
Oferta specjalna 
systemów hydromasażu

Dysza wodna średnia 
płaska z regulacją 
kierunku wypływu wody

Dysza wodna mała 
płaska z regulacją 
kierunku wypływu wody

Dysza powietrzna 
mała z wypływem
peryferyjnym

Panel sterujący 

Wanna serii FREE LINE 
z systemem hydromasażu

mieszanym MXFR

System hydromasażu mieszany MXFR

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

Typ i wymiar [cm]
Cena 

promocyjna
brutto

Wanna prostokątna lewa WP/FREE 70x170-L-MXFR
(W990342-01-30) 9 766,20 zł

Wanna prostokątna prawa WP/FREE 70x170-P-MXFR
(W997342-01-30) 9 766,20 zł

Wanna prostokątna lewa WP/FREE 75x170-L-MXFR
(W990572-01-30) 9 870,75 zł

Wanna prostokątna prawa WP/FREE 75x170-P-MXFR
(W997572-01-30) 9 870,75 zł

Wanny wyposażone są w stelaż. Wanny dostępne 
w kolorze biały EW (biały eurowhite).

Dysza powietrzna 
z wypływem
wielopunktowym

OFERTA DOSTĘPNA DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH. 
PRODUCENT ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA ZMIAN TECHNICZNYCH 

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

88-320 Strzelno, e-mail: poczta@sanplast.pl

Odprężenie w domowym zaciszu 

w atrakcyjnej cenie!



Wanna serii MODESTA 
z systemem hydromasażu

wodnym HW-E-P

Dysza wodna 
mała płaska z 
regulacją 
kierunku wypływu 
wody

Panel sterujący 

Typ i wymiar [cm]
Cena 

promocyjna
brutto

Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 100x150-HW-E-P
(W905057-01-30) 3 275,49 zł

Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 100x160-HW-E-P
(W905067-01-30) 3 543,63 zł

Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 100x150-HW-E-P
(W906057-01-30) 3 275,49 zł

Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 100x160-HW-E-P
(W906067-01-30) 3 543,63 zł

Wanna prostokątna WP/MO 75x170-L-HW-E-P
(W973577-01-30) 2 996,28 zł

Wanna prostokątna WP/MO 75x170-P-HW-E-P
(W974577-01-30) 2 996,28 zł

System hydromasażu wodny HW-E-P

Wyposażenie:
• 8 dysz wodnych, w tym:
       - 4 dysze wodne średnie płaskie 
         z regulacją kierunku wypływu wody      
         do masażu tułowia i nóg
       - 2 dysze wodne małe płaskie z   
         regulacją kierunku wypływu wody  
         do masażu pleców
       - 2 dysze wodne małe płaskie z 
         regulacją kierunku  wypływu wody 
        do masażu stóp
• elektroniczny panel sterujący
• pompa wodna
• amortyzatory antywibracyjne pod 

pompę
• elastyczne podkładki pod nogi 

stelaża
• automatyczne osuszanie dysz

Wanny wyposażone są w stelaż. Wanny dostępne w 
kolorze biały EW (biały eurowhite).

Dysza wodna średnia 
płaska z regulacją 
kierunku wypływu wody

Dysza wodna mała 
płaska z regulacją 
kierunku wypływu wody

Dysza powietrzna 
mała z wypływem
peryferyjnym

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

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

System hydromasażu mieszany HM-E-P

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

Typ i wymiar [cm]
Cena 

promocyjna
brutto

Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 100x150-HM-E-P
(W905058-01-30) 4 295,16 zł

Wanna asymetryczna lewa WAL/CO 100x160-HM-E-P
(W905068-01-30) 4 563,30 zł

Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 100x150-HM-E-P
(W906058-01-30) 4 295,16 zł

Wanna asymetryczna prawa WAP/CO 100x160-HM-E-P
(W906068-01-30) 4 563,30 zł

Wanna prostokątna WP/MO 75x170-L-HM-E-P
(W973578-01-30) 4 015,95 zł

Wanna prostokątna WP/MO 75x170-P-HM-E-P
(W974578-01-30) 4 015,95 zł

Wanny wyposażone są w stelaż. Wanny dostępne 
w kolorze biały EW (biały eurowhite).

Wanna serii COMFORT 
z systemem hydromasażu

wodnym HW-E-P

Dysza wodna średnia 
płaska z regulacją 
kierunku wypływu wody


