
Podążając za trendami łazienkowymi oferujemy nasze 
brodziki w kilku atrakcyjnych kolorach, które zapewnią 
atrakcyjny wygląd brodzika, jednocześnie nadając 
indywidualny charakter naszej łazience. Kolorowe 
produkty marki Sanplast produkowane są w 
nowoczesnej technologii i doskonale zabezpieczone 
przed wycieraniem i zużyciem. Dzięki temu nie trzeba 
obawiać się o ich trwałość, a także uszkodzenie 
podczas czyszczenia i konserwacji. Wszystko to 
sprawia, że produkty Sanplast wykonane w kolorze 
prezentują się doskonale przez wiele lat.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

KOLORY BRODZIKÓWKOLORY BRODZIKÓW

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miejsca 
do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy hydro-
masażu i panele prysznicowe marki SANPLAST idealnie wkom-
ponują 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 produkty marki Sanplast to idealna propozycja 
do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wizualizacja kolorów 
dla serii STRUCTURE 
MINERAL

Wizualizacja kolorów dla 
serii SPACE MINERAL

Wizualizacja kolorów dla 
serii SPACE LINE

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH SERII BRODZIKÓW

- STRUCTURE MINERAL, OPEN STRUCTURE MINERAL: biały EW, szary łupek, szarość 

  kamienia, szary mleczny, mat czerni

- SPACE MINERAL S, SPACE MINERAL, OPEN MINERAL: biały EW, szary łupek, szarość 

 kamienia, szary mleczny

- SPACE LINE: biały EW, graphit matowy

- PRESTIGE: biały EW

- FREE LINE: biały EW



STRUCTURE MINERALSTRUCTURE MINERAL

C



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. 
Oryginalny, nietuzinkowy design sprawi, że staną 
się one wyjątkową ozdobą salonu łazienkowego. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, 
dajemy możliwość zamówienia brodzika Structure 
Mineral przyciętego wg wymiarów pasujących 
do aranżacji łazienki, a nawet przycięcia go we 
własnym zakresie. Można stworzyć produkt o 
nietypowym kształcie bądź wymiarze i dostosować 
go do istniejącej zabudowy, bez konieczności 
przeprowadzania kosztownego i uciążliwego 
remontu. Zaaranżowanie przestrzeni, zwłaszcza 
w małej łazience staje się dzięki temu o wiele 
prostsze. Z brodzikiem ciętym na wymiar można 
wykreować oryginalną i jedyną w swoim rodzaju 
przestrzeń prysznicową. Brodziki dostępne są 
w 5 kolorach.

Więcej informacji na www.sanplast.plSTRUCTURE MINERALSTRUCTURE MINERAL

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miej-
sca do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy 
hydromasażu i panele prysznicowe marki SANPLAST ideal-
nie wkomponują się w każdą strefę łazienki. I to bez wzglę-
du na to czy jesteś zwolennikiem długich kąpieli w wannie czy 
też czystej przyjemności pod prysznicem. Piękne, klasyczne 
i doskonałe jakościowo produkty marki Sanplast to idealna 
propozycja do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Brodzik kwadratowy
B-M/STRUCTURE

Brodzik prostokątny
B-M/STRUCTURE

C
- klasa antypoślizgowości

Brodziki posiadają możliwość przycinania 
oraz wykonania wcięć i wycięć

Brodzik półokrągły
BP-M/STRUCTURE

33 
modele!

Dostępność kolorów:
biały EW,
szary łupek,
szarość kamienia,
szary mleczny,
mat czerni



Space Mineral to nowoczesne brodziki prysznicowe. Bro-
dziki są najlepszym uzupełnieniem kabiny prysznicowej. 
Mnogość kształtów: kwadratowy, prostokątny, półokrą-
gły, pięciokątny i trapezowy. Dostępność w 59 formach 
Space Mineral S oraz 75 formach Space Mineral spra-
wiają, że zastosowanie tych brodzików jest doskona-
łym sposobem na idealne wkomponowanie produk-
tu w łazienkę. Delikatny i minimalistyczny design oraz 
możliwość wpuszczenia brodzika w posadzkę a tym 
samym stworzenia bezbarierowego wejścia lub do-
posażenia brodzika w stelaż i obudowę czyni go uni-
wersalnym i najlepszym produktem do kreacji miej-
sca do kąpieli pod prysznicem w niemalże każdej 
łazience. Istotne jest tutaj także naturalne pocho-
dzenie materiału, z którego wykonany jest brodzik. 
Trwałość i stabilność oraz odporność na różne-
go rodzaju plamy i odbarwienia oraz ścieranie a 
także łatwość w utrzymaniu czystości są bardzo 
ważnymi zaletami biorąc pod uwagę praktyczne 
zastosowanie produktów. Brodziki dostępne są 
w 4 kolorach.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Brodzik półokrągły
BP-M/SPACE

SPACE MINERALSPACE MINERAL

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miej-
sca do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy 
hydromasażu i panele prysznicowe marki SANPLAST ideal-
nie wkomponują się w każdą strefę łazienki. I to bez wzglę-
du na to czy jesteś zwolennikiem długich kąpieli w wannie czy 
też czystej przyjemności pod prysznicem. Piękne, klasyczne 
i doskonałe jakościowo produkty marki Sanplast to idealna 
propozycja do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Brodzik przyścienny 
półokrągły
BP-M/SPACE

Brodzik kwadratowy
B-M/SPACE

Brodzik pięciokątny 
BPK-M/SPACE

Brodzik prostokątny
B-M/SPACE

Brodzik trapezowy 
BTL(P)-M/SPACE

SPACE MINERAL SSPACE MINERAL S

Brodzik kwadratowy
B-M/SPACE-S

Brodzik prostokątny
B-M/SPACE-S

Brodzik kwadratowy
B-M/SPACE-S
z powierzchnią antypoślizogową 
Pro Safe System

C
- klasa antypoślizgowości
przy opcji Pro Safe System

- klasa antypoślizgowości

A
134 
modele!

Dostępność kolorów: biały EW, szary łupek, szarość kamienia, szary mleczny



OPEN STRUCTURE MINERALOPEN STRUCTURE MINERAL

B



Brodziki Open Structure Mineral to nowy wymiar brodzi-
ków. Ich piękna, surowa forma to idealna propozycja dla 
wszystkich zwolenników nowoczesnych przestrzeni. 
Brodziki wykonane są bowiem z odlewu mineralnego. 
Oryginalny, nietuzinkowy design sprawi, że staną się 
one wyjątkową ozdobą salonu łazienkowego. Zaaran-
żowanie przestrzeni, zwłaszcza w małej łazience staje 
się dzięki temu o wiele prostsze. Istotne jest tutaj także 
naturalne pochodzenie materiału, z którego wykonany 
jest brodzik. Trwałość i stabilność oraz odporność na 
różnego rodzaju plamy i odbarwienia oraz ścieranie 
a także łatwość w utrzymaniu w czystości są bardzo 
ważnymi zaletami biorąc pod uwagę praktyczne za-
stosowanie produktów. Brodziki dostępne są w 5 
kolorach oraz 55 wymiarach.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miej-
sca do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy 
hydromasażu i panele prysznicowe marki SANPLAST ideal-
nie wkomponują się w każdą strefę łazienki. I to bez wzglę-
du na to czy jesteś zwolennikiem długich kąpieli w wannie czy 
też czystej przyjemności pod prysznicem. Piękne, klasyczne 
i doskonałe jakościowo produkty marki Sanplast to idealna 
propozycja do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Brodzik półokrągły
BP-M/OPEN STR

OPEN STRUCTURE MINERALOPEN STRUCTURE MINERAL

B
- klasa antypoślizgowości

Brodzik półokrągły
BP-M/OPEN STR

Brodzik kwadratowy
B-M/OPEN STR

Brodzik prostokątny
B-M/OPEN STR

55 
modeli!

Dostępność kolorów: biały EW, szary łupek, szarość kamienia, szary mleczny, mat czerni



Open Mineral to nowoczesne brodziki prysznicowe, za-
stosowanie produktów z tej serii jest doskonałym sposo-
bem na idealne urządzenie strefy prysznicowej w łazien-
ce. Delikatny i minimalistyczny design oraz możliwość 
wpuszczenia brodzika w posadzkę a tym samym stwo-
rzenia bezbarierowego wejścia lub doposażenia brodzi-
ka w stelaż i obudowę czyni go uniwersalnym i naj-
lepszym produktem do kreacji miejsca do kąpieli pod 
prysznicem w niemalże każdej łazience. Istotne jest 
tutaj także naturalne pochodzenie materiału, z które-
go wykonany jest brodzik. Trwałość i stabilność oraz 
odporność na różnego rodzaju plamy i odbarwienia 
oraz ścieranie a także łatwość w utrzymaniu czysto-
ści są bardzo ważnymi zaletami biorąc pod uwagę 
praktyczne zastosowanie produktów. Brodziki do-
stępne są w 4 kolorach oraz 55 wymiarach.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miej-
sca do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy 
hydromasażu i panele prysznicowe marki SANPLAST ideal-
nie wkomponują się w każdą strefę łazienki. I to bez wzglę-
du na to czy jesteś zwolennikiem długich kąpieli w wannie czy 
też czystej przyjemności pod prysznicem. Piękne, klasyczne 
i doskonałe jakościowo produkty marki Sanplast to idealna 
propozycja do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Brodzik półokrągły
BP-M/OPEN

OPEN MINERALOPEN MINERAL

Brodzik półokrągły
BP-M/OPEN

Brodzik kwadratowy
B-M/OPEN

Brodzik prostokątny
B-M/OPEN

C
- klasa antypoślizgowości
przy opcji Pro Safe System

- klasa antypoślizgowości

A

55 
modeli!

Dostępność kolorów: biały EW, szary łupek, szarość kamienia, szary mleczny



Dużo przestrzeni, eleganckie, estetyczne wzornictwo. 
To właśnie SPACE LINE – synonim komfortu i luksu-
su wśród  brodzików przysznicowych.  Minimalizm for-
my i duże powierzchnie wyróżniają unikalną stylistykę                          
serii SPACE LINE. Prosty design zapewnia kompozy-
cyjną harmonię produktów z ekskluzywnym wnętrzem 
salonu kąpielowego. Space Line to akrylowe brodziki, 
zapewniające nieskrępowaną przestrzeń podczas ką-
pieli. Pośpiech i ciągły brak czasu sprawiają, że kąpiel 
musi być prosta i szybka. Brodziki kompletowane są 
z adapterem z pokrywką, pełniącym nie tylko funk-
cję estetyczną, ale sprawiającym również, że dno 
jest zupełnie gładkie. Szeroki wybór produtków tej 
serii, stworzonych z myślą o osobach, dla których 
w łazience, oprócz wygody, liczy się nowoczesny, 
nietuzinkowy wystrój, spełni wymagania każdego 
użytkownika.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Brodzik prostokątny
B/SPACE

SPACE LINESPACE LINE

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miej-
sca do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy 
hydromasażu i panele prysznicowe marki SANPLAST ideal-
nie wkomponują się w każdą strefę łazienki. I to bez wzglę-
du na to czy jesteś zwolennikiem długich kąpieli w wannie czy 
też czystej przyjemności pod prysznicem. Piękne, klasyczne 
i doskonałe jakościowo produkty marki Sanplast to idealna 
propozycja do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Brodzik kwadratowy
B/SPACE

Brodzik pięciokątny 
BPK/SPACE

Brodzik prostokątny
B/SPACE

Brodzik kwadratowy
B/SPACE

C
- klasa antypoślizgowości
przy opcji Pro Safe System

Brodzik półokrągły 
BP/SPACE

Brodzik półokrągły 
BP/SPACE

31 
modeli!

Dostępne kolory: biały EW, pergamon, graphit matowy



Seria Prestige to połączenie wysokiej jakości ze współ-
czesnym designem. Elegancja i praktyczność brodzików 
prysznicowych sprawia, że zyskują one aprobatę każ-
dego wielbiciela prysznicowych przyjemności, brodzi-
ki gwarantują maksymalny komfort kąpieli, ich stylisty-
ka perfekcyjnie współgra z większością oferowanych 
przez nas kabin. Seria Prestige to produkty doskona-
le komponujące się z wyposażeniem nowoczesnej ła-
zienki, powstałe z myślą o osobach poszukujących 
eksluzywnych rozwiązań kąpielowych. Piękno i po-
pularność tych produktów tkwi w prostocie ich kon-
strukcji. Dzięki propozycjom serii Prestige z łatwo-
ścią stworzymy wygodną przestrzeń w każdej ła-
zience, również w pomieszczeniach trudnych w 
aranżacji. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Brodzik kwadratowy
Bza/PR

PRESTIGEPRESTIGE

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miej-
sca do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy 
hydromasażu i panele prysznicowe marki SANPLAST ideal-
nie wkomponują się w każdą strefę łazienki. I to bez wzglę-
du na to czy jesteś zwolennikiem długich kąpieli w wannie czy 
też czystej przyjemności pod prysznicem. Piękne, klasyczne 
i doskonałe jakościowo produkty marki Sanplast to idealna 
propozycja do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Brodzik półokrągły
BPza/PR

Brodzik prostokątny
Bza/PR

Brodzik kwadratowy
Bza/PR

C
- klasa antypoślizgowości
przy opcji Pro Safe System

11 
modeli!

Dostępne kolory: biały EW, pergamon, graphit matowy



Brodziki serii FREE LINE obejmują kształty kwadratowe, 
prostokątne i półokrągłe w wielu wymiarach i kilku wa-
riantach głębokości. Szeroka gama produktowa daje 
nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni łazien-
ki. Bogata oferta brodzików umożliwia kompletowanie z 
większością kabin marki Sanplast. Modernistyczny de-
sign serii, komponuje się z detalami produktów, two-
rząc harmonijną całość. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Brodzik półokrągły zabudowany
BPza/FREE

FREE LINEFREE LINE

Planujesz strefę do kąpieli pod prysznicem, czy może do odpo-
czynku w wannie? A może potrzebujesz komfortowego miej-
sca do mycia? Wanny, kabiny, brodziki, umywalki, systemy 
hydromasażu i panele prysznicowe marki SANPLAST ideal-
nie wkomponują się w każdą strefę łazienki. I to bez wzglę-
du na to czy jesteś zwolennikiem długich kąpieli w wannie czy 
też czystej przyjemności pod prysznicem. Piękne, klasyczne 
i doskonałe jakościowo produkty marki Sanplast to idealna 
propozycja do każdej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Brodzik kwadratowy zabudowany
Bza/FREE

Brodzik półokrągły 
BP/FREE

Brodzik kwadratowy
B/FREE

Brodzik półokrągły asymetryczny
BP-L(P)/FREE

Brodzik prostokątny
B/FREE

Brodzik półokrągły
BP/FREE

Brodzik kwadratowy
B/FREE

Brodzik prostokątny
B/FREE

Brodzik półokrągły
BP/FREE56 

modeli!

Dostępne kolory: biały EW, pergamon, graphit matowy


