
Wanny z hydromasażemWanny z hydromasażem

Infolinia: +48 52 31 88 600; www.sanplast.pl
Producent: Sanplast SA, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, 

e-mail: poczta@sanplast.pl

Sanplast SA zastrzega sobie prawo zmian w zakresie charakterysyki technicznej i kolorystycznej 
wyrobów. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich kolory prezentowane mogą odbiegać od 

rzeczywistych.

System hydromasażu wodny HW-E-P

Dysza wodna średnia płaska
z regulacją kierunku wypływu wody

Dysza wodna mała płaska
z regulacją kierunku wypływu wody

Panel sterujący dla obu rodzajów 
systemu

Wanny wyposażone są w stelaż.

WP/MO
lewa
z HM-E-P

WP/MO
prawa
z HM-E-P

WP/MO
lewa
z HW-E-P

WP/MO
prawa
z HW-E-P

Szybkie tempo życia, czas przedłużającej się 
pandemii sprawia, że w efektywny sposób chcemy 
się zrelaksować, odpocząć i zrobić coś dobrego 
nie tylko dla ciała, ale też dla umysłu.  
Najskuteczniejsze do tego są kojące kąpiele            
w wannie z hydromasażem! 

Skorzystaj z naszej promocji!
Kup wSPAniałą wannę w promocyjnej cenie!

System hydromasażu mieszany HM-E-P

Dysza wodna średnia płaska
z regulacją kierunku wypływu wody

Dysza wodna mała płaska
z regulacją kierunku wypływu wody

Dysza powietrzna mała 
z wypływem peryferyjnym

WAP/CO
(prawa)
z HM-E-P

WAL/CO
(lewa)
z HM-E-P

WAP/CO
(prawa)
z HW-E-P

WAL/CO
(lewa)
z HW-E-P



System hydromasażu mieszany HM-E-P

Indeks Typ
Wymiar 

[cm]
Kolor 
akrylu

Cena promocyjna
brutto

W905058-01-30
Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 
100x150-HM-E-P

100x150 
biały 
EW 5159,00 zł

W905068-01-30
Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 
100x160-HM-E-P

100x160 
biały 
EW 5230,00 zł

W906058-01-30
Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 
100x150-HM-E-P

100x150 
biały 
EW 5159,00 zł

W906068-01-30
Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 
100x160-HM-E-P

100x160 
biały 
EW 5230,00 zł

W973578-01-30
Wanna prostokątna WP/MO 
75x170-L-HM-E-P

75x170 
biały 
EW 5237,00 zł

W974578-01-30
Wanna prostokątna WP/MO 
75x170-P-HM-E-P

75x170
biały 
EW 5237,00 zł

System hydromasażu mieszany HM-E-P

Wyposażenie:
• 8 dysz wodnych, w tym:
       - 4 dysze wodne średnie płaskie z regulacją kierunku   
         wypływu wody do masażu tułowia i nóg
       - 2 dysze wodne małe płaskie z regulacją kierunku 
         wypływu wody do masażu pleców
       - 2 dysze wodne małe płaskie z regulacją kierunku 
         wypływu wody do masażu stóp
• 8 dysz powietrznych małych z wypływem peryferyjnym
• elektroniczny panel sterujący
• pompa wodna 700 W
• pompa powietrza 700 W
• amortyzatory antywibracyjne pod pompy
• elastyczne podkładki pod nogi stelaża
• automatyczne osuszanie dysz

System hydromasażu wodny HW-E-P

 Indeks Typ
Wymiar

[cm]
Kolor 
akrylu

Cena promocyjna
brutto

W905057-01-30
Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 
100x150-HW-E-P

100x150 
cm

biały 
EW 3599,00 zł

W905067-01-30
Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 
100x160-HW-E-P

100x160 
cm

biały 
EW 3673,00 zł

W906057-01-30
Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 
100x150-HW-E-P

100x150 
cm

biały 
EW 3599,00 zł

W906067-01-30
Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 
100x160-HW-E-P

100x160 
cm

biały 
EW 3673,00 zł

W973577-01-30
Wanna prostokątna WP/MO 
75x170-L-HW-E-P

75x170 
cm

biały 
EW 3739,00 zł

W974577-01-30
Wanna prostokątna WP/MO 
75x170-P-HW-E-P

75x170 
cm

biały 
EW 3739,00 zł

System hydromasażu wodny HW-E-P
Wyposażenie:
• 8 dysz wodnych, w tym:
       - 4 dysze wodne średnie płaskie z regulacją kierunku 
         wypływu wody do masażu tułowia i nóg
       - 2 dysze wodne małe płaskie z regulacją kierunku 
         wypływu wody do masażu pleców
       - 2 dysze wodne małe płaskie z regulacją kierunku  
         wypływu wody do masażu stóp
• elektroniczny panel sterujący
• pompa wodna 700 W
• amortyzatory antywibracyjne pod pompę
• elastyczne podkładki pod nogi stelaża
• automatyczne osuszanie dysz

Wanna serii COMFORT 
z systemem hydromasażu
mieszanym HM-E-P

Wanna serii MODESTA 
z systemem hydromasażu
mieszanym HM-E-P

Wanna serii COMFORT 
z systemem hydromasażu
wodnym HW-E-P

Wanna serii MODESTA 
z systemem hydromasażu
wodnym HW-E-P


