE
 typ: WTL/FREE

Wanna trapezowa serii SPACE LINE z systemem hydromasażu typ: WTL/SPACE + MXFR

Kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In typ: PT/ALTIIa
Brodzik trapezowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: BTL-M/SPACE

Trapezowe wariacje

Wanna trapezowa serii FREE LINE typ: WTL/FREE



 Niewiele jest w Polsce firm, które kładą 
nacisk na nieustanne udoskonalanie swoich produktów, 
poszerzając ofertę tak, aby jak najlepiej dostosować ją 
do potrzeb swoich klientów. Jako ekspert w dziedzinie 
kąpieli, poszerzamy każdego roku i tak już bardzo 
szeroką ofertę brodzików Space Mineral.

 Space Mineral to najbardziej imponująca seria 
produktów naszej marki SANPLAST. Wyróżnia ją obecnie       
80 wymiarów brodzików w szerokiej ofercie kształtów. Jest     
to najbardziej urozmaicona oferta na rynku łazienkowym. 

 Dominującą cechą całej linii jest nowoczesny 
design oparty o najlepsze technologie produkcji. Space 
Mineral tworzą nowoczesne - 1,5 centymetrowe brodziki, które 
nadadzą nowoczesnego i wyrafinowanego wyglądu każdej 
łazience. Perłowy i bardzo gładki odlew mineralny umożliwia 
łatwe utrzymanie produktu w czystości. Materiał ten eliminuje 
rozwój bakterii, co jest szczególnie istotne w pomieszczeniach 
o dużej wilgotności. Space Mineral tworzą minimalistyczne 
produkty oparte na klasycznych figurach geometrycznych. 
Niewielka głębokość zastosowana we wszystkich brodzikach 
tej linii, umożliwia wygodne, bezprogowe wejście, co                              
w połączeniu  z ich uniwersalnym wzornictwem zapewnia 
czystą przyjemność kąpieli osobom w każdym wieku.

 Funkcjonalne brodziki serii Space Mineral 
doskonale nadają się zarówno do prywatnych łazienek, jak i do 
wysokiej klasy obiektów komercyjnych. Ich dodatkową zaletą 
jest fakt, że można je kompletować ze specjalnie dopasowaną 
obudową oraz stelażem przestrzennym, który doskonale 
stabilizuje całą konstrukcję. Seria ta umożliwia również dodanie 
specjalnej powłoki antypoślizgowej  Pro Safe System, która 
zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania, 
znacząco podnosząc komfort kąpieli. Ta innowacyjna struktura 
tworzy delikatną transparentną powłokę o lekko porowatej 
strukturze, dzięki czemu przyczynia się do wzbogacenia efektu 
wizualnego całego produktu. 
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Cechy brodzików z odlewu mineralnego:
• naturalne pochodzenie materiału, 
• doskonałe uzupełnienie kabiny, 
• nowoczesne rozwiązania, 
• delikatny design, 
• najszersza oferta wymiarowa na rynku,
• polecane przez designerów i architektów, 
• możliwość wpuszczenia brodzika w posadzkę zapewniając stworzenie
  bezbarierowego wejścia, 
• trwałość i stabilność odlewu mineralnego, 
• miłe w dotyku – niezwykle gładka i lśniąca powierzchnia, 
• łatwe do utrzymania w czystości, 
• odporne na szok termiczny w zakresie temperatur 12º - 75º C, 
• odporne na różnego rodzaju plamy i odbarwienia oraz ścieranie, 
• aseptyczna powierzchnia, bakterie i grzyby nie wnikają w jej strukturę, 
• zarysowania lub uszkodzenia łatwo usuwalne, 
• zgodne ze wszystkimi wymaganymi normami.

Brodzik kwadratowy z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
z powłoką antypoślizgową Pro Safe System

Brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE

Space Mineral - idealne dopasowanie do Twojej łazienki

ODLEWY
MINERALNE
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Rok 2018 przyniósł nam sporo kąpielowych nowości. I tu mowa, nie tylko    
o tych o oryginalnych kształtach. Wanny prostokątne, które uwielbiamy za 
ich ponadczasowy, klasyczny design także przeszły ewolucję. Klientów 
zapewne zachwyci model WAL(P)-kpl/LUXO, który łączy swoim designem 
prostotę wanny prostokątnej z delikatnością asymetrycznej. Dzięki połączeniu 
ze zintegrowaną obudową uzyskujemy kąpielowy majstersztyk. Ciekawe 
wzorniczo są także wanny serii MODESTA. Ich idealnie wyprofilowanie oraz 
przetłoczenia pod łokcie zapewniają maksymalny komfort kąpieli. 

Ekspert poleca:

Marcin Wargoś
Product Manager

Sanplast SA

 Wanna obecnie kojarzy nam się przede 
wszystkim z relaksem. I z takim założeniem do 
projektowania wanien podchodzą nasi designierzy – ma 
nam być maksymalnie przyjemnie.

 Wanna, pachnący płyn lub olejek do kąpieli,              
a do tego herbata i książka. To dla wielu idealna wizja dobrze 
spędzonego czasu w domowym zaciszu. Właśnie z myślą       
o wielbicielach długich kąpieli powstają coraz to nowe wanny. 
Wanny przybierają coraz to nowe kształty. W asortymencie 
znajdują się modele trapezowe, owalne, asymetryczne, 
symetryczne czy sześciokątne. Ofertę stanowią wanny           
13 serii w ponad 100 wariantach rozmiarowych. Dla każdego         
i praktycznie do każdej łazienki, coś dobrego. Znajdziemy 
takie, które możemy dopasować do naszej sylwetki, a inne 
nadadzą się np. do wspólnych kąpieli. Wszystko zależy 
od naszych upodobań: kształt, rozmiar, design.  

 Każdy zwolennik długich kąpieli w wannie, powinien 
pamiętać o tym, że nasza skóra oczywiście lubi wodę, lecz      
w czasie długich kąpieli mocno się… wysusza. Aby zachować 
odpowiednie nawilżenie skóry po kąpieli, powinniśmy całe 
ciało nabalsamować emulsją nawilżającą. Letnia kąpiel,                      
o temperaturze 25-35 stopni, jest najbardziej uniwersalna. 
Z jej dobrodziejstw mogą korzystać wszyscy, od małego 
dziecka do osób starszych. Świetnie rozluźnia mięśnie, 
relaksuje i przygotowuje ciało do odpoczynku. Temperatura 
wody nie powinna przekraczać 38 stopni C. Kąpiel w wannie 
nie powinna też trwać dłużej niż 30 minut. To idealny czas 
zalecany przez specjalistów. Aby dopełnić czystą przyjemność 
kąpieli, można skorzystać z olejków eterycznych, płynów 
do kąpieli czy soli. 

Wanna prostokątna serii MODESTA
typ: WP/MO

Wanna asymetryczna kompletna serii LUXO
typ: WAL-kpl/LUXO

Pełen relaks w wannie
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Skóra – działa oczyszczająco i powoduje dokrwienie skóry, 
wzmacniając przy tym odporność. 

 Hydromasaż jest naturalną terapią łagodzącą 
bezsenność, chroniczne zmęczenie, ogólne wyczerpanie, 
neurastenię i wegetatywne neurozy. Pozwala na dłużej 
zachować dobrą formę i młodość, korzystnie działając nie 
tylko na ciało ale i na umysł, zgdonie z powiedzeniem, że                 
“w zdrowym ciele, zdrowy duch.”

 Codziennie narażeni jesteśmy na wpływ 
stresu, tempo nowoczesnego życia i pogoń za dobrami 
materialnymi powoduje, że brakuje czasu na odprężenie 
i relaks. Wszystko to wpływa na zwiększone napięcie 
mięśni, w tym również mięśni oddechowych. Zwarta 
klatka piersiowa powoduje, że nasz oddech staje się 
płytki i nieregularny. Przez zmniejszony dopływ tlenu 
do krwiobiegu odczuwamy zawroty głowy, mrowienie          
w rękach i sztywność mięśni. Stajemy się nadpobudliwi, 
mamy kłopoty z koncentracją i cierpimy na bezsenność. 
Dzięki sile wyporu i ciśnieniu wody oraz temperaturze 
kąpieli, hydromasaż działa wielostronnie na organizm 
redukując zmęczenie, poprawiając nastrój i ogólne 
samopoczucie.

Zalety terapeutyczne hydromasażu
 Hydromasaż ma wiele zalet. Wanny z systemem 
hydromasażu służą do relaksacji, wspomagają wyrównanie 
ciśnienia krwi i usunięcie zakwasów po wysiłku fizycznym. 
Podczas kąpieli rozszerzają się naczynia włosowate, 
otwierają pory, dzięki czemu organizm wydziela szkodliwe 
substancje. Naukowcy stwierdzili, że podczas kąpieli w wannie                           
z hydromasażem, wzmaga się praca nerek i wątroby nawet        
o 30%. 

 Zabiegi hydromasażowe polecane są jako 
uzupełnienie profilaktyki zdrowotnej i mają bardzo dobry wpływ 
na ogólne samopoczucie każdego z nas. 

 Strumienie wody i powietrza wydobywające się        
z dysz pozytywnie oddziałują na następujące partie naszego 
ciała:
Serce i układ krążenia – powodują wyrównanie ciśnienia 
krwi, 
Układ oddechowy – poparwia wentylację płuc oraz pogłębia 
oddech; 
Układ trawienny – przyspiesza procesy trawienne                          
i wspomaga perystaltykę jelit, przynosi ulgę przy wzdęciach 
i zaparciach; 
Układ kostno – mięśniowy – powoduje rozluźnienie                        
i zmniejsza napięcie mięśni, pomaga w niwielowaniu zakwasów 
po wysiłku fizycznym; 
Układ nerwowy – wycisza organizm, wzmacnia siły 
regenerujące i odbudowujące, łagodzi odczuwanie bólu, 
pobudza zmysł dotyku, poprawia nastrój, odwraca uwagę      
od codziennych problemów; 

Wanna symetryczna serii Altus
typ: WS-lx-kpl-ALT/EX 170x170 z systemem hydromasażu serii Free Line MXFR

Zbawienne bąbelki - hydromasaż dla zdrowia

Decydując się na postawienie wanny z hydromasażem warto 
odpowiednio przygotować miejsce do jej zamontowania. 
Przede wszystkim musimy wcześniej zadbać o to, by podłoże 
było dobrze wypoziomowane. Następnie musimy doprowadzić 
zasilanie o napięciu 230V zabezpieczone wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym o mocy In=30mA (np. B 16/0,03A), 
wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do 
urządzeń i elementów wyposażenia oraz instalację wodno-
kanalizacyjną. Właściwe zamontowanie tych elementów 
to podstawa bezpieczeństwa użytkowania każdej wanny                
z hydromasażem.

Ekspert radzi:

Marcin Wargoś
Product Manager
Sanplast SA
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Drzwi przesuwne serii FREE ZONE typ: D2/FREE ZONE
 Brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE

 Ergonomiczne zaplanowanie 
łazienki nie jest prostym zadaniem. Obecnie 
coraz więcej osób postanawia wyposażyć 
łazienkę w  kabinę prysznicową, która 
oprócz kluczowych walorów użytkowych, 
jest również dopełnieniem całościowej 
aranżacji. Przedstawiamy Free Zone  – 
kabinę bez barier. 

 Kabiny prysznicowe to wolność 
w czystej postaci. Cechą charakterystyczną 
produktu jest brak profilu dolnego co gwarantuje 
bezprogowe wejście dla użytkowników. 
Dlatego też idealnie sprawdzi się ona także 
w przypadku osób starszych lub mających 
problemy z poruszaniem się. Nowoczesna oraz 
nietuzinkowa forma kabiny idealnie współgra        
i harmonijnie łączy się z wnętrzem łazienki. Jest 
to doskonały pomysł na nowoczesną łazienkę 
połączoną z komfortem użytkowania. 

Brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii STRUCTURE MINERAL typ: B-M/STRUCTURE

 Brodziki Structure Mineral to 
nowy wymiar brodzików. Ich piękna, 
surowa forma to idealna propozycja dla 
wszystkich zwolenników nowoczesnych 
przestrzeni.  Brodziki wykonane są bowiem 
z odlewu mineralnego, a dodatkowo mogą 
być cięte na wymiar, dzięki czemu idealnie 
wkomponują się w łazienkę. 

 Oryginalny, nietuzinkowy design 
sprawi, że staną się one wyjątkową ozdobą salonu 
łazienkowego. Cechami charakterystycznymi 
brodzików jest duża, strukturalna powierzchnia. 
Konstrukcja brodzików zapewnia łatwy montaż 
na posadzce lub możliwość wpuszczenia 
brodzików w posadzkę, tworząc bezbarierowe 
wejście. Wyjątkowa seria Structure Mineral 
zapewnia możliwość dostosowania wymiaru do 
indywidualnych potrzeb klienta. Dopasowanie do 
niestandardowych łazienek jest z serią Structure 
Mineral niezwykle proste poprzez docinanie 
brodzika przez klienta lub zlecenie opcji cięcia   
w naszej firmie.

Brodzik Strucutre Mineral
z wycięciem wg projektu klienta

Stwórz swoją strefę wolności
z kabinami Free Zone 

Stucture Mineral 
- wyjątkowe dopasowanie brodzika 
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KABINA:
po każej kąpieli zalecamy, aby pozostałe resztki wody usunąć ściągaczką. 
Wtedy używanie łagodnych środków czystości ograniczymy do minimum.

PRODUKTY AKRYLOWE - zalecamy czyścić 
płynami do mycia akrylowych urządzeń sanitarnych i 
płynami do mycia naczyń kuchennych. Informujemy, 
iż na rynku dostępna jest cała gama preparatów 
przeznaczonych do pielęgnacji kabin prysznicowych 
oraz wyrobów akrylowych.

 Właściwa pielęgnacja wyrobów 
odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu pełnej 
użyteczności produktu i zachowaniu jego 
pierwotnego wyglądu przez długie lata.

PRODUKTY Z ODLEWU MINERALNEGO - 
zalecamy czyścić używając delikatnych środków 
myjących, mimo wysokiej odporności na substancje 
chemiczne i plamiące.

Dbanie o łazienkę jest bardzo proste!
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