
Każdy dąży do tego, by stworzyć w swojej łazience wy-
jątkową atmosferę luksusu, pamiętając jednocześnie o 
zachowaniu wysokiej funkcjonalności. Ekskluzywna se-
ria Altus to produkty dla osób wymagających, pragną-
cych w łazience stworzyć ekskluzywny klimat. Seria ta, 
to propozycja dla właścicieli dużych przestrzeni łazien-
kowych, lubiących otaczać się luksusem. To produk-
ty o delikatnej rzeźbie. Wyrazista i geometryczna sty-
listyka serii to odzwierciedlenie aktualnego trendu we 
wnętrzarstwie. Altus to zbiór narożnych kabin prysz-
nicowych, drzwi wnękowych oraz kabin typu Walk-
-In. Produkty te stanowią najlepsze rozwiązanie dla 
salonu kąpielowego. Ich ponadstandardowe wy-
miary idealnie wpisują się w architekturę dużego 
wnętrza, gwarantując użytkownikom maksymalny 
komfort kąpieli. Każdy detal wieńczący serię, za-
projektowany tu został z myślą o wygodzie i bez-
pieczeństwie. Najwyższa jakość wykonania oraz 
nowoczesna stylistyka stanowią niekwestiono-
wane atuty serii.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina narożna 
KND2/ALTIIa

Drzwi przesuwne do wnęki 
D2/ALTIIa

Kabina Walk-In
PI/ALTIIa - wspornik do sufitu

Kabina Walk-In 
PI/ALTIIa - wspornik do ściany

Kabina Walk-In 
PII/ALTIIa - wspornik do sufitu

Kabina Walk-In 
PII/ALTIIa - wspornik do ściany

Kabina Walk-In PIII/ALTIIa Kabina Walk-In PIV/ALTIIa Kabina Walk-In PT/ALTIIa

Rozwiązania indywidualne

ALTUSALTUS

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

Kabina narożna KND2/ALTIIa 
wykonaną wg indywidualnego 
zamówienia klienta



Space Wall to strefa prysznicowa pełna przestrzeni. Ka-
biny Walk-In tej serii zbudowane są z połączenia szklanej 
tafli i wspornika zakończonego wieszakiem. Eleganckie 
detale dodają jej ekskluzywności. Kabiny Space Wall 
świetnie sprawdzą się jako element strefy prysznicowej 
w łazience.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina typu Walk-In
P/SPACE WALL XL

SPACE WALLSPACE WALL

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

Kabina typu Walk-In
P/SPACE WALL



Seria Tensa to produkty najwyższej jakości, które zadowo-
lą wymagających klientów. Mnogość wymiarów zapewni 
idealny dobór produktu do potrzeb. Wysokiej jakości wy-
kończenie będzie cieszyć oczy przed długi okres czasu.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Drzwi skrzydłowe ze ścianką
DJ2L(P)/TENSA

TENSATENSA

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

Drzwi skrzydłowe
DJL(P)/TENSA

NOWOŚĆ!

Kabina narożna
KNDJ2L(P)/TENSA

Kabina typu Walk-In
P/TENSA



Dużo przestrzeni, wygodne wejście i eleganckie, este-
tyczne wzornictwo. To właśnie SPACE LINE – synonim 
komfortu i luksusu wśród kabin prysznicowych  oraz 
brodzików.  Minimalizm formy i duże powierzchnie wy-
różniają unikalną stylistykę serii SPACE LINE. Prosty 
design zapewnia kompozycyjną harmonię produktów 
z ekskluzywnym wnętrzem salonu kąpielowego. Spa-
ce Line to kabiny prysznicowe, zapewniające nieskrę-
powaną przestrzeń podczas kąpieli. Pośpiech i cią-
gły brak czasu sprawiają, że kąpiel musi być prosta 
i szybka. Szeroki wybór produtków tej serii, stwo-
rzonych 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

Kabina narożna kwadratowa 
lub prostokątna 
KNDJ2L(P)/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

Kabina narożna kwadratowa 
KN4/SPACE

Kabina narożna półokrągła 
KP4/SPACE

Drzwi skrzydłowe
DJ2L(P)/SPACE

Drzwi ze ścianką przedłużającą 
DJ2L(P)/SPACE + SS2/SPACE



Seria Prestige to połączenie wysokiej jakości ze współ-
czesnym designem. Elegancja i funkcjonalność kabin 
prysznicowych sprawia, że zyskują one aprobatę każ-
dego wielbiciela prysznicowych przyjemności. Ich prze-
stronne, niczym nie skrępowane wnętrza, gwarantują 
maksymalny komfort kąpieli. Seria Prestige to produk-
ty doskonale komponujące się z wyposażeniem no-
woczesnej łazienki, powstałe z myślą o osobach po-
szukujących eksluzywnych rozwiązań kąpielowych. 
Piękno i popularność tych produktów tkwi w prosto-
cie ich konstrukcji. Dzięki propozycjom serii Prestige 
z łatwością stworzymy wygodną przestrzeń w każ-
dej łazience, również w pomieszczeniach trudnych 
w aranżacji. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina narożna kwadratowa 
lub prostokątna KNDJ/PRIII

Kabina narożna kwadratowa 
lub prostokątna KNDJ2/PRIII

Kabina narożna kwadratowa 
KN2/PRIII

Kabina narożna półokrągła 
KP2/PRIII

Kabina narożna półokrągła 
KP4/PRIII

Drzwi wahadłowe 
DD/PRIII

Drzwi wahadłowe 
DJ/PRIII

Drzwi wahadłowe 
DJ2/PRIII

Drzwi wahadłowe ze ścianką prze-
dłużającą DJ2/PRIII + SS2/PRIII

PRESTIGE IIIPRESTIGE III

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

Kabina typu Walk-In
P/PRIII

Kabina typu Walk-In
PR2/PRIII

Kabina nawannowa
KW/PRIII



Seria FREE LINE II to rozwiązanie konstrukcyjne wpisane 
w nowoczesny design produktów. Szeroka oferta kabin 
pozwala na duży wybór rozwiązań prysznicowych, opar-
tych o elegancki system wsporczy. Minimalna ilość de-
tali nadaje serii wyjątkowego charakteru. Kabiny z wy-
pełnieniem z bezpiecznego szkła hartowanego z mo-
dyfikacją powierzchni Glass Protect, wyposażone zo-
stały w subtelne aluminiowe profile i delikatne dwu-
punktowe uchwyty. System wsporczy zapewnia peł-
ną stabilizację całej konstrukcji, nadając jej jednocze-
śnie elegancji i stateczności. Nietuzinkowe rozwią-
zania linii Free Line II idealnie wkomponują się w no-
woczesną łazienkę. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina narożna kwadratowa 
lub prostokątna 
KNDJ2/FREEII

Kabina narożna kwadratowa
KN4/FREEII

Kabina narożna półokrągła
KP4/FREEII

Drzwi skrzydłowe
DJ2/FREEII

Kabina Walk-In 
P/FREEII

Kabina nawannowa
PW1/FREEII

Kabina nawannowa
PW2/FREEII

FREE LINE IIFREE LINE II

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

WYRÓŻNIENIE



Seria FREE LINE to rozwiązania konstrukcyjne wpisane 
w nowoczesny design produktów. Obejmuje ona wiele 
kształtów i typów kabin. Szeroka gama produktowa daje 
nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni łazien-
ki. Kabiny z wypełnieniem z bezpiecznego szkła harto-
wanego z modyfikacją powierzchni Glass Protect, wy-
posażone zostały w subtelne aluminiowe profile i de-
likatne chromowane zawiasy, aby nadać serii nowo-
czesny styl. Transparentne uszczelki magnetyczne 
oraz listwa mocowana na brodziku lub wannie opty-
malizują szczelność produktów. Modernistyczny de-
sign serii, komponuje się z detalami produktów, 
tworząc harmonijną całość. 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina narożna kwadratowa 
lub prostokątna 
KNDJ2/FREE

Kabina narożna kwadratowa
KN4/FREE

Kabina narożna półokrągła
KP4/FREE

Drzwi skrzydłowe
DJ2/FREE

Kabina Walk-In 
P/FREE

Kabina nawannowa
PW1/FREE

Kabina nawannowa
PW2/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



Kabiny Freezone to wolność w czystej postaci. Cechą 
charakterystyczną tej serii jest brak profilu dolnego co 
gwarantuje bezprogowe wejście dla użytkowników. No-
woczesna i nietuzinkowa forma kabiny idealnie współ-
gra i harmonijnie łączy się z wnętrzem łazienki. Jest to 
doskonały pomysł na nowoczesną łazienkę połączoną 
z komfortem użytkowania. W serii Freezone dostępne 
są drzwi przesuwne w wielu wymiarach oraz kabiny 
narożne kwadratowe i prostokątne.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Drzwi przesuwne
D2L(P)/FREEZONE

FREEZONEFREEZONE

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

Kabina kwadratowa lub 
prostokątna
KN/FREEZONE
KNL(P)/FREEZONE



Seria TX to szeroka oferta produktów, które przypadną 
do gustu wielbicielom kąpielowych przyjemności pod 
prysznicem, ceniącym sobie wysoką jakość kąpieli w 
dobrej cenie. Komfortowe wymiary oraz elegancki wy-
gląd będą stanowić doskonałe uzupełnienie niemal każ-
dej łazienki. Seria jest propozycją kabin narożnych pro-
stokątnych, półokrągłych z różnego rodzaju wejściami 
oraz drzwiami: skrzydłowymi, łamanymi, wahadłowy-
mi, przesuwnymi – dwu- i czteroelementowymi oraz 
kabin nawannowych, jak i konstrukcji typu Walk-In. 
Już teraz dzięki produktom serii TX można stworzyć 
idealne miejsce prysznicowe oraz kąpielowe!

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina narożna kwadratowa 
KN/TX5b*

Kabina narożna prostokątna 
KN/TX5b

Kabina narożna półokrągła 
KP4/TX5b*

Kabina narożna półokrągła 
z brodzkiem kpl-KP4/TX5b/165

Kabina narożna asymetryczna 
z brodzkiem kpl-KP4/TX5b

Kabina narożna półokrągła
KP1DJ/TX5b

Kabina narożna półokrągła
KP2DJ/TX5b

Kabina przyścienna
półokrągła KPP2DJ/TX5b

Kabina narożna pięciokątna
PKDJ/TX5b

TXTX

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

Drzwi skrzydłowe
DJ/TX5b

Drzwi skrzydłowe
DD/TX5b

Drzwi przesuwne
D2/TX5b

* - kabina występuje w 2 wariantach: z brodzikiem i bez brodzika w komplecie.



Seria TX to szeroka oferta produktów, które przypadną 
do gustu wielbicielom kąpielowych przyjemności pod 
prysznicem, ceniącym sobie wysoką jakość kąpieli w 
dobrej cenie. Komfortowe wymiary oraz elegancki wy-
gląd będą stanowić doskonałe uzupełnienie niemal każ-
dej łazienki. Seria jest propozycją kabin narożnych pro-
stokątnych, półokrągłych z różnego rodzaju wejściami 
oraz drzwiami: skrzydłowymi, łamanymi, wahadłowy-
mi, przesuwnymi – dwu- i czteroelementowymi oraz 
kabin nawannowych, jak i konstrukcji typu Walk-In. 
Już teraz dzięki produktom serii TX można stworzyć 
idealne miejsce prysznicowe oraz kąpielowe!

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Drzwi przesuwne
D4/TX5b

Drzwi łamane
DŁ/TX5b

ścianki dodatkowe 
SS0/TX5b

Kabina typu Walk-In
P/TX5b

Kabina nawannowa wnękowa 
D2-W/TX5b

Ścianka dodatkowa nawannowa
SS0-W/TX5b

TXTX

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

Rozwiązania indywidualne

* - kabina występuje w 2 wariantach: z brodzikiem i bez brodzika w komplecie.



Beznarzędziowy montaż tylnych ścianek w kabinach pozwala 
w szybki i prosty sposób zmontować tylne ściany w kabinach 
serii Classic II. Klient zyskuje czas, łatwość montażu oraz jego 
perfekcyjne wykonanie.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina czterościenna 
kompletna
KCKN/CLIIa

CLASSIC IICLASSIC II

Kompletność, idealne dopasowanie i pełna funkcjonalność to 
najważniejsze cechy nowych kabin czterościennych serii Clas-
sic II. To zupełnie nowe rozwiązanie do kąpieli pod prysznicem. 
Konstrukcje Classic II znajdą swoich wielbicieli wszędzie tam, 
gdzie ważna jest dostępność wszystkich elementów w jed-
nym miejscu oraz łatwość montażu. Oferta obejmuje szereg 
rozwiązań, które składają się z: czterościennej kabiny wyko-
nanej z bezpiecznego szkła hartowanego z modyfikacją po-
wierzchni szkła Glass Protect, baterii termostatycznej, desz-
czownicy, słuchawki prysznicowej, półki, relingu oraz bro-
dzika z obudową, stelażem i syfonem. Kupując jeden ze-
staw, oferujemy wszystko co potrzebne do stworzenia ide-
alnego miejsca do kąpieli prysznicowej!

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Kabina czterościenna 
kompletna
KCKP4/CLIIa

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDJ/CLIIa

Kabina czterościenna 
kompletna do wnęki
KCDJwn/CLIIa

Kabina czterościenna 
kompletna
KCD2/CLIIa

Komplet zawiera:

• kabinę czterościenną

• baterię termostatyczną

• deszczownicę

• słuchawkę prysznicową

• półkę

• reling

• brodzik (gł. 5 cm) 

• obudowę aluminiową

• stelaż

• syfon



BASIC COMPLETEBASIC COMPLETE

Kompletne rozwiązania z serii Basic Complete to wygodne i 
funkcjonalne produkty czterościenne. Nowe rozwiązania do ką-
pieli pod prysznicem to pełen zestaw prysznicowy zawierają-
cy baterię termostatyczną (wersja S) lub mieszaczową (wersja 
SHP) w zależności od wybranej wersji, drążek z słuchawką 
prysznicową oraz brodzik z obudową, nóżkami i syfonem. Ka-
biny kompletne serii Basic Complete to mnogość kształtów, 
typów oraz rozmiarów. Kupując jeden zestaw, otrzymujemy 
wszystko co potrzebne do stworzenia idealnego miejsca do 
kąpieli prysznicowej!

Sanplast – kreujemy Czystą Przyjemność kąpieli 
w każdej strefie łazienki

Kabina czterościenna 
kompletna
KCKP4/Basic-S+BPza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCKP4/Basic-SHP+BPza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCKN/Basic-S+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCKN/Basic-SHP+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDJ/Basic-S+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDJ/Basic-SHP+Bza*

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDD/Basic-S+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDD/Basic-SHP+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDDp/Basic-S+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDDp/Basic-SHP+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDTr/Basic-S+Bza

Kabina czterościenna 
kompletna
KCDTr/Basic-SHP+Bza

Więcej informacji na www.sanplast.pl

WYPOSAŻENIE WERSJI S

Komplet zawiera: 

• kabinę czterościenną z tylnymi ścian-

kami wykonanymi ze szkła

• baterię termostatyczną

• drążek z słuchawką prysznicową 

• brodzik zabudowany (gł. 3cm)

        z syfonem i nóżkami

WYPOSAŻENIE WERSJI SHP

Komplet zawiera: 

• kabinę czterościenną z tylnymi 

ściankami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego

• baterię mieszaczową

• drążek z słuchawką prysznicową 

• brodzik zabudowany (gł. 3cm)

        z syfonem i nóżkami

• idealne wykończenie kabiny Basic Complete

• rant zabezpieczający przez wypływem wody

• montaż kabiny bez użycia silikonu

• brodzik zabudowany

• w komplecie nóżki

• syfon fi 90mm z rurą odpływową

• brodzik akrylowy o wysokości całkowitej 13 cm              

       i głębokości 3 cm

• podcięcia na tylnych ścianach ułatwiające montaż  

     do odpływów w ścianie

Najważniejsze cechy brodzików:

Kabina czterościenna 
kompletna wnękowa
KCDJw/Basic-SHP+Bza

Beznarzędziowy montaż tylnych ścianek w kabinach pozwala 
w szybki i prosty sposób zmontować tylne ściany w kabinach 
serii Basic Complete. Klient zyskuje czas, łatwość montażu 
oraz jego perfekcyjne wykonanie.



Seria kabin Basic to kabiny prysznicowe, które idealnie 
wkomponuja się we wnętrza łazienek. Seria zawiera ka-
biny kwadratowe, prostokątne jak i półokrągłe, których 
dopełnieniem są drzwi przesuwne oraz skrzydłowe. W 
serii dostępne są również Kabiny Walk In oferujące ni-
czym nieskrępowane wejście. Możliwość kompletacji 
kabin tej serii z prawie wszystkimi seriami brodzików z 
oferty Sanplast daje prawie nieograniczone możliwo-
ści aranżacji.

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Kabina narożna półokrągła
KP4/BASIC

Kabina narożna kwdratowa
lub prostokątna KN/BASIC

Drzwi skrzydłowe
DJ/BASIC

Drzwi skrzydłowe
DD/BASIC

Drzwi przesuwne
DTr/BASIC

Ścianka dodatkowa
SS0/BASIC

Kabina typu Walk-In
P/BASIC

BASICBASIC

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

Drzwi przesuwne
D2/BASIC


