WANNY DLA SENIORÓW

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu le¿¹cego Relax 170/80

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi z uchwytem
• obudowa frontowa
• boczna obudowa
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna wanny
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• zag³ówek do wanny
Parametry::
• wysokoœæ wanny 60 cm
• (bez armatury)
• szerokoœæ otworu drzwiowego 39-32 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Relax 170

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

1700 X 800 X 600

Skala 1:20
wersja lewa
1700

305

800

Przeciwpoœlizgowa powierzchnia

670

Miejsce na monta¿ armatury œciennej

1570
Miejsce na monta¿ armatury œciennej lub stoj¹cej 2-otworowej

1005

390

Optymalne umiejscowienie podejœæ zasilaj¹cych wannê
oko³o 300 mm nad .pod³og¹.( w przypadku baterii stoj¹cejna rancie wanny)

145

220

600

Uchwyt ze stali nierdzewnej

290

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm, lub w pod³odze

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê do wewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia dna wanny u³atwia bezpieczne korzystanie z k¹pieli.
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 1700 mm , Szerokoœæ 800 mm, Wysokoœæ 600 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych

W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu le¿¹cego Relax 160-150/70-L

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe drzwi z uchwytem
• obudowa frontowa
• boczna obudowa
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna wanny
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• zag³ówek do wanny
Parametry::
• wysokoœæ wanny 60 cm
• (bez armatury)
• szerokoœæ otworu drzwiowego 38-32 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Relax 160-150/70-L

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

(1600-1500) X 700 X 600

Skala 1:20
wersja lewa
1597 ( 1500)

130
305 (205)

700

Powierzchnia przeciwpoœlizgowa

575

1110
1110

340

Miejsce na monta¿ armatury œciennej

800

1410

Miejsce na monta¿ armatury œciennej lub stoj¹cej 2-otworowej

1005

390

Optymalne umiejscowienie podejœæ zasilaj¹cych wannê
oko³o 300 mm nad .pod³og¹.( w przypadku baterii stoj¹cejna rancie wanny)

145

220

600

Uchwyt ze stali nierdzewnej

290(190)

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm, lub w pod³odze

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê do wewn¹trz ( na lew¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia dna wanny u³atwia bezpieczne korzystanie z k¹pieli.
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 1600-1500 mm , Szerokoœæ 700 mm, Wysokoœæ 600 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych

W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu le¿¹cego Relax 160-150/80

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi z uchwytem
• obudowa frontowa
• boczna obudowa
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna wanny
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• zag³ówek do wanny
Parametry::
• wysokoœæ wanny 60 cm
• (bez armatury)
• szerokoœæ otworu drzwiowego 38-32 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Relax 160-150/80

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

(1600-1500) X 800 X 600

Skala 1:20
wersja lewa
1597 ( 1500)
1410
Miejsce na monta¿ armatury œciennej

Miejsce na monta¿ armatury œciennej lub stoj¹cej 2-otworowej

130
305 (205)

782

665

Przeciwpoœizgowa powierzchnia dna wanny

430

1110

1005

390

Optymalne umiejscowienie podejœæ zasilaj¹cych wannê
oko³o 300 mm nad .pod³og¹.( w przypadku baterii stoj¹cejna rancie wanny)

145

220

600

Uchwyt ze stali nierdzewnej

290 (190)

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm, lub w pod³odze

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê do wewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia dna wanny u³atwia bezpieczne korzystanie z k¹pieli.
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 1600-1500 mm , Szerokoœæ 800 mm, Wysokoœæ 600 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych

W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu siedz¹cego Oda 115

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi
• obudowa frontowa
• boczna obudowa
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
siedziska i dna wanny
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• podwy¿szone siedzisko 100 mm
Parametry::
• wysokoœæ wanny 103 cm
• (bez armatury)
• wysokoœæ siedziska 40 cm
• szerokoœæ otworu drzwiowego 39-23 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Oda 115

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

1150 X 660 X 1030

1150

(Na ¿yczenie wymiar 1150 mm)

1030

Skala 1:20
wersja prawa

Miejsce na monta¿ armatury œciennej

550

660

Przeciwpoœlizgowa powierzchnia
siedziska i dna wanny
150

Odp³yw

Miejsce na monta¿ armatury
2 lub 4-otworowej

390

630

130

350

580
400

230
550
200

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm.

Optymalne umiejscowienie podejœæ
zasilaj¹cych wannê oko³o 300 mm nad .pod³og¹.

1030

Otwór
przelewowy

Odp³yw
150

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê do wewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia siedziska i dna wanny u³atwia bezpieczne
korzystanie z k¹pieli.
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 1150 mm , Szerokoœæ 660 mm, Wysokoœæ 1030 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych

W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu siedz¹cego Oda 125 E

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi
• obudowa frontowa
• boczna obudowa
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
siedziska i dna wanny
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• podwy¿szone siedzisko 100 mm
Parametry::
• wysokoœæ wanny 103,5 cm
• (bez armatury)
• wysokoœæ siedziska 40 cm
• szerokoœæ otworu drzwiowego 46-27,5 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Oda 125 E

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

1250 X 680 X 1035

1250

Skala 1:20
wersja prawa

1155

Miejsce na monta¿ armatury œciennej
Przeciwpoœlizgowa powierzchnia
siedziska i pod³ogi

550

680

590

Odp³yw

Miejsce na monta¿ armatury
2 lub 4-otworowej

65

620

460

620

460

170

Optymalne umiejscowienie podejœæ
zasilaj¹cych wannê oko³o 300 mm
nad .pod³og¹.

170

Otwór
przelewowy
340
1035
275
570
200

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm.

440

670

180

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê do wewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia siedziska i dna wanny u³atwia bezpieczne
korzystanie z k¹pieli.
Specjalnie wyprofilowane siedzisko u³atwia pielêgnacjê miejsc higieny intymnej
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 1250 mm , Szerokoœæ 680 mm, Wysokoœæ 1035 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych

W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu siedz¹cego Oda 150 E

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi
• odudowa frontowa( prosta lub podciêta)
• boczna obudowa (prosta lub podciêta)
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
siedziska i dna wanny
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• podwy¿szone siedzisko 100 mm
Parametry::
• wysokoœæ wanny 103,5 cm
• (bez armatury)
• wysokoœæ siedziska 40 cm
• szerokoœæ otworu drzwiowego 46-27,5 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Oda 150 E

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

1500 X 680 X 1035

Skala 1:20
wersja prawa

1500
1330

Miejsce na monta¿ armatury œciennej

Przeciwpoœlizgowa powierzchnia
siedziska i pod³ogi

550

680

590

Odp³yw
Miejsce na monta¿ armatury
2 lub 4-otworowej

460

835

205

Optymalne umiejscowienie podejœæ
zasilaj¹cych wannê oko³o 300 mm
nad .pod³og¹.
460

835

205

Otwór
przelewowy

1035
275

570
200

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm.

440

670

Odp³yw

200

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê do wewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia siedziska i dna wanny u³atwia bezpieczne
korzystanie z k¹pieli.
Specjalnie wyprofilowane siedzisko u³atwia pielêgnacjê miejsc higieny intymnej
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 1500 mm , Szerokoœæ 680 mm, Wysokoœæ 1035 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych

W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu siedz¹cego Tulip 98x69x105

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi
• obudowa frontowa
• boczna obudowa 1 szt.
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna wanny i siedziska
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• podwy¿szone siedzisko 10 cm
Parametry::
• Wysokoœæ wanny 105 cm
• (bez armatury)
• Szerokoœæ otworu drzwiowego 31-48 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Tulip E

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

980 X 690 X 1050

Skala 1:20

1510

Powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna i siedziska

690

odp³yw

Miejsce do zamontowania
armatury stoj¹cej 2-otworowej

450

690
480

980
220
otwór przelewowy

420

1050

820

905

350

Optymalne umiejscowienie podejœæ
zasilaj¹cych wannê oko³o 300 mm nad .pod³og¹.

180

180

420

145

odp³yw

310

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm, lub w pod³odze

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê na zewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia dna wanny u³atwia bezpieczne korzystanie z k¹pieli.
Specjalnie wyprofilowane siedzisko u³atwia pielêgnacjê miejsc higieny intymnej
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 980 mm , Szerokoœæ 690 mm, Wysokoœæ 1050 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych
W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu siedz¹cego Tulip 98x79x105

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi
• obudowa frontowa
• boczna obudowa 1 szt.
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna wanny i siedziska
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• podwy¿szone siedzisko 10 cm
Parametry::
• Wysokoœæ wanny 105 cm
• (bez armatury)
• Szerokoœæ otworu drzwiowego 31-48 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Tulip. E

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

980 X 790 X 1050

Skala 1:20

1610

Powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna i siedziska

790

odp³yw

Miejsce do zamontowania
armatury stoj¹cej 2-otworowej

450

790
580

980
220
otwór przelewowy

420

1050

820

905

350

Optymalne umiejscowienie podejœæ
zasilaj¹cych wannê oko³o 300 mm nad .pod³og¹.

180

180

420

145

odp³yw

410

Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm, lub w pod³odze

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê na zewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia dna wanny u³atwia bezpieczne korzystanie z k¹pieli.
Specjalnie wyprofilowane siedzisko u³atwia pielêgnacjê miejsc higieny intymnej
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 980 mm , Szerokoœæ 790 mm, Wysokoœæ 1050 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych
W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu siedz¹cego Tulip 2

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• uniwersalne drzwi w kolorze bia³ym
• obudowa frontowa
• boczna obudowa 1 szt.
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna wanny i siedziska
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• podwy¿szone siedzisko 10 cm
Parametry::
• wysokoœæ wanny 105 cm
• (bez armatury)
• szerokoœæ otworu drzwiowego 36-41 cm

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Tulip 2

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl
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Otwór kanalizacyjny
na wysokoœci max 90 mm, lub w pod³odze

Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê do wewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Nowatorski
system zamykania , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje bezpieczeñstwo i szczelnoœæ
urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia dna wanny u³atwia bezpieczne korzystanie z k¹pieli.
Specjalnie wyprofilowane siedzisko u³atwia pielêgnacjê miejsc higieny intymnej
Optymalne rozwi¹zanie do bardzo ma³ych ³azienek .
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 960 mm , Szerokoœæ 695 mm, Wysokoœæ 1050 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych
W przypadku monta¿u na jednej œcianie
nale¿y zamówiæ dodatkow¹ boczn¹ obudowê

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna typu siedz¹cego Oaza

Zakres dostawy:
• korpus wanny z podstaw¹
• lewe lub prawe drzwi z uchwytem
• obudowa frontowa
• boczna obudowa 2 szt.
• powierzchnia przeciwpoœlizgowa
dna wanny i siedziska
• specjalny system przelewowo-odp³ywowy
Wyposa¿enie opcjonalne:
• podwy¿szone siedzisko 10 cm
Parametry::
• wysokoœæ wanny 95 cm
• (bez armatury)
• szerokoœæ otworu drzwiowego 40-55 cm
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Wanna Oaza

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl
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Opis produktu

Materia³:
Wymiary:
Kolory:
Test:
Monta¿ :

Drzwi do wanny otwieraj¹ siê na zewn¹trz ( na lew¹ lub praw¹ stronê ).Stabilne zawiasy ,
system zamykania ( stal nierdzewna 0H18N9) , oraz silikonowy profil uszczelniaj¹cy gwarantuje
bezpieczeñstwo i szczelnoœæ urz¹dzenia podczas korzystania.
Ergonomiczna forma siedzenia wewn¹trz wanny sprawia optymalne odprê¿enie dla osoby
korzystaj¹cej ,a przeciwpoœlizgowa powierzchnia dna wanny u³atwia bezpieczne korzystanie z k¹pieli.
Tworzywo GFK ( poliestrowe) wzmocnione jest w³óknem szklanym oraz metalow¹ konstrukcj¹.
G³adka i lœni¹ca powierzchnia u³atwia utrzymanie wanny w czystoœci. Odporny na uderzenia sanitarny
materia³ z którego wykonane s¹ wanny posiada atest PZH HK/W/0657/01/2008
D³ugoœæ 1000 mm , Szerokoœæ 920 mm, Wysokoœæ 950 mm
Bia³y ( Star white) . Inne kolory wed³ug palety RAL-na zapytanie
Wszystkie wanny przed dostaw¹ do klienta sprawdzane s¹ pod wzglêdem szczelnoœci drzwi
oraz jakoœci i kompletnoœci wykonania.
Przez instalatorów urz¹dzeñ sanitarnych

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN.

Zasady u¿ytkowania i pielêgnacji

92735 Lodz/Polska
tel.+48426713971
www.sanitplast.com.pl
sanitplast@sanitplast.com.pl

Szanowni Klienci
Gratulujemy Pañstwu zakupu naszej wanny z sanitarnego tworzywa
poliestrowego GFK
1.Pielêgnacja wanny
Po ka¿dym u¿yciu wannê nale¿y umyæ i wyczyœciæ za pomoc¹ ogólnodostêpnych
p³ynnych œrodków czyszcz¹cych. Nie wolno stosowaæ œciernych œrodków typu proszki,
mleczka oraz substancji agresywnych ( rozpuszczalników, kwasów itp.
osadzaniu siê kamienia z wody mo¿na zapobiec myj¹c wannê wod¹ z octem
i nanosz¹c na powierzchniê wanny impregnat ³azienkowy np.. Cleaner Ravak ,
hagesan lub inne ogólnodostêpne nie œcierne œrodki.
drobne rysy i zmatowienia mo¿na usuwaæ pastê polersk¹ .( np.Tempo)
g³êbokie uszkodzenia powierzchni wanny mo¿na usun¹æ za pomoc¹ zestawu
naprawczego producenta Sanitplast .
2.Pielêgnacja uszczelki silikonowej
Raz w miesi¹cu po umyciu zaleca siê przesmarowaæ uszczelkê smarem silikonowym .
(bezbarwny ,bezwonny , wodoodporny).Po skoñczonej k¹pieli dzrwi do wanny nale¿y
zostawiæ otwarte .Przeciwdzia³a to przedwczesnemu zu¿yciu uszczelki silikonowej
3.Dezynfekcja
Mo¿na stosowaæ ogólnodostêpne œrodki do urz¹dzeñ sanitarnych z tworzyw
sztucznych.
4.Konserwacja
Zaleca siê raz na 2 lata powierzchniê wanny wypolerowaæ miêkka szmatk¹
oraz drobnej pasty polerskiej ( np..:TEMPO)
Sanitplast

SANITPLAST

Poland

www.sanitplast.com.pl

KARTA GWARANCYJNA
Produkt:................................................................................................................
Data produkcji:.......................................................................................................
Data sprzeda¿y.......................................................................................................
Nr.seryjny..............................................................................................................
Producent ’’Sanitplast sc ‘’ 92-735 £ódŸ zapewnia u¿ytkownika ,¿e w razie stwierdzenia
w okresie gwarancji wady wanny zostanie ona bezp³atnie usuniêta.
OKRES GWARANCJI
· okres gwarancji na wyrób wynosi 24-miesi¹ce od dnia sprzeda¿y
· podstaw¹ rozpatrzenia reklamacji jest wa¿na karta gwarancyjna oraz dokument
zakupu wanny.
· wady ujawnione w okresie gwarancji zostan¹ usuniête w okresie 14 dni roboczych
od dnia pisemnego zg³oszenia w firmie Sanitplast. Okres gwarancji przed³u¿a siê o
czas up³ywaj¹cy miêdzy dniem zg³oszenia a dniem wykonania naprawy ,je¿eli
wada uniemo¿liwia korzystanie z wanny.
OGRANICZENIA GWARANCJI
U¿ytkowanie wanny powinno odbywaæ siê zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i konserwacji.
Gwarancja nie objête s¹:
·
·
·
·
·

uszkodzenia mechaniczne ,chemiczne i wszystkie inne spowodowane dzia³aniem b¹dŸ
zaniechaniem dzia³ania przez u¿ytkownika, czynnoœci konserwacyjne produktu.
uszkodzenia wynik³e wskutek przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez
u¿ytkownika.
celowe uszkodzenie produktu
czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi, do wykonywania których zobowi¹zany jest
u¿ytkownik we w³asnym zakresie
uszkodzenia wynik³e na skutek u¿ytkowania produktu w szkodliwych lub ekstremalnych
warunkach (np.: w saunie).

U¯YTKOWANIE I PIELÊGNACJA WYROBÓW
Wannê nale¿y czyœciæ po ka¿dym u¿yciu za pomoc¹ ogólnodostêpnych p³ynnych œrodków
czyszcz¹cych. ( nie wolno stosowaæ œciernych œrodków czystoœci (np.: proszki, mleczka itp.).Nie
wolno stosowaæ substancji agresywnych rozpuszczalników, kwasów.
·
osadzaniu siê kamienia z wody mo¿na zapobiec myj¹c wannê wod¹ z octem i nanosz¹c na
powierzchniê wanny impregnat ³azienkowy np.: hg- firmy hagesan lub Ravak Cleaner ,lub
inne.
·
drobne rysy i zmatowienia mo¿na usuwaæ past¹ polersk¹ (g³êbsze rysy bardzo drobnym
papierem œciernym /2000/ oraz past¹ polersk¹/lakiernicz¹-TEMPO/).
·
g³êbokie uszkodzenia powierzchni wanny mo¿na usun¹æ za pomoc¹ zestawu naprawczego
firmy Sanitplast.
·
Po skoñczonej k¹pieli drzwi do wanny nale¿y zostawiæ otwarte.
Przeciwdzia³a to szybkiemu zu¿yciu uszczelki silikonowej.
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