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ZIMA 2018/2019



Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Galeria wizualizacji 3D wykonana przez projektantów Salonów Sanpol

W każdym salonie czekają profesjonalni projektanci, 
którzy na życzenie klienta stworzą wizualizację jego 

łazienki w technologii 3D
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Galeria wizualizacji 3D wykonana przez projektantów Salonów Sanpol

Na spotkanie z projektantem można się umówić 
bezpośrednio w salonach Sanpol lub za pośrednictwem 

formularza na stronie: www.sanpol.pl 
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Zima 2018/2019

PRIME                         

NATURAL                           

RUSTIC                

OP498-025-1 PRIME WHITE 19,8 X 119,8 0,8 i 19,8 X 119,8 0,8

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
DO KAŻDYCH 10M2 - FUGA FUGALITE BIO I BIO PARQUET (OP. 3KG) ZA 10 zł

OP498-014-1 PRIME LIGHT GREY 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-008-1 PRIME GREY 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-012-1 PRIME DARK BEIGE 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-015-1 PRIME BROWN 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-006-1 NATURAL CREAM  19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-005-1 NATURAL SAND  19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-004-1 NATURAL BEIGE 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-009-1  NATURAL WARM GREY 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-010-1 COLD BROWN 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-003-1 RUSTIC BRONZE 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-013-1 RUSTIC LIGHT BROWN 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-002-1 RUSTIC CHOCOLATE 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-011-1 RUSTIC BROWN 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8

OP498-001-1 RUSTIC MOCCA 19,8 X 179,8 i 19,8 X 119,8 0,8
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Zima 2018/2019

NEWSTONE                  

CALACATTA MARBLE                    

ROYAL BLACK                    

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
DO KAŻDYCH 10M2 - FUGA FUGALITE BIO I BIO PARQUET (OP. 3KG) ZA 10 zł

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym odcieniu nadaje powierzchni  
naturalności. W kolekcji minimum 6 niepowtarzalnych twarzy. 

OP934-009-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 59,8 X 119,8
OP934-006-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 59,8 X 119,8

OP934-011-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 
59,8 X 59,8OP934-008-1 
CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 59,8 X 59,8 

OP934-010-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 
79,8 X 79,8OP934-007-1 
CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 79,8 X 79,8 

OP537-001-1 
ROYAL BLACK POLISHED 
59,8 X 119,8 

OP537-003-1 
ROYAL BLACK POLISHED 
59,8 X 59,8

OP537-002-1 
ROYAL BLACK POLISHED 79,8 X 79,8
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

GRAVA                               

QUENOS       

OPTIMUM        

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym odcieniu nadaje powierzchni  
naturalności. W kolekcji minimum 6 niepowtarzalnych twarzy.  

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym odcieniu nadaje powierzchni  
naturalności. W kolekcji minimum 6 niepowtarzalnych twarzy.  

Gresy Optimum są barwione w masie, dzięki czemu kolor jest tak 
samo intensywny poprzez całą grubość płytki. Efekty upływającego 
czasu na podłodze z tej płytki są niemal niewidoczne. Mogą być 
stosowane w obiektach o wysokim natężeniu ruchu.

Zima 2018/2019 TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
DO KAŻDYCH 10M2 - FUGA FUGALITE BIO I BIO PARQUET (OP. 3KG) ZA 10 zł
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Torano          

Płytka podłogowa (gresowa)
1198 x 598 x 10 mm
- grey MAT
- grey LAP
- white MAT
- white LAP

Płytka podłogowa 
(gresowa)
598 x 598 x 10 mm
- grey MAT
- grey LAP
- white MAT
- white LAP

Pietrasanta                               

59,8 × 59,8 cm × 10 mm

W kolekcji dostępne są także nie objęte promocją rozmiary 
120*120 i 120*240 – zawsze indywidualna kalkulacja 
ceny w zależności od wielkości zamówienia i miejsca dostawy.

59,8 × 119,8 cm × 10 mm

Wood Land                        
WOOD LAND BEIGE

149,8 × 23 cm                      179,8 × 23 cm

119,8 × 19 cm

Prezentowane wzory grafik drewna są jednymi z wielu dostępnych. 
Wzory dla każdego z formatów są różne. Płytki pakowane są losowo.

Zima 2018/2019

W kolekcji dostępne są także nie objęte promocją rozmiary 
120*120 i 120*240 – zawsze indywidualna kalkulacja 
ceny w zależności od wielkości zamówienia i miejsca dostawy.

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
DO KAŻDYCH 10M2 - FUGA FUGALITE BIO I BIO PARQUET (OP. 3KG) ZA 10 zł
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Unit Plus

płytka ścienna 898 x 328 mm
Unit Plus white

płytka ścienna 898 x 328 mm
Unit Plus white 2 STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
Unit Plus white 1 STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
Unit Plus white 3 TR

Płytka podłogowa (gresowa) 
598 x 598 mm, Unit Plus white

Balance

Płytka podłogowa (gresowa) 
598 x 598 mm 
Balance ivory STR

Płytka podłogowa (gresowa) 
598 x 598 mm 
Balance grey STR

Dekory ścienne (20 rożnych wzorów w jednym opakowaniu)

płytka ścienna 898 x 328 mm
Balance ivory 1 STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
Balance ivory 3 STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
Balance grey 1 STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
Balance ivory 2 STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
Balance ivory / grey STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
Balance grey 2 STR

Płytka podłogowa (gresowa) 
1198 x 190 mm 
Wood Pile natural STR

Zima 2018/2019 TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
DO KAŻDYCH 10M2 - FUGA FUGALITE BIO I BIO PARQUET (OP. 3KG) ZA 10 zł
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

House of Tones                               

płytka ścienna 898 x 328 mm 
House of Tones white

płytka ścienna 898 x 328 mm 
House of Tones white a STR

płytka ścienna 898 x 328 mm 
House of Tones white b STR

płytka ścienna 898 x 328 mm 
House of Tones beige

płytka ścienna 898 x 328 mm 
House of Tones beige a STR, grey a STR

płytka podłogowa (gresowa) 598 x 598 mm 
House of Tones white STR, beige STR, blue STR, grey STR

płytka ścienna 898 x 328 mm 
House of Tones blue, navy, STR

Mozaika ścienna 298 x 228 mm;    House of Tones beige, blue, navy

Organic Matt                   

płytka ścienna 898 x 328 mm
   448 x 163 mm 
Organic Matt white

płytka ścienna 898 x 328 mm 
    448 x 163 mm
Organic Matt white 1 STR

płytka ścienna 898 x 328 mm
    448 x 163 mm 
Organic Matt grey

płytka ścienna 898 x 328 mm 
Organic Matt grey 1 STR

Płytka podłogowa (gresowa) 
598 x 598 mm 
Organic Matt white STR

Płytka podłogowa (gresowa) 
598 x 598 mm 
Organic Matt grey STR

płytka ścienna 448 x 163 mm 
Organic Matt grey STR

płytka ścienna 898 x 328 mm 
Organic Matt white 2 STR

Zima 2018/2019 TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
DO KAŻDYCH 10M2 - FUGA FUGALITE BIO I BIO PARQUET (OP. 3KG) ZA 10 zł
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Atlas

578 zł             
379 zł

bateria umywalkowa 
z korkiem automatycznym,
chrom

Rafa

304  zł             
199 zł

bateria umywalkowa stojąca, chrom

Eris

252  zł             
169 zł

bateria umywalkowa stojąca, chrom

 Angelit zestaw 

534  zł             
359 zł

bateria natryskowa ścienna, chrom
bateria umywalkowa stojąca, chrom

C.1

1 070  zł             
679 zł

bateria umywalkowa,
z korkiem automatycznym,
wysokość 15,5 cm

C.1

1 359  zł             
859 zł

bateria umywalkowa wysoka,
z korkiem automatycznym,
wysokość 26,2 cm

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Logis Loop zestaw

1 333  zł             
708 zł

bateria umywalkowa wysoka, chrom
bateria wannowa, chrom

Logis Loop zestaw

1 073 zł             
668 zł

bateria umywalkowa wysoka, chrom
bateria prysznicowa podtynkowa 

Mokait zestaw 

715  zł             
469 zł

bateria wannowa ścienna, chrom
bateria umywalkowa stojąca, chrom 

Atlas zestaw

701  zł             
459 zł

bateria prysznicowa ścienna 
półka na baterię natryskową 25,8 x 10 cm

Zima 2018/2019

Lineare New zestaw 

3 023  zł             
1 599 zł

Lineare New
bateria umywalkowa stojąca
EcoJoy z zestawem 
odpływowym

Lineare New
bateria wannowa z rączką 
prysznicową, uchwytem 
punktowym i wężem 1,5 m

www.sanpol.pl 11



Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Lineare New zestaw

2 745  zł             
1 479 zł

New Tempesta Cosmopolitan 100 
zestaw prysznicowy z drążkiem prysznicowym, 
3 strumienie długość węża: 175 cm, 
rączka prysznicowa 10 cm, drążek prysznicowy 60 cm

Lineare New 
bateria umywalkowa

Lineare New 
bateria prysznicowa

Zima 2018/2019

Grohtherm SmartControl

2 360  zł             
1 399 zł

Bateria prysznicowa z termostatem, 
DN 15 z zestawem prysznicowym

Euphoria System 

5 404  zł             
2 899 zł

SmartControl 310 Duo System prysznicowy 
z termostatem do montażu ściennego

Euphoria SmartControl

5 404  zł             
2 899 zł

System 310 Cube Duo System prysznicowy 
z termostatem do montażu ściennego
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

RAINDANCE S 240 pakiet 5w1 z PowderRain

5 857  zł             
2 799 zł

zestaw prysznicowy podtynkowy  z baterią termostatyczną 
Ecostat, deszczownicą i kompletem natryskowym chrom

innowacyjne rozwiązanie, które czyni strumień wody 
delikatniejszym i bardziej miękkim

Atlas Combo Pack 

1 229 zł             
849 zł

zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicą  20 x 20 cm,
baterią wannową prysznicową, kolanem ściennym
oraz kompletem prysznicowym (rączka prysznicowa, drążek, wąż)

Halit zestaw  

1 608  zł             
1 029 zł

bateria umywalkowa podtynkowa ścienna, chrom
zestaw natryskowy podtynkowy, chrom

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

VariForm 

336  zł             
259 zł

umywalka wpuszczana 
w blat 55 x 45 cm, prostokątna,
biała z otworem

VariForm 

336  zł             
259 zł

umywalka wpuszczana w blat 
55  x 41 cm, prostokątna,
biała bez otworu

VariForm 

759  zł             
589 zł

umywalka nablatowa 55 x 40 cm, 
prostokątna, biała bez otworu

VariForm 

791  zł             
599 zł

umywalka nablatowa, 60 x 46 cm, 
prostokątna, biała z otworem

Grohe Red Duo podgrzewacz L

9 256  zł

             4 999 zł

Red Duo zestaw bateria kuchenna  
i bojler, montaż jednootworowy, 
zestaw zapewnia wrzątek prosto z baterii,
 filtr w komplecie

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

VariForm 

759  zł             
579 zł

umywalka 55 x 40 cm, 
eliptyczna, biała bez otworu

Space Mineral

787 zł             
599 zł

umywalka prostokątna z odlewu mineralnego
60 x 47 x 8 cm, biała z otworem

Me By Starck  

882  zł             
499 zł

umywalka 65 x 49 cm

Living Square

1 538  zł             
1 099 zł

umywalka nablatowa 
bez otworu 36 x 36 cm
SaphirKeramik 
z zestawem odpływowym 
z ceramiczną osłoną

Val

1 538  zł             
1 099 zł

 umywalka  ścienna 55 x 42 cm SaphirKeramik

Palomba

2 337  zł             
1 639 zł

umywalka nablatowa 90 x 42 cm

Palomba 

2 583  zł             
1 849 zł

umywalka ścienna z blatem  
ceramicznym po lewej stronie  
80 x 50 x 16 cm

Palomba

3 444  zł             
2 399 zł

umywalka ścienna z blatem
ceramicznym po lewej stronie 120 x 50 x 18 cm

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Renova 1 Premium  zestaw

1 486  zł             
1 059 zł

miska wisząca Rimless
- bezrantowa, biała z deską 
wolnoopadającą

iCon zestaw

1 966  zł             
1 389 zł

miska wisząca Rimfree z deską 
wolnoopadającą

Debba Round zestaw

753  zł             
579 zł

miska wisząca Rimless - bezrantowa,
biała z deską wolnoopadającą

Starck 3 zestaw

2 310 zł             
1 099 zł

miska wisząca Rimless 54 x 36 x 34 cm 
z deską wolnoopadającą

Me by Starck zestaw

2 747  zł             
1 169 zł

miska wisząca Rimless - bezrantowa
56 x 40 x 43 cm 
z deską wolnoopadającą

Palomba zestaw

2 460  zł             
1 689 zł

miska lejowa, wisząca  
36 x 54 x 43 cm, 
biała z deską wolnoopadającą

Zima 2018/2019

Pro B

726 zł             
549 zł

umywalka nablatowa z przelewem
 42 x 42  x 14 cm, biała
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Life!  zestaw

2 084 zł             
1 499 zł

umywalka 60 cm 
z szafką podumywalkową 
50 cm do umywalki 60 cm,
biały połysk

Traffic zestaw

1 510  zł             
999 zł

umywalka 60 cm meblowa z szafką, biały 
połysk lub platynowy połysk

Geberit AquaClean 4000 SET

5 764  zł             
3 199 zł

deska myjąca AquaClean 4000 
w komplecie z miską wiszącą

AquaClean Tuma Comfort 

14 096  zł             
7 999 zł

toaleta myjąca AquaClean Tuma Comfort 
(wersja w 4 wariantach kolorystycznych 
wykończenia: białe tworzywo, 
szkło białe i czarne 
oraz stal szczotkowany)

Kartel zestaw

2 645  zł             
1 869 zł

miska wisząca z deską wolnoopadającą
antybakteryjną

Sensia Arena

toaleta myjąca

MONTAŻ GRATIS! 
przez autoryzowanego serwisanta GROHE

SensoWash Me by Starck Slim 

8 616  zł             
 5 399 zł

miska wisząca WC Rimless – bezrantowa, 
z deską posiadającą funkcje mycia

Venticello zestaw

3 414  zł             
1 749 zł

miska wisząca WC bezrantowa DirectFlush, 
z powłoką CeramicPlus,
z deską wolnoopadającą,
kolor biały Weiss Alpin

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Happy D.2

W PROMOCJI CAŁA SERIA MEBLI! 
Zapytaj doradcę.

Brioso

W PROMOCJI CAŁA SERIA MEBLI!
Zapytaj doradcę.

Finion

2 675  zł             
1 639 zł

umywalka wykonana z TitanCeram 60 x 47 cm,
z powłoką CeramicPlus,
kolor biały Weiss Alpin

szafka wisząca podumywalkowa 120 x 60,3 cm,
oświetlenie wnęki - LED, kolor PEONY MATT LACQUER,
blat szklany biały matowy

17 646  zł             
 10 799 zł

iCon zestaw

2 514  zł             
1 759 zł

umywalka 60 x 48,5 cm 
z szafką 59,5 x 24 x 47,7 cm, 
biała lub platynowy połysk

Base zestaw

2 091  zł             
1 639 zł

szafka wisząca 52 x 51,5 x 35,8 cm, biała 
z umywalką PRO S Compacto
55 x 38 cm, biała z otworem 

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

TECElux Mini

2 527  zł             
1 499 zł

przycisk spłukujący do wybranych stelaży TECE
do WC 3/6 l szkło czarne, w zestawie 
z transformatorem i pilotem 
do programowania!

TECEbase

1 172  zł             
639 zł

TECEbase - stelaż podtynkowy do WC 3/6l, 
z białym przyciskiem spłukującym TECEnow 
i pojemnikiem na kostkę odświeżającą

TECEnow

261 zł             
159 zł

przycisk spłukujący do stelaży TECE do WC, 
tworzywo czarne połysk

Monolith 

4 755  zł             
2 699 zł

moduł sanitarny Monolith  
do WC wiszącego czarny

Monolith

4 755  zł             
2 849 zł

moduł sanitarny Monolith
do WC wiszącego 
kolory: sand lub umbra
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Free Line

1 052  zł             
749 zł

wanna 170 x 75 cm, 
z dwustronnym oparciem,
biała, ze stelażem STW

Free Line

1 165  zł             
829 zł

wanna 180 x 75 cm,
biała, ze stelażem STW

Free Line

929  zł             
649 zł

wanna 150 x 70 cm,
biała, z nogami, odpływem 
i ze stelażem STW, bez syfonu 

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Oberon

5 661 zł             
2 499 zł

wanna SOLO wykonana 
z Quarylu, 180 x 80 cm, 
kolor biały Weiss Alpin,
z nogami

Finion

28 026  zł             
16 999 zł

wanna wolnostojąca owalna DUO, 
wykonana z Quarylu,
170 x 70 cm, zawór push-to-open,
z systemem odpływowo - przelewowym,
kolor biały Weiss Alpin   

Ariana

5 289  zł             
3 699 zł

wanna wolnostojąca kompozytowa biała
165 x 75 cm, 
z kompletem odpływowym

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

 Solutions 

1 476  zł             
1 169 zł

brodzik z konglomeratu 
marmurowego Marbond 
90 x 90 x 3,8 cm, biały 
 

 Free Line 

669  zł             
470 zł

brodzik akrylowy zabudow-
any 80 x 80 cm,
o wys. 13 cm i gł. 5 cm, 
z nogami i syfonem

First 

392  zł             
299 zł

brodzik akrylowy  
półokrągły 80 cm, 
z obudową

Capital zestaw

drzwi skrzydłowe z polem stałym 
90 x 195 cm i ścianką boczną 90 cm,
kolor chrom, szyba transparentna,
szkło hartowane, z powłoką MaxiClean

Na zdjęciu nie uwzględniono ścianki boczej zestawu.

2 054  zł             
1 519 zł

Capital zestaw

drzwi skrzydłowe 90 x 195 cm  
ze ścianką boczną 90 cm, kolor chrom, 
szyba transparentna, szkło hartowane, 
z powłoką MaxiClean

2 042  zł             
1 519 zł

 Space Mineral

1 084  zł             
799 zł

brodzik mineralny 90 x 100 cm, 
o wys. 3 cm i gł. 1,5 cm,
biały,  bez stelaża,
z syfonem z pokrywką
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Prestige III 

2 239  zł           1 599 zł

kabina prysznicowa kwadratowa 80 x 80 x 198 cm,
kolor chrom / srebrny błyszczący, szkło transparentne, 
hartowane, z powłoką Glass protect

 Altus 

2 751  zł              
1 999 zł

drzwi wnękowe przesuwne 120 x 210 cm,
kolor srebrny błyszczący, 
szkło transparentne, hartowane, 
z powłoką Glass protect, 
do wnęk o szerokości 110 - 120 cm

 Free Line II 

1 260  zł             969 zł

ścianka Walk-In 90 x 206 cm, kolor chrom / srebrny 
błyszczący, szkło transparentne (W0)
lub wzór jak na zdjęciu (W19), szkło hartowane, 
z powłoką Glass protect

Zima 2018/2019

Altus zestaw 

3 500  zł           

2 569 zł

kabina Walk - In 140 x 210,3 cm 
z brodzikiem Space 90 x 140 cm, 
kolor chrom / srebrny błyszczący, 
szkło transparentne, hartowane, 
z powłoką Glass protect
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Free zestaw

3 853  zł           2 699 zł

kabina prostokątna 90 x 120 x 195 cm z brodzikiem 
90 x 120 cm, kolor chrom / srebrny błyszczący, 
szkło transparentne, hartowane, 
z powłoką Glass protect

Osia zestaw 

drzwi 90 cm prawe lub lewe 
do wyboru ze ścianką 90 cm

3 060  zł             2 199 zł

Filia XP zestaw

drzwi 120 x 200 cm prawe lub lewe (do wyboru) 
ze ścianką 90 x 200 cm, kolor srebrny wysoki połysk, 
szkło przezroczyste, z powłoką KERMIclean

6 280  zł             4 399 zł

Filia XP zestaw

drzwi 90 x 200 cm prawe lub lewe (do wyboru) 
ze ścianką 90 x 200 cm, kolor srebrny wysoki 
połysk, szkło przezroczyste, z powłoką KERMIclean

5 689  zł             3 999 zł
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Cada XS

kabina półokrągła 90 x 200 cm,
kolor srebrny połysk, szkło 
przezroczyste, z powłoką CadaClean

1 721  zł             1 199 zł

Cada XS

kabina Walk-In 120 x 200 cm, 
kolor srebrny wysoki połysk,
szkło przezroczyste, z powłoką CadaClean

1 504  zł             1 099 zł

Acca

kabina półokrągła 90 x 190 cm,
kolor srebrny wysoki połysk, 
szkło przezroczyste, z powłoką AccaClean

1 696  zł             1 199 zł
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Pur 

Annea 

Top Line S 

Solino 

    NOWOŚĆ  W OFERCIE!!!
 

Transport i wniesienie gratis, montaż w cenie, pomiar przy kabinach na wymiar w cenie!
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

CleanLine

CleanLine 20 
odpływ liniowy do natrysku z rynną  
130 cm, kolory: mat i poler,  
w komplecie z wpustem

2 942  zł             
1 599 zł

CleanLine 60
odpływ liniowy do natrysku z rynną 
90 cm, kolory: mat i poler, 
w komplecie z wpustem

2 614  zł             
1 489 zł

TECEdrainprofile 

1 549  zł             949 zł

odpływ liniowy do natrysku 90 cm 
w zestawie z niskim syfonem odpływowym 
i stopkami montażowymi

Skalar Forma Light SFL 

grzejnik łazienkowy 100 x 50 cm, biały

695  zł            449 zł
zapytaj o inne rozmiary grzejników 
dostępnych w akcji

Skalar Monza ARE

grzejnik łazienkowy 95 x 55 cm, 
ciemny grafit mat

889  zł           

525 zł

grzejnik łazienkowy 95 x 55 cm, 
biały

794  zł            

469 zł

grzejnik łazienkowy 95 x 55 cm, 
quartz1

889  zł             

559 zł
zapytaj o inne rozmiary grzejników 
dostępnych w akcji
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Afro New

Kolor w cenie białego!

grzejnik dekoracyjny

Afro New X

Kolor w cenie białego!

grzejnik dekoracyjny

Credo-Half 

zapytaj o rozmiary grzejników 
dostępnych w akcji

grzejnik dekoracyjny

Ceny niższe o VAT!

Casteo

zapytaj o rozmiary grzejników 
dostępnych w akcji

grzejnik dekoracyjny

Ceny niższe o VAT!
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Giulietta

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy

Trick

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy

Poppy

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy

Komplet wieszaków (4 szt.)
w kolorze białym lub czarnym za 1 PLN!

Makao

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy

Zima 2018/2019
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

Quaro

grzejnik łazienkowy 140 x 45 cm, 
kolory: White Quartz i Black Quartz

1 768  zł             999 zł

Metropolitan Spa 

grzejnik łazienkowy 120 x 50 cm, biały

2 326  zł             1 399 zł

Metropolitan Spa z grzałką 

grzejnik łazienkowy wodno-elektryczny 120 x 50 cm, biały

3 416  zł             1 999 zł

Forma Asym

grzejnik łazienkowy 120 x 60 cm, biały

2 319  zł             1 399 zł
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Oferta ważna do 2019.02.28 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. 
Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.

3

Producenci płytek w naszej ofercie:
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Katowice
Kórnik

Szczepankowo

A2
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C
H

Fra
nowo

Pokrzywno

Krzesiny

CINEMA
CITY

Poznań Centrum

POZNAŃ
ul. Pokrzywno 8
61-315 Poznań
tel. 61 87 46 955
salon.poznan@sanpol.pl
PN-PT      10.00 : 18.00

SOB.         10.00 : 16.00
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A4

A4

A4

Wrocław Centrum

Bielany Wrocławskie

Bielany Wrocławskie

Legnica

Katowice

Kobierzyce

Kłodzko

Tyniecka

W
ro
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w

sk
a

W
ro

c
ła

w
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k
a

Tyn
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a

Volvo

Makro

Tesco

Nissan

Salon

HYUNDAI

WROCŁAW
ul. Polna 1
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
tel. 71 37 08 700
salon.wroclaw@sanpol.pl
PN-PT      10.00 : 18.00

SOB.         10.00 : 16.00

ZIELONA GÓRA
ul. Sulechowska 27A
65-119 Zielona Góra
tel. 68 45 22 209
salon.zielonagora@sanpol.pl
PN-PT       8.00 : 18.00

SOB.         10.00 : 16.00

SALONY ŁAZIENEK I PŁYTEK SANPOL

KALISZ
ul. Wrocławska 48
62-800 Kalisz  
tel.: 62 31 00 700 
salon.kalisz@sanpol.pl 
PN-PT      10.00 : 18.00

SOB.         10.00 : 16.00
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