
Seria Fuerta Mineral to wanny wykonane z dobrze 
już znanego odlewu mineralnego. Odlew mineralny 
charakteryzuje się znakomitymi właściwościami 
użytkowymi oraz estetycznymi. Powierzchnia jest 
niezwykle gładka, dzięki czemu jest łatwa w utrzymaniu 
czystości, a także odporna na rozwój grzybów, plesni 
i bakterii. Powierzchnia wanien odporna jest również 
na różnego rodzaju plamy, odbarwienia czy ścieranie 
i zarysowania. Subtelne kształty i delikatne ranty 
nadają wannie eleganckiego designu. Dostępność 
koloru białego błysku lub matowego daje nowe 
możliwości aranżacyjne.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

FUERTA MINERALFUERTA 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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna owalna
WOW-M/FUERTA



Seria Natur Mineral to ekskluzywne wanny wykonane 
przy użyciu materiału naturalnego pochodzenia, którego 
głównym składnikiem jest dolomit. Odlew mineralny cha-
rakteryzuje się znakomitymi właściwościami użytkowymi 
oraz estetycznymi. Powierzchnia jest niezwykle gładka, 
dzięki czemu jest łatwa w utrzymaniu czystości, a tak-
że odporna na rozwój grzybów, plesni i bakterii. Po-
wierzchnia wanien odporna jest również na różnego 
rodzaju plamy, odbarwienia czy ścieranie i zarysowa-
nia. Wolnostojące wanny nadadzą każdej łazience 
charakter luksusowego salonu kąpielowego. Cechą 
charakterystyczną wanny jest jej wyjątkowa forma, 
49 cm głębokość oraz wysoka jakość wykonania, 
które zapewnią komfort kąpieli na najwyższym po-
ziomie.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

NATUR MINERALNATUR 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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna owalna
WOW-M/NATUR



Wanny Space Line to dobry wybór dla wszystkich osób 
ceniących sobie rozwiązania jednocześnie niestandardo-
we, ale i z nutą klasycznej elegancji. Space Line to pro-
pozycja zarówno do łazienek w stylu tradycyjnym, jak i 
nowoczesnym. Wanny wykonane są z akrylu sanitarne-
go i występują z kwadratowym adapterem z pokryw-
ką syfonu w komplecie. Prosta linia wanny, optymalna 
głębokość i kąt pochylenia oparć sprawiają, że wan-
ny Space Line stanowią gwarancję komfortu, wygody 
i relaksu. Adapter z pokrywką syfonu pełni nie tylko 
funkcję estetyczną, sprawia również, że dno wanny 
jest zupełnie gładkie. Długa gorąca kąpiel w owalnej 
wannie to odrobina luksusu, którą można zapew-
nić sobie każdego dnia we własnej łazience. Wan-
ny Space Line dodają szyku, elegancji i w ciekawy 
sposób przełamują styl każdego wnętrza.

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

SPACE LINESPACE LINE

Wanna prostokątna
WP/SPACE

Wanna prostokątna ze strefą prysznica
WPsp/SPACE

Wanna prostokątna
WP/SPACE

Wanna symetryczna
WS/SPACE

Wanna trapezowa
WTL(P)/SPACE

Wanna sześciokątna
W6K/SPACE

Wanna owalna
WOW/SPACE



Seria LUXO to przede wszystkim wanny, które zostały za-
projektowane z myślą o tych klientach, dla których ide-
alną formą relaksu po długim dniu jest gorąca kąpiel w 
wannie wypełnionej ciepłą wodą z pianą. W ofercie se-
rii Luxo znajduje się bogaty wybór wanien o różnych 
rozmiarach i formach. Stanowią one ciekawe rozwią-
zanie zarówno do pokoi kąpielowych, jak i do łazie-
nek o mniejszej powierzchni. Nie ma większej przy-
jemności niż gorąca kąpiel po ciężkim dniu. Dlatego 
coraz częściej w naszych łazienkach szukamy miej-
sca również na wannę. Z myślą o miłośnikach kąpie-
li powstały wanny LUXO. Wybierając wanny z se-
rii LUXO mamy do wyboru wiele kształtów i kilka 
wymiarów, które ułatwiają dopasowanie wanny do 
najbardziej wymagającego wnętrza. Paleta możli-
wości jest szeroka – zaczynając od wanny syme-
trycznej narożnej poprzez sześciokątne, trapezo-
we, asymetryczne i symetryczne przyścienne po 
klasyczne prostokątne i wersję owalną.

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

LUXOLUXO

Wanna asymetryczna
WAL(P)se/LUXO* ** ***

Wanna symetryczna przyścienna
WSPse/LUXO* ** ***

Wanna owalna
WOWse/LUXO* ** ***

Wanna symetryczna narożna
WS/LUXO* **

Wanna asymetryczna narożna
WAL(P)/LUXO*

Wanna symetryczna przyścienna
WSP/LUXO*

Wanna prostokątna
WSP/LUXO

Wanna sześciokątna
W6K/LUXO

Wanna trapezowa
WTL(P)/LUXO

* - wanny dostępne z obudową w komplecie
** - wanny dostępne w wersji monoblok
*** - wanna z możliwością uzupełnienia 
napełnianiem przez przelew



Elegancka seria wanien Loft Line charakteryzuje się bardzo 
ciekawą stylistyką spotykaną do tej pory w segmentach 
Premium. Jeżeli wyobrazimy sobie minimalizm połączo-
ny z subtelnym pięknem to zmaterializuje się seria Loft 
Line. Wanny prostokątne, asymetryczne, symetryczne 
przyścienne i owalne pozwolą nam stworzyć piękne i 
przytulne wnętrza. Wanny w zależności od opcji do-
stępne są z eleganckim przelewem szczelinowym lub 
jako opcja z możliwością napełniania przez przelew 
co daje więcej możliwości aranżacyjnych. Ich cechą 
charakterystyczną jest specjalnie wyprofilowane 
oparcie pleców, zapewniające maksymalny komfort 
podczas kąpieli.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

LOFT LINELOFT 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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna asymetryczna
WAL(P)-kpl-mb/LOFT*

Wanna symetryczna przyścienna
WSP-kpl-mb/LOFT*

Wanna owalna
WOW-kpl-mb/LOFT*

Wanna prostokątna
WPdo/LOFT

* - wanna z możliwością uzupełnienia 
napełnianiem przez przelew



Prawdziwy komfort jest wtedy, kiedy nie musisz się spie-
szyć i kiedy masz odpowiednio dużo czasu na relaks. 
Doskonałą sposobnością do odczuwania komfortu jest 
długa, gorąca kąpiel w czasie której Twoje mięśnie od-
poczywają, a Ty możesz się wyciszyć. A gdyby tak 
wzbogacić te wspaniałe chwile o odrobinę luksusu? 
Wybierając wanny z serii Prestige, możesz skutecznie 
odprężyć się w swoim domowym, ekologicznym spa. 
Seria Prestige powstała z myślą o wszystkich, którzy 
szukają w codziennym życiu prostych, ale i luksuso-
wych rozwiązań.Seria Prestige skupia się w swoich 
rozwiązaniach na najlepszych technicznych rozwią-
zaniach, nie zaburzających prostoty i minimalizmu, 
którym charakteryzuje się design wanien Prestige. 
Jesteśmy marką, która chce dostarczyć Ci poczu-
cie prestiżu w codziennych sytuacjach. Z myślą o 
Twoim komforcie przygotowaliśmy cztery warian-
ty wanien, które z łatwością dopasujesz do moż-
liwości swojej łazienki.
 
Więcej informacji na www.sanplast.pl

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna prostokątna
WP/PR

Wanna prostokątna
WP/PR

Wanna symetryczna
WS/PR

Wanna symetryczna z siedziskiem
WSzs/PR

Wanna owalna
WOW/PR*

* - wanna dostępna także
z obudową w komplecie



Wanny asymetryczne Comfort to klasyka sama w sobie. 
Od lat uwodzą swoich zwolenników ponadczasową linią. 
Ich szeroki zakres wymiarów gwarantuje dopasowanie 
produktu do przestrzeni każdej łazienki. To propozycja 
dla osób, które lubią standardowe rozwiązania w 
ciekawej formie. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

COMFORTCOMFORT

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna asymetryczna
WAL(P)/CO



Łazienka to wyjątkowe miejsce w każdym domu, głównie 
z uwagi na poranne czynności jakie w niej wykonujemy, 
ale także przestrzeń, w której możemy odpocząć i zre-
laksować się po ciężkim dniu. Funkcjonalność tego po-
mieszczenia wpływa na ogólny komfort jego użytkowa-
nia. Wanna Free Line to wybór uniwersalny. Seria Free 
Line z uwagi na uniwersalny charakter i funkcjonalność 
to gama produktów dostępnych w wielu rozmiarach, 
a także kształtach. Zaprojektowaliśmy wanny o nietu-
zinkowych kształtach, dzięki którym nie tylko wpro-
wadzisz do łazienki pierwiastek nowoczesności, ale 
sprawisz że Twoja łazienka zachowa więcej wolnej 
przestrzeni. Wybierz wannę 6-kątną i zobacz ja-
kie to proste. Stwórz harmonijną aranżację i ciesz 
się chwilą tylko dla siebie w przestrzeni łazienko-
wej. Oferujemy klasyczne rozwiązania wanien na-
rożnych symetrycznych i asymetrycznych, a tak-
że ciekawe propozycje wanien prostokątnych i 
owalnych z centralnie umiejscowionym odpły-
wem. Dzięki temu, nawet najmniejsza łazienka 
może zamienić się w luksusowy pokój kąpielo-
wy. W ofercie wanien Free Line znajdziesz mo-
dele z podwójnym oparciem, a także klasycz-
ne rozwiązania idealnie dopasowane do Two-
ich potrzeb.

Więcej informacji na www.sanplast.pl
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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna prostokątna
WP/FREE

Wanna prostokątna
WPdo/FREE

Wanna symetryczna
WS/FREE

Wanna asymetryczna
WAL(P)/FREE

Wanna trapezowa
WTL(P)/FREE

Wanna trapezowa
WTL(P)/FREE

Wanna sześciokątna
W6K/FREE

Wanna owalna
WOW/FREE



Akrylowe wanny to najpopularniejsze wanny w polskich 
domach. Oferta serii Basic Line to wanny prostokątne 
z jednym lub dwoma oparciami oraz wanny niespoty-
kane do tej pory w segmencie podstawowym: owalna 
i sześciokątna. Basic to propozycja dla tych, dla któ-
rych czysta przyjemność w wannie jest bardzo istot-
na. 45 cm głębokość wanny jest optymalna, a wyko-
nanie z akrylu sanitarnego zapewnia utrzymanie tem-
peratury wody. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

BASIC LINEBASIC 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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna prostokątna
WP/BASIC

Wanna prostokątna
WPdo/BASIC

Wanna owalna
WOW/BASIC

Wanna sześciokątna
W6K/BASIC



Wanny prostokątne linii Modesta to styl na miarę czasu. 
Proste, zdecydowane kształty opierające się na minimali-
zmie i ponadczasowej estetyce tworzą styl tej serii. Wan-
ny Modesta wyróżniają się specjalnie wyprofilowanymi 
przetłoczeniami pod łokcie. Wszystko dla jeszcze więk-
szego komfortu kąpieli. Nowa linia to odważne rozwią-
zania, które z biegiem czasu nie stracą na estetyce.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

MODESTAMODESTA

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna prostokątna
WP/MO



W małych łazienkach najlepiej sprawdzają się wanny pro-
stokątne. Jeśli zależy ci na ekonomicznym rozwiązaniu 
kąpielowym, wybierz wannę prostokątną serii GESSA. 
Prostokąt to pierwszy kształt który przychodzi na myśl 
w skojarzeniu z wanną. Ten uniwersalny model będzie 
prezentować się równie dobrze w modernistycznych 
jak i bardziej tradycyjnych łazienkowych wnętrzach. 
Proste krawędzie i wysokiej jakości materiały to zapo-
wiedź wieloletniej satysfakcji z wyboru tego modelu. 
Optymalna głębokość 42cm i cztery najczęściej wy-
bierane rozmiary wanny sprawiają, że dopasowanie 
jej do większości mniejszych łazienek będzie dzie-
cinnie proste. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

GESSAGESSA

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna prostokątna
WP/GESSA



Wanny prostokątne przetrwały próbę czasu, a w serii Idea 
oczarowują swoją prostotą i kuszą praktycznością. IDEA 
znaczy „pomysł”, a ten model wanny jest zdecydowa-
nie dobrym pomysłem jeśli myślimy o remoncie lub wy-
posażeniu swojej łazienki. Przystępna cena i wysoka ja-
kość to najważniejsze cechy nowej wanny w ofercie 
polskiego producenta. Klasyczny prostokątny kształt 
łagodzą delikatne linie wyprofilowanego wnętrza wan-
ny, dając wrażenie lekkości i nowoczesności.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

IDEAIDEA

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Wanna prostokątna
WP/IDEA



Posiadanie niewielkiej łazienki nie oznacza jednocze-
śnie, że trzeba zrezygnować z wygodnych kąpieli w wan-
nie oraz z wyposażenia jej w produkty zgodne z najno-
wocześniejszymi trendami. Ich urządzenie jest obec-
nie znacznie łatwiejsze, gdyż na rynku dostępnych jest 
wiele produktów dedykowanych właśnie małym łazien-
kom. Małe nie znaczy niewygodne. Wstawienie do nie-
dużej łazienki wanny może być ciekawym i korzyst-
nym rozwiązaniem. W przypadku małych powierzch-
ni warto postawić na wanny asymetryczne, które 
przede wszystkim zajmują mniej miejsca. Z pozoru 
niewielkie wymiary wanien asymetrycznych zapew-
niają tyle miejsca do kąpieli, ile te o klasycznych 
kształtach. Sekret tkwi w odpowiednim wyprofilo-
waniu wnętrza takiej wanny. Dla wielbicieli klasyki, 
dostępna jest wersja wanny prostokątnej w 4 naj-
popularniejszych wymiarach.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

ASAS

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 hy-
dromasażu marki SANPLAST idealnie wkomponują się w każ-
dą strefę łazienki. I to bez względu na to czy jesteś zwolen-
nikiem długich kąpieli w wannie czy też czystej przyjemno-
ści pod prysznicem. Piękne, klasyczne i doskonałe jakościo-
wo produkty marki Sanplast to idealna propozycja do każ-
dej łazienki.
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