
SANPOL

HISTORIA
Salony Sanpol  sięgają swoją historią roku 2000 kiedy to powstała pierwsza 
ekspozycja w Poznaniu. Wkrótce dołączyły do niej Salony we Wrocławiu,  
Zielonej Górze i Kaliszu.

Na chwilę obecną zajmują one łącznie powierzchnię 3.200 m2,  
na których zaprezentowane są nowoczesne rozwiązania dotyczące łazienek, 
będące inspiracją dla potencjalnych klientów oraz projektantów.

Efektem tego są liczne wyróżnienia tytułem „Salon Roku”, jakie  
w ciągu ostatnich lat otrzymujemy od miesięcznika „Łazienka”,  
a które przyznawane są najlepszym ekspozycjom w poszczególnych 
województwach.

ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW
Nasi doradcy dzięki olbrzymiemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, poprowadzą  
Państwa  przez trudny proces wyboru łazienki. Zapoznają Was z najnowszymi 
trendami,  a także wskażą najlepsze rozwiązania  techniczne. 

PROJEKT Z WIZUALIZACJĄ 3D
W W każdym z Salonów można umówić się na spotkanie z profesjonalnym 
Projektantem, który pomoże zaaranżować łazienkę zgodnie z Państwa życzeniem, 
przy uwzględnieniu najnowszych światowych trendów. Udostępniamy 
także miejsca na spotkania naszych Klientów z własnym Projektantem. 

TRANSPORT
Dbając o wygodę naszych klientów, zapewniamy bezpłatny i bezpieczny 
transport zakupionych u nas produktów. 
 

MONTAŻ PRODUKTÓW 
Zakup produktów z montażem to podwójna korzyść. Pierwsza to realizacja 
usługi przez doświadczonych fachowców, a druga - niższy koszt produktów 
zakupionych z montażem.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
Działamy na rynku łazienkowym od wielu lat, współpracując z z największymi 
producentami w tej branży. Tym samym  zapewniamy profesjonalny serwis 
posprzedażowy zakupionych towarów.
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ceramika sanitarna

baterie łazienkowe  

i kuchenne

kabiny natryskowe

brodziki

wanny

meble łazienkowe

zlewozmywaki

stelaże podtynkowe

grzejniki

płytki ceramiczne

ASORTYMENT
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Galeria aranżacji łazienek w formacie 3 D przygotowanych przez naszych Projektantów

W każdym z Salonów oczekują Państwa profesjonalni  
Projektanci, którzy zaaranżują łazienkę lub inne  

pomieszczenie i zaprezentują w formie wizualizacji w 3D
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Na spotkanie z projektantem można się umówić 
bezpośrednio w salonach Sanpol lub 

za pośrednictwem formularza na stronie: www.sanpol.pl 

Galeria aranżacji łazienek w formacie 3 D przygotowanych przez naszych Projektantów
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DOSKONAŁA ERGONOMIA

Wszystkie umywalki VariForm wyróżniają się dużą 

głębokością misy, co zapewnia użytkownikowi 

bardzo komfortowe warunki mycia. Dzięki 

zastosowaniu ceramiki sanitarnej o wysokiej 

jakości powierzchnia umywalek jest odporna 

na pękanie i zarysowania, a także jest łatwa do 

czyszczenia i zachowuje wyjątkową estetykę 

przez bardzo długi czas nawet przy intensywnym 

użytkowaniu. 

NOWOŚĆ – Umywalki Koło VariForm

KOŁO VariForm to nowa linia umywalek  
o zróżnicowanym wzornictwie, przeznaczona 
do wszystkich typów instalacji. Różnorodność 
i wszechstronność VariForm otwiera niemal 
nieograniczone możliwości dla projektantów. 
Można je dostosować do niemal każdego 
zastosowania – od łazienek domowych,  
po obiekty użyteczności publicznej. VariForm 
to także różnorodność kształtów, wielkości 
oraz sposobów instalacji. Umywalki dostępne 
są w czterech kształtach: okrągłym, owalnym, 
eliptycznym i prostokątnym. Można stawiać 
je na blacie, montować pod nim lub wpuścić 
częściowo w blat.

ELEGANCJA W KAŻDEJ POSTACI 

Bez względu na wariant umywalki VariForm 

cechuje wyjątkowo cienki rant, który 

zapewnia ponadczasowe piękno i prostotę. 

Pod względem wzornictwa taka umywalka 

pasuje niemal do każdej łazienki mimo, że nie 

wszystkie miejsca instalacji umywalek można 

zaprojektować w taki sam sposób. Rozwiązania 

VariForm są dostępne zarówno z półką  

z otworem na baterię, jak i bez niej, w wersjach 

wpuszczanych w blat i stawianych na blacie.
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Geberit AquaClean Tuma
Toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma 
zapewnia świeżość i komfort w każdym domu. 
Ten inteligentny produkt stanowi połączenie 
wyrafinowanej technologii ze stylowym i prostym 
wzornictwem. Toaleta myjąca Geberit AquaClean 
Tuma jest dostępna jako kompletne urządzenie 
WC z funkcją higieny intymnej w wersji Classic  
i Comfort. Alternatywnie oferowana jest jako deska 
myjąca wyposażona w te same funkcje co zestaw 
kompletny i jest ona także dostępna w wersji Classic  
i Comfort. Wersja AquaClean Tuma Classic jest  
wyposażona w podstawowe funkcje toalety 
myjącej m.in. technologię natrysku WhirlSpray, 
miskę ustępową Rimfree®, funkcję odkamieniania,  
czy aplikację zdalnego sterowania.  

Geberit Monolith 
Moduły sanitarne Geberit Monolith do misek 
WC i bidetów oferują ogromne możliwości 
przy projektowaniu łazienki. Moduły te cechują 
się wyjątkowym kształtem, a także przyjazną 
funkcjonalnością, materiałami o wysokiej jakości 
i ukrytą, nowoczesną technologią. Można je 
połączyć z ceramiką dostępną na rynku. Ponadto 
można dobrać odpowiedni kolor płyty przedniej 
wykonanej z wysokiej jakości bezpiecznego szkła. 
Instalacja zazwyczaj nie wymaga żadnych prac 
budowlanych. Jest to duża zaleta zarówno przy 
kreowaniu nowych pomieszczeń, jak również przy 
renowacji. W skrócie: moduły sanitarne zostały 
przemyślane w najdrobniejszych szczegółach 
i mają o wiele więcej do zaoferowania, niż można 
by się spodziewać na pierwszy rzut oka.

Geberit Setaplano  
Panel do natrysków brodzikowych 
Rynek natrysków bezbrodzikowych dynamicznie się rozwija, 
ponieważ klienci coraz częściej pragną otwartej przestrzeni  
w łazience, która zwiększy ich komfort podczas użytkowania.  
W skład asortymentu Geberit wchodzi nowy panel do natrysków 
bezbrodzikowych Geberit Setaplano. Wykonany on został  
z wysokiej jakości materiału mineralnego o ciepłej w dotyku 
i gładkiej jak jedwab powierzchni – łatwej do utrzymania  
w czystości. Specjalnie zaprojektowany obszar odpływu 
nie posiada krawędzi, w których mógłby osadzać się brud,  
a praktyczny koszyczek sprawia, że panel jest nadzwyczaj łatwy 
w czyszczeniu. Liczba pojedynczych elementów niezbędnych 
do montażu panelu została ograniczona do minimum, a dzięki 
zintegrowaniu ramy stalowej i folii uszczelniającej już na etapie 
produkcji jego instalacja jest bardzo prosta i zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa. 
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Atlas 
Kolekcja baterii, która wyróżnia się 

elegancją i wszechstronnością. Zawiera 

ograniczniki przepływu do 5 litrów  

na minutę, a także technologię ColdStart, 

która gwarantuje większą oszczędność 

wody i energii. Ponadto bateria 

prysznicowa może być wyposażona 

w półkę, która sprawia, że akcesoria 

prysznicowe są zawsze pod ręką 

zwiększając komfort kąpieli.

Stonex® 
Ciągle poszukujemy inspiracji w naturze. Tylko  

w taki sposób mogliśmy stworzyć materiał, łączący 

estetykę i bezpieczeństwo. Innowacyjny kompozyt

stworzony na bazie szlachetnych składników 

mineralnych. Stonex® jest miły i ciepły w dotyku, 

a także trwały i odporny na działanie promieni 

UV. Wybrane modele brodzików z teksturą 

charakteryzują się wysoką antypoślizgowością 

klasy C według normy DIN 51097. Poznaj brodziki 

Stonex® - Ignis, Helios, Terran, Aeron oraz wanny  

o wyjątkowym designie: Raina i Ariane.

Carmen 
Vintage w nowej odsłonie. Carmen to hołd 

złożony jednej z najbardziej charakterystycznych 

umywalek Roca lat czterdziestych, która 

powróciła w stylu vintage, by dać początek 

całej kolekcji ceramiki i mebli z najlepszymi 

udogodnieniami dzisiejszych czasów.
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Toaleta myjąca CLEANET RIVA
Perfekcyjne połączenie najwyższego luksusu  
z idealną higieną. Prosta w obsłudze, 
intuicyjna toaleta myjąca, to najnowszej 
generacji zaawansowane technologicznie 
rozwiązanie, które pozwala zaspokoić 
najbardziej wymagające potrzeby. 
Minimalistyczny wygląd skrywa najno-
wocześniejsze rozwiązania techniczne, które 
w połączeniu z intuicyjną obsługą wyznaczają 
nowe standardy. Funkcje oczyszczania 
termicznego instalacji wewnętrznych toalety 
oraz zintegrowany system jej odkamieniania 
są gwarancją perfekcyjnej i wieloletniej 
higieny. 

Umywalki Kartell by Laufen 
Teraz także w nowych wymiarach  50 cm 

oraz  60 cm. Wykonane z rewolucyjnego 

materiał SaphirKeramik®, pozwalającego na 

projektowanie niepowtarzalnej przestrzeni 

łazienkowej. Promień zakrzywienia kąta  

w umywalce osiąga jedynie 1-2 mm (do tej 

pory osiągał maksimum 7-8 mm), a cienkie 

niczym ostrze ścianki tworzą optyczną 

lekkość. Rzeczywista waga SaphirKeramik® jest  

o połowę mniejsza niż ceramika produkowana 

w tradycyjnej technologii, zachowując 

jednocześnie wysoką trwałość.

Brodziki  Laufen Pro
Wyjątkowe wzornictwo i delikatna struktura definiują 

nową kolekcję brodzików Laufen Pro projektu Petera 

Wirza. Harmonijne kształty inspirują do tworzenia 

nieprzeciętnej przestrzeni. Unikatowy materiał  

Marbond, tak łatwy w czyszczeniu i przyjemny 

w dotyku daje nieograniczone możliwości 

projektowania. Dostępne w trzech kolorach: białym, 

jasnoszarym, grafitowym.
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Shower&Bath     
Shower&Bath projektu EOOS i firmy 
Duravit, to połączenie prysznica typu 
walk–in z wanną. Zintegrowane szklane 
drzwi łatwo przekształcają wannę  
w dostępny, otwarty prysznic. Kiedy 
drzwi są otwarte do wewnątrz wanny, 
znikają pod wodoodpornym oparciem  
i pozostają niewidoczne.  W opcji zamkniętych 
drzwi wanna może służyć do relaksującej 
kąpieli lub być używana jako brodzik. Podczas 
kąpieli, blokada drzwi gwarantuje, że szklane 
drzwi nie mogą być przypadkowo otwarte. 
Przesuwane oparcie może pełnić funkcję 
siedziska lub półki. Shower&Bath stworzono 
z materiału Durasolid, który jest wyjątkowo 
przyjemny w dotyku.

Vero Air
Nowa kolekcja Vero Air utrzymuje prostokątny charakter 

umywalek Vero. Poprzez dołączenie do niej misek 

toaletowych z technologią rimless, nowej serii wanien oraz 

szafek w technologii c-bonded, stała się kompletną serią 

łazienkową. Umywalki i wanny zachwycają delikatnymi 

krawędziami oraz niezwykłą harmonią linii. Umywalki 

można łączyć z meblami z kolekcji Vero lub L-Cube, a toalety 

kompletować z deskami toaletowymi z funkcją mycia 

SensoWash Slim, lub standardową deską z możliwością 

łatwego wypinania. Wanny zostały wzbogacone o idealnie 

zintegrowany system hydromasażu air-whirl.

DuraSquare- precyzja 
i organiczne kształty 
Wzornictwo nowej serii łączy zewnętrzne 

krawędzie prostokątnego kształtu z organicznie 

płynącymi wewnętrznymi konturami. Umywalka 

oraz wanna są wykonane z innowacyjnych 

materiałów DuraCeram® i DuraSolid® 

opracowanych przez Duravit. Wzornictwo 

umywalek charakteryzuje minimalizm i wysoki 

poziom precyzji. W połączeniu z metalową 

konsolą, stają się elementem przyciągającym 

uwagę w łazience. Wanny z nowym systemem 

hydromasażu air-whirl oraz modułem dźwięku 

zapewniają idealny relaks.
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Finion 
Finion od Villeroy  &  Boch to nieograniczone 
możliwości projektowe – poszczególne 
elementy kolekcji i ich kolory można 
mieszać i łączyć wedle uznania.  
W skład linii wchodzi m.in. 10 modeli 
umywalek, wolnostojąca wanna w ponad 
200 odcieniach, a także modułowe meble  
w 11 kolorach. Oprócz bieli, czerni, szarości 
i drewna Villeroy & Boch oferuje meble  
w barwach słońca, cedru, piwonii, błękitu, 
a nawet złota. Wyróżniają je zintegrowane, 
regulowane oświetlenie i krawędzie  
o szerokości  zaledwie 8 mm.

ViPrint
Faktura kamienia, struktura drewna albo 
geometryczne, graficzne wzory – dzięki 
technologii druku cyfrowego ViPrint, na 
brodzikach z kolekcji Subway Infinity można 
nadrukować jeden z dwudziestu dekorów do 
wyboru. Za sprawą ViPrint osiągalny jest efekt, 
zarezerwowany dotąd dla prysznicy wyłożonych 
płytkami, przy czym tutaj można się także cieszyć 
funkcjonalnością superpłaskich ceramicznych 
brodzików. Kolekcja Subway Infinity za swój 
doskonały design otrzymała już dwie prestiżowe 
nagrody w dziedzinie wzornictwa: iF Design 
Award oraz Red Dot Design Award.

Artis
Umywalki Artis o idealnych 
geometrycznych kształtach zyskały nowe  
oblicze. Villeroy & Boch we współpracy  
z niemiecko-duńską projektantką 
Gesą Hansen ceramikę ubrał w barwy:  
od modnych pasteli, różu i błękitu, przez 
odcienie żółci i zieleni, aż po stonowane 
szarości i elegancką czerń. Forma 
umywalek Artis – która oprócz kolorów 
odpowiada za ich doskonały design – 
została osiągnięta dzięki innowacyjnemu 
materiałowi o nazwie TitanCeram.
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GROHE Euphoria SmartControl
Przyjemność kąpieli dzięki mocy trzech natrysków 
Euphoria SmartControl to nowy system prysznicowy marki 

GROHE, który pozwala na sterowanie kilkoma źródłami wody  

z poziomu jednej baterii termostatycznej Grohtherm Smartcontrol. 

Umożliwia on szybkie przełączanie między 2-strumieniową 

deszczownicą i prysznicem ręcznym, a nawet wylewką wannową. 

Produkt zachwyca nowoczesnym designem i funkcjonalnością, 

zapewniając bezpieczną obsługę dzięki termostatycznej głowicy 

GROHE Turbostat oraz technologii GROHE CoolTouch, chroniącej 

przed oparzeniem się o powierzchnię baterii. System dostępny 

jest z trzema różnymi deszczownicami do wyboru: Euphoria 260, 

Rainshower 310 SmartActive oraz Rainshower 310 SmartActive 

Cube. 

GROHE Rapido SmartBox 
Mistrzowska technologia
GROHE Rapido SmartBox jest niezwykle uniwersalnym 

rozwiązaniem – element podtynkowy, który pasuje teraz 

do wszystkich elementów zewnętrznych, umożliwia 

korzystanie z trzech funkcji systemu prysznicowego 

oraz ma szereg rozwiązań, zapewniających najwyższą 

wydajność.   To czysty geniusz ukryty w formie zredukowanej  

do minimum. Ogromną zaletą urządzenia jest łatwość 

instalacji. Montaż w miejscu, niewielka głębokość 

instalacji, trzy wyjścia wody oraz funkcje, które do tej pory 

wymagały montażu dwóch elementów podtynkowych,  

to dowód na to, że GROHE Rapido SmartBox jest po prostu 

doskonale przemyślany. Na uwagę zasługuje również pełna 

elastyczność, dzięki której możesz zainstalować element 

podtynkowy teraz, a później zdecydować o jego funkcjach 

i wyglądzie rozety.

GROHE Sensia Arena 
Nowy wymiar higieny 
Toaleta myjąca GROHE Sensia Arena zapewnia wysoki poziom 

higieny dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Wybór 

różnych rodzajów strumieni, a także innowacyjne funkcje, 

takie jak: podświetlenie nocne, absorpcja zapachów czy 

możliwość zapisania osobistych ustawień za pomocą aplikacji 

na smartfony, gwarantują niezwykły komfort użytkowania. 

GROHE Sensia Arena to toaleta nieskazitelnie czysta dzięki 

zastosowaniu ceramicznej powłoki AquaCeramics, systemu 

spłukującego Triple Vortex oraz nowej funkcji Plasma Cluster. 

Kształt będący odzwierciedleniem subtelnej elegancji, dbałość 

o każdy, najmniejszy nawet szczegół oraz wyjątkowe funkcje 

sprawiają, że GROHE Sensia Arena wyznacza nowe standardy na 

wielu polach w swojej kategorii produktowej.

12



Doskonała pod każdym względem  

Armatura KLUDI Pure&Easy w kolorze białym 
to dobry wybór dla wszystkich, którzy 
cenią proste, nowoczesne formy w delikat-
nej, świeżej odsłonie. Białe baterie świetnie 
wkomponują się w jasne wnętrze, idealnie 
dopasowując się do koloru ścian i ceramiki.  
Z drugiej strony - mogą stanowić ciekawy  
kontrast w łazienkach utrzymanych w ciem-
nych tonacjach kolorystycznych. Uzyskane  
w ten sposób wyraziste połączenie ciekawie 
zaakcentuje nowoczesną  aranżację.

Koło i kwadrat
Kludi Zenta zachwyci Cię swoją sylwetką będącą 
połączeniem koła i kwadratu. Dopracowany 
do perfekcji design i możliwości aranżacyjne stawiają 
tę serię na podium. Kludi Zenta występuje w różnych 
wariantach i dzięki temu jest uniwersalna – pasuje do 
różnego typu umywalek, kabin i wanien. Kludi Zenta 
zdominuje Twoje wnętrze i stanie się jego ozdobą. 

Nowa seria KLUDI Pure&Easy

Przemyślane wzornictwo, uniwersalność,  
a jednocześnie niebanalna, precyzyjnie 
poprowadzona linia sprawiają, że baterie 
KLUDI Pure&Easy doskonale sprawdzą się 
w nowoczesnych wnętrzach. Dynamiczna 
forma baterii świetnie podkreśli charakter 
łazienki, w której królują śmiałe kolory  
i niebanalne formy ceramiki. Dzięki  
dwóm wariantom wykończenia, armatura 
występująca w stylowej ponadczasowej 
bieli oraz eleganckim, lśniącym chromie 
perfekcyjnie uzupełni Twoją łazienkę.
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Ponadczasowa klasyka 
METROPOL to seria armatury dla osób ceniących 

sobie tradycyjne rozwiązania, ale które niosą 

ze sobą potencjał i indywidualizm. Precyzyjne 

geometryczne kontury połączone z gładkimi 

dużymi płaszczyznami odbijają refleksy świetlne. 

Dostępne są trzy rodzaje uchwytów: jednoramienny, 

typu loop ( z prześwitem) lub wyposażony  

w przycisk Select. Łazienka wyposażona w taką 

armaturę to ponadczasowa elegancja bez zbędnej 

ekstrawagancji. 

Absolutny komfort 
RainSelect to seria podtynkowych termostatów, 

które niezawodnie regulują strumień i temperaturę 

wody. Duże przyciski pozwalają na intuicyjną obsługę  

od dwóch, aż do nawet pięciu odbiorników. 

Zintegrowanie uchwytu do główki prysznicowej 

jest praktycznym rozwiązaniem, gdyż unikamy 

dodatkowych elementów mocujących na ścianie. 

Możliwość wyboru spośród trzech wariantów 

kolorystycznych: chrom, biały/chrom lub czarny/

chrom. Elementy montażowe znikają w ścianie,  

a smukła sylwetka oraz szlachetne materiały: szkło  

i metal idealnie się z nią integrują. Dzięki temu mamy 

więcej miejsca na kąpiel pod prysznicem.

Przyjemny deszcz w łazience
Ciepły lub dający ochłodzenie deszcz można mieć teraz 

we własnej łazience. Nowa technologia PowderRain 

sprawia, że z deszczownicy lub z główki prysznicowej 

wypływa całe mnóstwo delikatnych mikrokropelek 

otulając ciało niemal jak wodny kokon. A to wszystko 

dlatego, że w każdej dyszy znajduje się sześć otworów  

z których wypływa woda, zamiast standardowego 

jednego. Doskonały relaks gwarantowany zarówno dla 

dorosłych, jak i najmłodszych  użytkowników, którzy na 

pewno pokochają delikatny i cichy strumień. 
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PREMIO

PREMIO to kompletna seria armatur  
o ciekawym wzornictwie, 
gwarantująca komfort użytkowania. 
Idealnie łączy  w  sobie obecne  trendy  
w dziedzinie designu. 
Geometria i miękkość kształtów  
doskonale harmonizują tu  z  wyraźnie 
zaznaczoną linią krawędzi. 
Nowoczesność i elegancja  baterii 
PREMIO, wsparte zostały dobrą  
jakością wykonania.

Komfort użytkowania baterii PREMIO, 
zapewniają nowoczesne  rozwiązania.

Wszystkie baterie  jednouchwytowe, 
wyposażone zostały w sprawdzoną  
w milionach baterii głowicę mieszającą 
Ideal Standard CLICK. Wbudowany 
w nią specjalny ogranicznik (HWTB), 
pozwala na kontrolowanie temperatury  
gorącej wody. Możliwe jest ustawienie  
7 pozycji ograniczenia temperatury.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia 
termostat Premio. Zamontowany  
w nim woskowy element rozszerzalny  
w ułamku sekundy ustala temperaturę 
na żądanym poziomie. Głowica Ideal 
Standard CLICK oprócz  bezpieczeństwa 
zapewnia także oszczędność wody. 
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Morganit  
Rodzina baterii Morganit to designerskie 
rozwiązania. Połączenie płaskich oraz łukowych 
powierzchni tworzy produkt pasujący do wnętrz 
projektowanych w stylu minimalistycznym, jak  
i industrialnym. Charakterystycznym elementem 
produktów z tej linii jest uchwyt wkomponowany  
w kształt bryły baterii, co nadaje elegancki wygląd 
z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Co ważne, 
kubiczny uchwyt jest ergonomiczny, mniej ślizga się  
w mokrej dłoni. Dodatkowym atutem jest  
napowietrzacz typu „coin slot” umożliwiający szybki 
demontaż np. za pomocą monety – to rozwiązanie 
znacznie ułatwia czyszczenie.

Angelit  
Bateria wannowa ANGELIT, posiada przełącznik natrysku 
zintegrowany z regulatorem ceramicznym. Oznacza to, 
że przepływ wody przez wylot baterii, jak i przez łącznik 
natrysku sterowany jest przez ruch uchwytu regulatora. 
Zaletą takiego rozwiązania jest prostsza budowa baterii, 
oryginalny design, funkcjonalność oraz łatwiejsze 
utrzymanie baterii w czystości. 

Zeskanuj kod i obejrzyj film jak działa bateria ANGELIT.

Mokait 
Baterie kolekcji MOKAIT łączy design, w którym 
dominujące w kompozycji kąty proste dopełniono łukami, 
przypominającymi klasyczne rozwiązania architektoniczne, 
charakterystyczne na przykład dla akweduktów. Dzięki 
innowacyjnej konstrukcji napowietrzacza, przepływ wody 
przez baterie umywalkową ograniczono do 6 litrów na 
minutę. Co więcej, technologia SLC Rub Clean gwarantuje, 
że element zachowuje swoje właściwości przez cały 
okres użytkowania. Jej istotą jest konstrukcja, dzięki której 
kamień nie jest w stanie trwale uszkodzić elementu. 
Składają się na nią: specjalne filtry cząsteczek oraz siateczka 
z innowacyjnego materiału. W efekcie ich zastosowania 
czyszczenie napowietrzacza nie wymaga demontażu 
żadnej części ani użycia jakichkolwiek narzędzi. By usunąć 
kamień, wystarczy przetrzeć sitko ręką.
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ANNEA BLACK

Esencja stylu i minimalizm kompozycji (Nowość)

Black Line to nowa kolekcja kabin prysznicowych  

SanSwiss z elementami w tonacji matowej czerni.  

Stanowi doskonałe połączenie maksymalnej 

funkcjonalności produktu z minimalistyczną estetyką 

formy. 

ANNEA BLACK to minimalizm i klasyka w czystej  

postaci.    Proste   linie,    subtelne   detale    i      delikatnie    podkreślone 

czarne kontury to cechy, dzięki którym bezramowa  

seria kabin ANNEA jest doskonałym rozwiązaniem dla 

każdej nowoczesnej i eleganckiej łazienki. W ofercie Serii 

znajdują się zarówno wejście narożne, kabiny półokrągłe 

oraz drzwi do niszy i drzwi ze ścianką boczną.

WALK-IN BLACK
Industrialny DESIGN (Nowość) 
Rozwiązania WALK-IN to nowoczesne i modne 
systemy ścianek wolnostojących, gwarantujących 
komfortowe wejście i zapewniające wyjątkowo 
dużo miejsca podczas kąpieli. Nowością  
w tegorocznej ofercie SanSwiss są modele  
WALK-IN BLACK, których niepowtarzalny 
wygląd to efekt nowoczesnego druku czarnej  
folii bezpośrednio na szkle.  Mocno zarysowane 
kontury, geometryczne podziały i ekspresja 
czarnych linii podkreślają metropolitalny  
i nowoczesny design przestrzeni. Wolnostojące 
tafle szkła kreują nowy wymiar przestrzeni 
kąpielowej, łamiącej dotychczasowe standardy  
w architekturze wnętrz.

PUR
Seria, która spełnia wszystkie życzenia 

PUR to nowoczesna, bezramowa konstrukcja z krystalicznie 

czystego szkła. Definicja klasy biznes widoczna 

przede wszystkim w subtelnie   poprowadzonej linii 

nadającej niespotykanej lekkości. 8 mm szkło hartowane 

uszlachetnione powłoką AQUAPERLE w połączeniu  

z ekskluzywnymi zawiasami z funkcją unoszenia drzwi 

podczas otwierania gwarantują bezpieczeństwo i wygodę. 

Serię PUR cechuje przede wszystkim możliwość wykonania 

wszelkiego rodzaju rozwiązań niestandardowych  

tj. skosów i wcięć w tafli szkła, dzięki czemu możliwe jest 

zagospodarowanie nawet najbardziej niedostępnego i na 

pozór trudnego miejsca w łazience, zwłaszcza na poddaszu. 

PUR to również seria z możliwością wykonania kabiny nawet 

do 2300 mm wysokości.  
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HÜPPE CLASSICS2 BLACK EDITION
Zainspirowane stylem industrialnym, który 

poprzez swe wyraziste cechy roztacza urok 

surowości, kabiny prysznicowe HÜPPE Classcis 2 

Black Edition prezentują się bardzo oryginalnie. 

Wszystkie elementy kabin prysznicowych Black 

Edition polakierowano na głęboką matową czerń, 

ponieważ kolor ten symbolizuje zmysłowość 

i elegancję i nadaje elementom szczególne 

znaczenie. HÜPPE Black Edition – zaprojektowane 

dla osób o wysokich wymaganiach estetycznych, 

postrzegających wnętrze mieszkania jako 

całokształt dzieła architektonicznego. Dzięki 

połączeniu purystycznych form z głęboką czernią 

prysznic i cała łazienka zyskają niezapomniany 

wygląd.

HÜPPE EASYFLAT 
Powierzchnia prysznicowa EasyFlat 
ze szlachetnego kamienia naturalnego, 
montowana na równi z posadzką lub na 
posadzce, w połączeniu z nowoczesną kabiną 
prysznicową tworzy harmonijną aranżację łazienki. 
Powierzchnia prysznicowa HÜPPE EasyFlat idealnie 
pasuje do każdej łazienki: w końcu jest dostępna  
w 20 rozmiarach i 5 kolorach. Oprócz klasycznej 
błyszczącej bieli dostępne są również kolory biel 
matowa, beż matowy, szary matowy i antracytowy 
matowy. Może wśród nich jest także Twój ulubiony 
kolor. Poza tym: opcjonalne wyposażenie w postaci 
powierzchni antypoślizgowej HÜPPE EasyProtect 
dodatkowo dba o bezpieczeństwo. HÜPPE 
EasyFlat to imponująca różnorodność zastosowań  
do nowoczesnych łazienek!

HÜPPE XTENSA PURE 
Kabiny Walk-In to symbol nowoczesnej 
łazienki. Zgodnie z nowymi trendami 
rozwiązania typu Walk-In uzupełniają 
tradycyjne kabiny narożnikowe. 
Wolnostojące, szerokie tafle szkła 
otwierają przestrzeń natrysku, dając 
swobodną możliwość wejścia z jednej 
lub dwóch stron. Przezroczyste drzwi su-
wane całkowicie znikają za stałym seg-
mentem. W wyniku tego oraz przy rezyg-
nacji z tradycyjnej górnej prowadnicy 
model HÜPPE Xtensa pure jest tak trans-
parentny, jak żadne z dotychczasowych 
drzwi suwanych, zapewniając zarazem 
komfort swobodnego wejścia i kąpieli ze 
skuteczną ochroną przed wydostawaniem 
się wody na zewnątrz.
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NICA®
Szklana konstrukcja z komfortem drzwi przesuwnych 

w ciekawej formie. W NICE profile zostały ograniczone 

do niezbędnego minimum, tak aby sprawiała wrażenie 

samego szkła. Zastosowano tu unikalne zawiasy i rolki, 

które pozwalają na delikatność miękkiego otwierania  

i zamykania. Uszczelka magnetyczna została zastąpiona 

uszczelką miechową, tak by dodać lekkości bryle 

kabiny. Całkowicie satysfakcjonujące zabezpieczenie 

przed rozbryzgami osiągnął producent za pomocą 

specjalnej poziomej uszczelki z efektem odbicia wody.

TABEO® Symbioza piękna i komfortu 
Grzejnik, który gwarantuje wysoki komfort cieplny  

i jednocześnie przekonuje wyglądem. Produkt wyróżniony 

w 2015 r. znakiem Design Plus powered by ISH. Tabeo 

spełnia wszystkie funkcjonalne wymagania i stanowi akcent 

w organizacji przestrzeni poprzez swój smukły zarys oraz 

precyzyjnie spojone ze sobą elementy. Dzięki dynamicznie 

zintegrowanym z formą wieszakom, można na nim 

wygodnie zawieszać ręczniki do wysuszenia. Perfekcyjnie 

połączy się z ogrzewaniem podłogowym.

OSIA® Czarująca prostota 
Specjalna, pozioma listwa uszczelniająca w kształcie 

rynny zapewnia zadowalającą ochronę przed 

bryzgami wody. Funkcjonalne detale: mechanizm 

windowy gwarantuje płynną pracę drzwi oraz ich 

łagodne domykanie. Gładkie i łatwe do czyszczenia 

profile, które jednocześnie dają stabilność. 

Seryjnie z powłoką ułatwiającą utrzymanie kabiny  

w czystości - OSIAclean: specjalny sposób 

wykończenia powierzchni zapobiega osadzaniu 

się kropli wody, resztek mydła, zanieczyszczeń  

i nacieków z kamienia. Dotyczy to także zarazków  

i bakterii. 
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Subtelne wzornictwo 
i wytrzymałości materiału 
Umywalka Ceramic R jest zgodna  

z trendem nowoczesnych, prostych linii, ale 

tłumi i łagodzi ich ostrość poprzez delikatne 

zaokrąglenia. Wykonanie z cienkościennej 

ceramiki dodaje umywalce lekkości  

i umożliwia wytworzenie precyzyjnie 

zdefiniowanych, cienkich krawędzi (2 mm). 

Umywalka Ceramic R Slim jest zalecana  

do montażu na blacie.  Możliwość 

dowolnego umiejscowienia umywalki 

oraz baterii na blacie pozostawia swobodę 

aranżacji tej części łazienki. 
 

Koncept łazienkowy 10° 
znów zaskakuje
Nowa klasyczna wanna prostokątna i seria dopasowanych 
do konceptu kabin prysznicowych, w tym wyjątkowy 
model asymetryczny, to nowości z konceptu 10°. 
Wszystkie elementy kolekcji tworzą połączoną spójnym 
designem całość, a dzięki rozszerzeniu oferty są również 
doskonałym wyborem dla miłośników klasycznych 
kształtów. Dla miłośników szybkiej kąpieli pod 
prysznicem przygotowane zostały nowe kabiny i drzwi 
prysznicowe dostępne w szerokiej ofercie rozmiarowej.  
Interesującą propozycją jest model asymetryczny 10AP4, 
w którym jeden z narożników produktu został przesunięty  
w kierunku ściany oddając przestrzeń łazience  
i wyznaczając komfortową przestrzeń kąpielową 
wewnątrz kabiny prysznicowej. Całość nowej oferty 
uzupełniają brodziki konglomeratowe Galaxy Pro 10°.

Solo dla czystego kształtu  
Oryginalny kształt wanny został zainspirowany 

purystycznym stylem. Prostokątna podstawa wanny 

SOLO dodaje wizualnej stabilności i harmonijnie 

łączy się z owalnym kształtem górnej krawędzi.  

Wanna swym minimalistycznym wyglądem dominuje  

w łazience i staje się jej centralnym punktem.  

W unikalny sposób łączy ze sobą dwa geometryczne 

kształty tworząc spójną całość. Łagodne nachylenie 

bocznych ścian wanny oraz odpływ umieszczony 

po środku sprzyjają wygodnej kąpieli, również  

we dwoje. Rozmiar wanny to 178 x 80 cm.
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Open Mineral   
Brodziki są doskonałym uzupełnieniem 

kabiny. Stanowią z nią harmonijną całość. 

Przedstawiamy serię brodzików, których 

konstrukcja sprawi, że staną się integralną 

częścią łazienki, gdzie utrzymanie czystości 

będzie jeszcze prostsze! Proste, nowoczesne 

i eleganckie w szerokiej ofercie wymiarowej. 

Seria w dwóch odsłonach - zupełnie płaskiej 

oraz ze strukturą, która przybliży naturę 

każdej łazience!

Natur Mineral

Wanny od dawna są centrum relaksu w łazience! 

Tym razem przedstawiamy wanny z odlewu 

mineralnego! Już teraz dostępne są nowe 

wolnostojące wanny wykonane z materiału 

naturalnego pochodzenia! Seria Natur Mineral 

to wyjątkowe wanny wolnostojące owalne, 

które stworzą idealną strefę kąpielową  

w łazience. Wszystko dla jeszcze większego 

komfortu kąpieli. Nowa linia to ponadczasowe 

rozwiązanie, które z biegiem czasu nie straci na 

estetyce.

Space Mineral S 
w serii Space Mineral
Seria Space Mineral zyskała kilkadziesiąt 

nowych brodzików, w których odpływ jest 

umieszczony na środku krótszego boku! 

Ten sam design, to samo piękno - w jeszcze 

szerszym wydaniu! W całej serii Space 

Mineral - już teraz dostępne są 132 wymiary -  

a każdy z nich w kilku kolorach i z możliwością 

uzupełnienia o ProSafeSystem! Nikt nie ma tak 

szerokiej oferty!

www.sanpol.pl 21



RUKE SCANDINAVIAN LIFE
Kwintesencja prostoty, elegancji i funkcjonalności. 

Precyzyjnie oszlifowane tafle, których dekoracją 

są drewniane ramy, zachwycają naturalnością. 

Dzięki odpowiedniej konstrukcji, lustra Scandi 

sprawdzą się zarówno w salonie, jak i łazience. 

Kolekcja zawiera również wzory odpowiednie  

do pokoju dziecięcego, które urzekną  

najmłodszych odbiorców. RUKE Scandi to linia 

stworzona dla wielbicieli skandynawskich trendów, 

dodająca wnętrzom stylu.

Kolekcje RUKE EXCLUSIVE 
Lustra RUKE to przykłady wyrafinowanego, 

eleganckiego designu, przenoszącego  

w nowy wymiar komfortu. Kolekcje RUKE 

odzwierciedlają współczesne trendy 

będąc odpowiedzią na potrzeby klientów 

poszukujących eleganckich i funkcjonalnych 

produktów najwyższej klasy. Polska produkcja, 

zaawansowany proces technologiczny 

oraz dbałość o każdy szczegół wykonania 

gwarantują otrzymanie zachwycających 

produktów, które dodadzą blasku każdemu 

wnętrzu.

RUKE EXCLUSIVE   
Seria personalizowanych luster stworzonych  

z myślą o wymagających odbiorcach ceniących 

nietuzinkowy design. Innowacyjne wzornictwo 

oraz funkcjonalne dodatki to cechy wyróżniające 

linię Exclusive, której eleganckie modele można 

wyposażyć w głośnik Bluetooth, matę grzewczą 

czy przełącznik na ruch ręką. Dowolność  

w wyborze rozmiarów oraz opcji oświetlenia LED 

sprawia, że lustra RUKE Exclusive to produkty 

tworzone na miarę potrzeb.

22



LOOK 
Kolekcja Look, czyli piękno bez nadmiaru.
Estetyka wykonania, atrakcyjny wyrazisty 
kształt oraz proste linie nadają tej serii 
nieprzeciętnej oryginalności. Ta wyjątkowa 
kolekcja mebli łazienkowych stanowi 
bogactwo możliwości konfiguracji dla 
indywidualnego, niepowtarzalnego efektu.
Szafki wykonane zostały z trwałych  
i nowoczesnych materiałów przy użyciu 
profesjonalnych technik produkcyjnych. 
Elegancję i dbałość o szczegóły widać  
w każdym ich elemencie. Bezwzględna zaletą 
tego szykownego zestawu jest zaskakująca 
przestronność, tak niezbędna w łazience. 
Swoją nieskazitelną i nowoczesną stylistyką 
seria Look sygnalizuje definitywny przekaz: 
przestrzeń należy wykorzystać w każdym 
milimetrze i urządzić ją z gustem.

FUTURIS
Smukła linia serii na nowo definiuje pojęcie 
komfortu. 
Futuris to nowoczesna kolekcja mebli 
łazienkowych, która charakteryzuje się 
wyjątkowym designem. Wykonana jest  
z wysokiej jakości materiałów z zachowaniem 
największej staranności wykończenia 
wszystkich jej elementów. Te nietuzinkowe 
białe meble lakierowane są na wysoki połysk. 
Wyjątkowo atrakcyjna sylwetka Futurisa, 
zapewnia komfort wszystkim użytkownikom. 
Czarne, metalowe uchwyty i nogi, idealne dla 
tego modelu, poza walorami praktycznymi 
tworzą również rodzaj estetycznej i stylowej 
oprawy. Projekt nie przytłacza swoją formą, 
dlatego doskonale sprawdzi się w każdej 
łazience.

LOFTY
Meble łazienkowe LOFTY to  wyraz świadomego 
stylu życia.
LOFTY to kolekcja, która z zewnątrz emanuje 
klarownością, a w środku swobodną.  Ta seria 
kontynuuje tradycję tworzenia wszechstronnych 
mebli łazienkowych. Wprowadzono w niej 
wiele praktycznych rozwiązań, które sprawdzą 
się idealnie w przestronnym wnętrzu, a także 
sprostają wymaganiom nawet najbardziej 
bezkompromisowych użytkowników. Dodatkowo 
połączenie przemyślanych funkcji i technologii 
sprawi, że codzienność stanie się prostsza  
i łatwiejsza. Szukając idealnych rodzinnych 
mebli łazienkowych, niemalże instynktownie 
myślimy o meblach Lofty. To szafki stworzone  
z myślą o rodzinie, które z pewnością zaspokoją jej 
oczekiwania.
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TECElux – multifunkcjonalny 
terminal WC
Multifunkcjonalny terminal WC 
składa się z trzech części: stelaża 
WC TECElux oraz dolnej i górnej  
szklanej obudowy, wyposażonej  
w mechanizm uruchamiający. 
Serce systemu, czyli wyposażenie  
techniczne urządzenia, ukryte jest  
w ścianie. Płaska, wykonana z białego 
lub czarnego szkła obudowa szczelnie  
zamyka otwór rewizyjny, ukrywa spłuczkę, 
przyłącza, regulator wysokości cerami-
ki oraz wentylator z filtrem węglowym 
neutralizującym nieprzyjemne zapachy. 
Dzięki funkcji „sen-Touch” spłukiwanie 
uruchamiane jest za delikatnym 
dotknięciem palca lub bezdotykowo. 
TECElux dostępny jest w wersji czarnej  
i białej.

TECElux mini – przycisk spłukujący
To nowy, szklany przycisk spłukujący firmy 
TECE. Produkt posiada czujnik ruchu i może 
być obsługiwany bezdotykowo. Wyposażony 
jest także w nowoczesną technologię LED 
podświetlającą kontury klawiszy. Spłuczka 
uruchamiana jest automatycznie, gdy 
użytkownik terminala znajdzie się w polu 
czujnika, lub poprzez lekki dotyk. Przycisk 
dostępny jest w wariancie białym i czarnym. 
W połączeniu z ramką instalacyjną może być 
montowany bezpośrednio w ścianie. Zmiana 
ustawień elektronicznych, np. spłukiwanie 
higieniczne, funkcja czyszczenia, obsługa 
bezdotykowa, dokonywana jest za pomocą 
pilota. 

TECEdrainprofile – odwodnienie 
prysznicowe
Profil prysznicowy to połączenie 
funkcjonalności odwodnienia liniowego 
i punktowego. Gwarantuje szczelność, 
higienę, łatwą instalację oraz swobodę 
w aranżacji. Może być montowany  
w płaszczyźnie płytek na całej długości strefy 
prysznicowej i dopasowany do pożądanej 
długości. Wykonany jest ze stali nierdzewnej  
i posiada wewnętrzne nachylenie. 
Takie rozwiązanie optymalizuje odpro-
wadzanie    wody,  ułatwiając    utrzymanie    
czystości. Szczelności gwarantuje zamon-
towany fabrycznie kołnierz Seal System.  
TECEdrainprofile oferuje także możliwość 
późniejszego wypoziomowania i dopa- 
sowania wysokości do różnych grubości 
płytek podłogowych.
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Bezdotykowa Geberit Sigma80
Uruchomienie spłukiwania przyciskiem Geberit 

Sigma80 jest wywoływane jedynie delikatnym 

ruchem dłoni. Automatyczny system czuwania 

gwarantuje ograniczenie zużycia energii  

do minimum. Bezdotykowy przycisk spłukujący jest 

dostępny w dwóch szklanych wersjach – czarnej 

oraz lustrzanej. Podświetlenia przycisków można 

wybrać spośród pięciu różnych kolorów: niebieski, 

zielony, turkus, magenta i pomarańczowy. Elegancka 

kolorystyka nada wnętrzu łazienki atrakcyjny wygląd 

oraz podniesie komfort podczas użytkowania.

Zlicowany ze ścianą
Geberit Sigma60
Dzięki ramce montażowej przycisk można 

instalować w taki sam sposób, jak inne  

przyciski spłukujące z rodziny Sigma,  

a proces instalacji nie wymaga wykonywania 

żadnych dodatkowych czynności. Przycisk jest 

zrównany z powierzchnią ściany. Powierzchnia  

przycisków może być wykonana ze szkła lub 

metalu. Do wyboru są przyciski czarne, białe,  

w kolorze umbra i ze szczotkowanej stali  

nierdzewnej.

Przyciski spłukujące Geberit Sigma21
Nowy przycisk spłukujący Sigma21 posiada 

eleganckie, zaokrąglone przyciski spłukiwania oraz 

unikatowe wykończenie ze szkła w kolorze białym, 

czarnym i sand. Wersje wykonane ze szkła imponują 

dzięki precyzyjnemu cięciu odbijającemu światło  

w niezwykle wyrafinowany sposób. Można go także 

wypełnić zgodnie ze swoim życzeniem. To również 

pierwszy przypadek, gdy w asortymencie Geberit 

znalazł się przycisk wykonany z naturalnego 

surowca – brazylijskiego łupku.

S z w a j c a r s k a  d y s k r e c j a

www.sanpol.pl 25



ADVANTIX VARIO
Odpływ liniowy z płynną regulacją długości 
w zakresie od 300 do 1200 mm. Korpus  
i ruszt można przyciąć z dokładnością co do  
milimetra na potrzebny wymiar i zamontować  
w  dowolnym   miejscu  strefy  prysznicowej.  Odpływ 
występuje w dwóch wersjach – podłogowej  
i ściennej, a każda może być w wersji standardowej 
i remontowej (niskiej).  Specjalne łączniki dla wersji 
podłogowej pozwalają na montaż odwodnienia  
w kształcie litery „L” lub „U” oraz przedłużenie  
w linii do wymiaru 2800 mm.  Ogromną zaletą wersji 
ściennej jest bardzo mała głębokość montażu 
w ścianie - tylko  25 mm. Dodatkowe zalety:  
duża wydajność odpływu, wszystkie materiały  
do montażu i uszczelnienia w komplecie, regulacja 
wysokości rynny i rusztu, samoczyszczący syfon 
odpływowy.

VIEGA ECO PLUS
Uniwersalny stelaż podtynkowy 
wyposażony w wodooszczędną 
spłuczkę Visign 2H. Objętość małego 
spłukiwania można regulować  
w zakresie od 3 do 4 l, a dużego – 
od 6 do 9 l, w zależności od potrzeb. 
Dodatkowe zalety to niewielka 
głębokość montażu i regulacja 
wysokości zamocowania ceramiki.   
W ofercie są także stelaże o wysokości 
830/840 mm, które można zabudować 
pod oknem, czy spadzistym dachem, 
elementy narożne – idealne do małych 
łazienek oraz wersję Slim o głębokości 
zabudowy 80 mm. 

VISIGN FOR MORE 
I VISIGN FOR STYLE
Płytki uruchamiające o minimalistycznym 
wzornictwie, wyróżnionym wieloma 
prestiżowymi nagrodami. Charakteryzują 
się miękkim, krótkim skokiem przycisków 
i maksymalną niezawodnością. Można 
je zlicować ze ścianą. Oferta obejmuje 
płytki wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, metalu lub szkła. 
Dostępne są również bezdotykowe 
modele Visign for More sensitive. 
Wszystkie płytki są kompatybilne z tym 
samym elementem podtynkowym 
Viega Eco Plus. 
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PILOVS GRZEJNIK 
DO KAŻDEGO WNĘTRZA 
Pilovs to grzejnik centralnego ogrzewania do 

każdego wnętrza. Jego forma inspirowana 

była miękkimi poduszkami połączonymi  

w  moduły. Taki produkt sprawdzi się  

w każdym wnętrzu – w łazience, salonie, 

kuchni, na hallu. Pilovs to bardzo ciekawa 

propozycja dająca wiele możliwości układów 

grzejnika. Pilovs możemy zamontować 

w pionie, w poziomie lub wybrać bardziej 

złożoną formę.

MANHATTAN 
Grzejnik centralnego ogrzewania 
Manhattan marki INSTAL-PROJEKT 
stanowi dobre rozwiązanie dla 
klientów poszukujących eleganckich  
i funkcjonalnych produktów. 
Zaprojektowany przez polską 
projektantkę Panią Karolinę Rybarczyk 
przełamuje konwencje oraz wnosi do 
pomieszczenia nowy wymiar. Manhattan 
odpowiada na potrzeby odbiorców, 
którzy cenią sobie styl i funkcjonalność 
oraz lubią się wyróżniać. To zdobywca 
nagrody MUST HAVE 2017 oraz Dobry 
Wzór 2017!

TRICK bioniczne piękno 
TRICK to elegancki i intrygujący produkt. Firma  

INSTAL-PROJEKT stworzyła grzejnik łazienkowy 

wyróżniający się formą, ale i funkcjonalnością. 

Zaprojektowała go młoda projektantka, dla której 

inspiracją były bioniczne formy oraz odczuwanie 

ciepła. Stworzyła produkt bogaty w wyrazie 

spełniający oczekiwania wymagającego wnętrza. 

Trick bardzo dobrze pasuje do wnętrz w stylu 

nowoczesnym, które charakteryzuje zasada 

spójności formy i funkcji z dominującą rolą 

prostych, geometrycznych kształtów.

Grzejnik Trick dostępny jest w kilku wariantach 

wymiarowych: 50/90, 50/120, 50/150, 50/180. Jego 

parametry mocowe wynoszą od 410 do 848 W.
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ZEHNDER CHARLESTON
Klasyczny, oryginalny grzejnik stalowy 
żeberkowy w nowej odsłonie to doskonała 
jakość powierzchni dzięki laserowej 
technologii wykonania. Szeroka gama 
dostępnych modeli – od 19 cm do 6 m 
wysokości, pojedyncze żeberka od 2 do 6 
kolumn, ponad 20 wariantów podłączenia, 
także dolne z zaworem zintegrowanym 
i środkowe. Aranżacja we wnętrzach 
nowoczesnych i klasycznych jest możliwa 
dzięki szerokiej palecie kolorów Zehnder, 
jak i powierzchniom specjalnym – lakier 
transparentny Technoline w połysku, 
nowość w macie oraz lakiery w wariancie 
młotkowanym.

ZEHNDER ZENIA
Zenia to jednocześnie podgrzewacz i suszarka 

do ręczników, grzejnik na podczerwień, jak 

również termowentylator.  Urządzenie można 

zabudować bezpośrednio w ścianie, przez 

co widoczna jest jedynie elegancka szklana 

powierzchnia grzewcza, za którą ukryta jest 

przestrzeń na ręczniki. Urządzenie dostępne  

w kolorze białym i czarnym.

ZEHNDER METROPOLITAN
Szeroka gama grzejników    skonstruowanych  

z profili płaskich.  Wersje łazienkowe i pokojowe. 

Możliwość wyboru wariantu z uchwytami 

na tkaniny lub poszerzonymi przestrzeniami 

między profilami. Teraz dostępne są także  

w nietuzinkowym wykonaniu Technoline.
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ONI
Bardzo cienki, niezwykle ciepły i szczególnie przyjemny dla 

oka. Nowa kolekcja ONI firmy VASCO przekracza granice 

modelu grzejnika o tradycyjnej konstrukcji. Miedziany 

przewód grzewczy zawierający minimalną ilość wody 

idealnie wkomponowuje się w niezwykle cienką aluminiową 

przednią płytę (opcjonalnie z wycięciami służącymi  

do wieszania ręczników w wersji O-P). Dzięki takiej budowie 

ten płaski grzejnik o eterycznych kształtach nie tylko 

pięknie wygląda, lecz jest również niezmiernie wydajny  

i energooszczędny. Idealny w połączeniu z systemami 

niskoskotemperaturowymi.

NIVA BATH
Grzejnik NIVA to jeden z najbardziej 
rewolucyjnych grzejników -  prostopadłościan 
wykonany z wielką perfekcją i finezją. Tym 
razem prosta bryła grzejnika, o idealnie 
płaskiej płycie przedniej, została odsunięta od 
ściany na 325 mm. Zapewniło to doskonałą 
przestrzeń z tył grzejnika, dzięki której 
uzyskaliśmy miejsce na półki na ręczniki oraz 
wieszak na ubrania. Tak powstała NIVA BATH.
NIVA BATH  dostępna jest aż w 55 kolorach. 
Półki standardowo dostarczane są w kolorze 
czarnym, ale opcjonalnie możliwe jest 
zamówienie ich również w kolorze białym.

MONO BEAMS BRYCE
Za szczerą prostotą grzejników Beams Mono  
i Bryce Mono kryje się śmiały techniczny wyczyn 
autorstwa zespołu projektantów i inżynierów 
Vasco. Konstrukcja i sposób montażu tych 
grzejników została opracowana w taki sposób, 
aby ich konfiguracja i instalacja stanowiła rodzaj 
gry, podczas której klient, czy architekt wnętrz 
zadecyduje jaki będzie jej efekt końcowy.
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SKALAR FORMA LIGHT

Skalar FL, to dekoracyjny grzejnik 

łazienkowy  o wyjątkowo lekkiej  

i eleganckiej konstrukcji. Horyzontalnie 

ułożone kolektory, połączone zostały  

za pomocą  precyzyjnego zgrzewania 

krzyżowego. Grzejnik wyposażony 

został ponadto w komfortowe 

przyłącze środkowe. Dzięki czystej 

i prostej formie  SKALAR FL jest  

doskonałym dopełnieniem zarówno 

nowoczesnych jak i tradycyjnych 

wnętrz. 

SKALAR zmiękczacz wody

Zmiękczacze kompaktowe SKALAR wyróżniają 

się wysoką skutecznością w usuwaniu twardości 

wody, dzięki zastosowaniu jednorodnej żywicy 

jonowymiennej. Eliminują powstawanie 

osadów wapiennych na wannie, kabinie 

prysznicowej, armaturze łazienkowej oraz 

ceramice. Pozwalają na oszczędność energii 

cieplnej i środków piorących. Zmiękczacze 

Skalar wyposażono w elektroniczną głowicę 

sterującą z BY-PASSEM. Urządzenia posiadają 

certyfikaty CE i atest PZH.

SKALAR MONZA

Grzejnik łazienkowy Skalar Monza dzięki 

minimalistycznej konstrukcji prezentuje się 

wyjątkowo elegancko w każdej nowoczesnej 

łazience. Grzejnik Monza to połączenie 

oryginalnego wzornictwa i tradycyjnych 

funkcji użytkowych suszarki łazienkowej. 

Grzejnik Monza powstał w oparciu  

o stalowe równomiernie ułożone profile, 

które nadają mu dodatkowej funkcji 

praktycznej. Występuje w 5 wariantach 

wymiarowych oraz atrakcyjnych kolorach 

co pozwala na dostosowanie go do każdej 

przestrzeni łazienki.
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Klej H40 Bez Limitów

Klej żelowy strukturalny, superelastyczny, 
wielofunkcyjny, na bazie wyjątkowego 
Geospoiwa Kerakoll, przeznaczony  
do klejenia wszystkich typów materiałów 
na wszelkiego rodzaju podłożach, 
przy każdym rodzaju zastosowania, 
również w warunkach ekstremalnych. 
Ekokompatybilny, wodo-  i mrozoodporny.

Spoina Fugabella 
Eco Porcelana 0-8

Elastyczna, mineralna spoina wodo-  
i mrozoodporna, naturalnie bakteriostatyczna 
i grzybostatyczna, stabilizowana czystym 
wapnem naturalnym NHL 5, o normalnym 
czasie wiązania do szybko twardniejących 
fug o podwyższonej trwałości koloru,  
od 0 do 8 mm, ekokompatybilna, idealna 
w GreenBuilding. Jednoskładnikowa 
o najniższej emisji lotnych związków 
organicznych. Po związaniu odpowiednia  
do recyklingu jako kruszywo.

Spoina Fugalite Bio Parquet

Spoina żywiczna z efektem drewna, 

na bazie wodnej, do spoinowania 

parkietu ceramicznego, hipoalergiczna, 

przetestowana dermatologicznie  

w klinice Uniwersytetu Modeny  

i Reggio Emilia. Jest dostępna w 12 

naturalnych kolorach inspirowanych 

najczęściej realizowanymi podłogami  

z drewna. Gwarantuje ciągłość estetyczną  

i funkcjonalną powierzchni wyłożonych 

parkietem ceramicznym.
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Calacatta Marble

Niemalże idealnie biały, klasyczny 
marmur o szarych żyłach. Sprawdzi 
się w większych łazienkach i na 
dużych powierzchniach przestrzeni 
komercyjnych. Wyjątkowo elegancki 
od lat jest wykorzystywany przez 
projektantów i architektów. 

Royal Black 

Czarny marmur ze złotymi i białymi 
żyłami to gorący trend i unikalna 
propozycja marki Opoczno wśród 
polskich producentów. Wykorzystany 
jako akcent we wnętrzu nadaje mu stylu 
i oryginalności. Położony na kominku czy 
wybranej ścianie efektownie podkreśli 
charakter wnętrza. 

Grand wood

Piękne w swojej naturalności deski 
gresowe o dużych formatach 
19,8x119,8 i 19,8x179,8 oferowane 
w 3 kolekcjach PRIME, NATURAL  
i RUSTIC prezentują się nowocześnie 
i elegancko. Perfekcyjna struktura 
drewna i naturalne bogactwo 
kolorystyki pozwalają swobodnie 
kształtować charakter wnętrz. 
Zastosowana technologia pozwoliła 
uzyskać najwyższą jakość, a grubość 
deski gresowej to tylko 8 mm.
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HOUSE OF TONES
Powierzchnia płytek z kolekcji House of 

Tones od Ceramiki Tubądzin inspirowana jest 

zwiewnością i lekkością naturalnych tkanin – 

lnu i bawełny. Produkty dostępne są w pięciu 

wariantach kolorystycznych: bieli, szarości, 

granacie, beżu i przydymionym niebieskim. 

Jednymi wyróżniających się elementów 

kolekcji są dekory ścienne utrzymane  

w barwach bieli i beżu. O ich wyjątkowości 

świadczy fakt, iż w przypadku dekoru 

House of Tones White, charakterystyczne, 

nieregularne linie zostały pokryte platyną, 

natomiast zdobienia dekoru House of Tones 

Beige – złotem. Mozaika ścienna tworzy 

bardzo modny wzór chevronu. 

GRAND CAVE
MONOLITH to pierwsze produkowane  

w Polsce gresy wielkoformatowe, sięgające 

wymiarami 120x240 cm. Nowa kolekcja Grand 

Cave wzorniczo odwołuje się do eleganckiej, 

surowej faktury kamienia. Zdobi je grafika 

imitująca surowe skaliste, łupkowe faktury, 

dzięki którym wnętrze staje się nowoczesne,  

a także eleganckie i stonowane. Gresy dostępne są  

w pięciu formatach: 60x60 cm, 80x80 cm, 

120x60 cm, 120x120 cm i największym 120x240 

cm oraz w trzech wariantach kolorystycznych: 

białym, szarym i grafitowym.

COLOUR
Kolekcja Colour została utrzymana  

w modnych, pastelowych barwach. 

Składają się na nią płytki dostępne  

w dziesięciu wariantach kolorystycznych: 

białym (w połysku i w wykończeniu 

satynowym), waniliowym, szarym, 

niebieskim, miętowym, popielistym, 

mocca, różowym oraz czarnym 

Dopełnieniem tej wielobarwnej 

kolekcji są kwadratowe strukturalne 

płytki oraz dekory ścienne, zdobione 

przykuwającymi uwagę wzorami, które 

dynamizują przestrzeń. 
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MIRADOR  
 
Barwiony w masie gres szkliwiony, 
który charakteryzuje nowoczesny, 
minimalistyczny design w połączeniu 
z zaawansowaną technologią 
pozwalającą na uzyskanie dwóch 
rodzajów powierzchni: natura  
i lappato na płytkach dostępnych 
w formacie 59,7x119,7, 59,7x59,7  
i 29,7x59,7cm. Kolekcja oferowana  
w modnych odcieniach szarości.

WOOD DESIGN 
WoodDesign to linia produktowa 

stworzona na bazie oryginalnego rysunku 

najpiękniejszych gatunków drewna. 

Linia rektyfikowanych „desek” w dużym 

formacie 19,3x119,7 cm składa się  

z ośmiu kolorów: Pearl Ash, Maple, Amber Oak, 

Cherry, Chestnut, Walnut, Steel Oak i Grey Oak.  

W kolekcjach Amber Oak i Walnut występują 

płytki o parametrze antypoślizgowości 

podwyższonym do R11, A+B+C, co zapewnia 

bezpieczeństwo ich stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej i przy basenach. 

Płytki gresowe linii WoodDesign 
wykonywane są na barwionej masie, 
co sprawia, że dokładnie imitują 
naturalne drewno, a ich estetyka 
pozostaje nienaruszona nawet  po latach 
intensywnego użytkowania. Produkty 
cechuje różnorodność wzoru i tonalności, 
dzięki czemu zyskujemy wrażenie 
niepowtarzalności, charakterystyczne dla 
naturalnego drewna.
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Producenci płytek w naszej ofercie:
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