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Oferta ważna do 2018.08.31 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 2018.08.31 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 2018.08.31 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.

Lato 2018
French Braid                          NOWOCZESNA PROWANSJA

Elegant Classic                           PRZESTRZEŃ I ŚWIATŁO

Carrara Pulpis                  WŁOSKA KLASYKA KAMIENIA

inserto geo A 24 x 74

black glossy 24 x 74 inserto geo B 24 x 74

white poler 59,3 x 59,3 black poler 59,3 x 59,3 MARQUINA 59,3 x 59,3

inserto wool 29 x 89

white satin 29 x 89 white structure 29 x 89

white poler 59,3 x 59,3 white 59,3 x 59,3 grey lappato 59,3 x 59,3

white 29 x 89 white 28 x 29,7

inserto geo B 24 x 74

white polished 59,3 x 59,3 MARQUINA 59,3 x 59,3

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018
Pillow Game                    STYLOWY MARIAŻ

Italian Stucco                    MODNA KLASYKA NATURY

Sandy Island                         SPOKOJNE SŁOŃCE

white satin 29 x 89

patchwork 29 x 89

white structure 29 x 89
grey lappato 59,3 x 59,3

beige 22,1 x 89
white 59,3 x 59,3

beige 14,7 x 89

white 59,3 x 59,3

cream 14,7 x 89

cream 22,1 x 89

beige inserto 29 x 89

beige 29 x 89

white 14,7 x 89

white 22,1 x 89

grey lappato 59,3 x 59,3

mosaic 14,4 x 54,2

geo 29 x 89

grey 29 x 89

cream 29 x 89

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Glamour                                MUŚNIĘCIE NATURY

Lato 2018

Delicate Stone                        PIĘKNO CZASU NIE LICZY

Concrete Stripes              GUSTOWNA AWANGARDA

white glossy 24 x 74

beige 22,1 x 89

white inserto geo 24 x 74

white poler 59,3 x 59,3

grey glossy 24 x 74

grey inserto geo 24 x 74

white satin 29 x 89

beige 22,1 x 89 beige 14,7 x 89

grey 29 x 89

grey lappato 59,3 x 59,3

beige 14,7 x 89

cream 22,1 x 89

cream 14,7 x 89

inserto stripes 29 x 89

grey 59,3 x 59,3

white poler 59,3 x 59,3

inserto 24 x 74

white glossy 24 x 74

grey 24 x 74

grey 59,3 x 59,3

black border NEW 3 x 89

grey structure 29 x 89

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018
BLINDS                               

SFUMATO      

ABISSO                        

płytka ścienna  
blinds white 598 × 298 mm

płytka ścienna  
blinds white STR 598 × 298 mm

płytka ścienna  
blinds grey STR 598 × 298 mm

dekor ścienny 
blinds white STR 1 598 × 298 mm

dekor ścienny 
blinds grey STR 1 598 × 298 mm

płytka ścienna  
sfumato grey  598 × 298 mm

płytka ścienna  
abisso grey 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
abisso white 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
abisso navy 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
abisso white str 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
abisso grey str 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
abisso navy str 
748 × 298 × 10 mm

dekor ścienny 
abisso white 
1748 × 298 × 11 mm

dekor ścienny 
abisso grey 
1748 × 298 × 11 mm

dekor ścienny 
abisso navy 
1748 × 298 × 11 mm

dekor ścienny 
abisso white 2748 × 298 × 10 mm

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł

płytka ścienna  
sfumato hex STR 598 × 298 mm

dekor ścienny 
sfumato patch 598 × 298 mm

dekor ścienny 
sfumato STR 598 × 298 mm

płytka ścienna  
sfumato graphite 598 × 298 mm
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

ROYAL PLACE                              

Lato 2018

AULLA            

TORANO          

płytka ścienna  
essent white 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
royal place white 1 str 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
royal place white 4 str 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
royal place wood 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
royal place wood 1 str 
748 × 298 × 10 mm

płytka ścienna  
royal place wood 5 str 
748 × 298 × 10 mm

listwa ścienna royal place wood 1 
298 × 115 × 17 mm

płytka podłogowa 
royal place wood str 
898 × 223 × 11 mm

kostka podłogowa 
royal place wood str  
98 × 98 × 11 mm

płytka podłogowa
royal place white lap
598 × 598 × 11 mm

Płytka podłogowa 
(gresowa)
1198 x1198 x 6 mm
- grey MAT
- grey LAP
- white MAT
- white LAP

Płytka podłogowa (gresowa)
2398 x 1198 x 6 mm
- grey MAT
- grey LAP
- white MAT
- white LAP

AULLA GRAPHITE I GREY

59,8 × 59,8 cm × 10 mm

59,8 × 119,8 cm × 10 mm

119,8 × 119,8 cm × 6 mm119,8 × 239,8 cm × 6 mm

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł

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

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

Prezentowane wzory grafik drewna są jednymi z wielu dostępnych. 
Wzory dla każdego z formatów są różne. Płytki pakowane są losowo.
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018
PIETRASANTA                               

WOOD BLOCK                    

WOOD LAND                        

59,8 × 59,8 cm cm × 10 mm

119,8 × 119,8 cm × 6 mm119,8 × 239,8 cm × 6 mm

59,8 × 119,8 cm × 10 mm

WOOD LAND BEIGE

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

119,8 × 19 cm

WOOD BLOCK BEIGE STR

119,8 × 19 cm

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

TRANSPORT GRATIS! PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 2 000 zł WNIESIENIE  - 1 zł

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

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

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

www.sanpol.pl 9



Oferta ważna do 2018.08.31 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.

SmartControl

6 691  zł             
3 999 zł

termostatyczny podtynkowy zestaw 
prysznicowy, okrągły, deszczownica 
dwustrumieniowa

Lineare New zestaw wannowy 2 w 1

2 802  zł             
1 599 zł

Lineare New
bateria umywalkowa stojąca
EcoJoy z zestawem 
odpływowym

Lineare New
bateria wannowa z zestawem 
punktowym

Grohe Red II podgrzewacz L

8 573  zł             4 599 zł

RED DUO zestaw bateria kuchenna  
i bojler, montaż jednootworowy, bateria 
podaje wrzątek, filtr w komplecie

SmartControl

6 639  zł             
3 749 zł

termostatyczny podtynkowy zestaw 
prysznicowy, kwadratowy,  
deszczownica dwustrumieniowa

Lato 2018
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

Blue Home OHM sink L-spout EU

11 866  zł             
6 599 zł

zestaw z baterią kuchenną stojącą 
z funkcją filtrowania, schładzania  
i nasycania wody CO2

Atlas

756  zł             
499 zł

bateria wannowo-natryskowa ścienna 

Atlas

578 zł             
379 zł

bateria umywalkowa stojąca

Kludi Zenta

869  zł             
399 zł

bateria wannowo-natryskowa
element zewnętrzny do modułu podtynkowego 
KLUDI FLEXX.BOXX

Atlas zestaw

701  zł             
469 zł

bateria natryskowa ścienna półka na baterię natryskową 258 x 100 mm

Kludi Bozz 

927  zł             
399 zł

bateria wannowo-natryskowa
element zewnętrzny do modułu podtynkowego 
KLUDI FLEXX.BOXX

Kludi Ameo XL

876  zł             
489 zł

bateria umywalkowa

www.sanpol.pl 11



Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Kludi Ameo

1 286  zł             
719 zł

bateria umywalkowa

Kludi Ameo 

1 421  zł             
789 zł

bateria natryskowa

CR  zestaw

1 568  zł             
1 099 zł

bateria umywalkowa stojąca 
z baterią prysznicową 

Bateria umywalkowa C1

1 070  zł             
899 zł

bateria umywalkowa

Kludi Ameo

1 671  zł             
929 zł

bateria wannowo-natryskowa

Bateria wannowa CR

1 144  zł             
799 zł

bateria wannowa naścienna 

Freedom bateria podłogowa FM

3 093  zł             
2 149 zł

bateria wannowa stojąca, 
podłogowa

Bateria umywalkowa wysoka C1

1 359  zł             
1 099 zł

bateria umywalkowa wysoka

Lato 2018
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

New Tempesta System

2 368  zł             
1 299 zł

zestaw natryskowy 210 mm
termostatyczny

Eurosmart Cosmopolitan 

1 422  zł             
699 zł

New Tempesta Cosmopolitan 100
zestaw natryskowy z drążkiem prysznicowym, 
3 strumienie długość węża: 1750 mm, 
słuchawka 100 mm, drążek prysznicowy 600 mm

Eurosmart Cosmopolitan 
bateria umywalkowa

Eurosmart Cosmopolitan 
bateria prysznicowa

Lineare New 

2 562  zł             
1 399 zł

New Tempesta Cosmopolitan 100 
zestaw natryskowy z drążkiem prysznicowym, 
3 strumienie długość węża: 1750 mm, słuchawka 100 mm, 
drążek prysznicowy 600 mm

Lineare New 
bateria umywalkowa

Lineare New 
bateria prysznicowa

Atlas

1 907  zł             
1 257 zł

zestaw prysznicowy 

Grotherm 1000 zestaw

1 772  zł             
899 zł

zestaw natryskowy z baterią 
termostatyczną

Eurosmart
bateria umywalkowa stojąca, EcoJoy 
z korkiem automatycznym

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
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Oferta ważna do 2018.08.31 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

2 038  zł             
1 439 zł

umywalka z szafką 
podumywalkową 600 mm
biały połysk

Twins zestaw

1 399  zł             
999 zł

umywalka meblowa z niskim rantem 
600 mm z szafką biały połysk

myDay zestaw

2 555  zł             
1 869 zł

miska wisząca z deską 
wolnoopadającą

myDay

523  zł             
399 zł

umywalka 400 mm,  
bez przelewu, 
prawa lub lewa do wyboru

Twins zestaw

1 745  zł             
1 269 zł

umywalka meblowa 
z niskim rantem 800 mm
z szafką biały połysk

Renova 1 zestaw

1 486  zł             
1 069 zł

miska wisząca Premium Rimfree
z deską

myDay zestaw

3 720  zł             
2 999 zł

umywalka 650 mm, 
bez przelewu z szafką
biały połysk

AquaClean 4000 SET 

5 764  zł             
3 299 zł

miska wisząca 
z deską myjącą

Lato 2018
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

Monolith

4 622  zł             
2 649 zł

moduł sanitarny do WC wiszącego 
kolory: biały lub czarny

Monolith

4 755  zł             
2 949 zł

moduł sanitarny do WC wiszącego 
kolory: sand lub umbra

Subway 2.0 zestaw

3 349  zł             
1 399 zł

miska wisząca DirectFlush z cienką wolnoopadającą 
deską SlimSeat, kolor biały Weiss Alpin

ViClean-L zestaw

9 927  zł             
5 099 zł

miska Subway 2.0 z deską myjącą ViClean-L  
z pilotem, zestaw do podłączenia wody

Artis

2 498  zł             
1 169 zł

umywalka nablatowa wykonana z TitanCeram,  
bez przelewu, do armatury ściennej lub 
z podwyższonym korpusem, 
580 x 380 x 125 mm, 
kolor biały Weiss Alpin

Subway 2.0 zestaw

2 755  zł             
1 169 zł

krótka miska wisząca z deską wolnoopadającą, 
kolor biały Weiss Alpin

Artis

2 547  zł             
1 169 zł

umywalka nablatowa wykonana z TitanCeram,  
bez przelewu, do armatury ściennej lub  
z podwyższonym korpusem,
610 x 410 x 125 mm, 
kolor biały Weiss Alpin

FINION zestaw

3 696  zł             
2 199 zł

miska wisząca DirectFlush
z deską wolnoopadającą,
kolor biały Weiss Alpin
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

FINION

2 614  zł             
1 500 zł

umywalka wykonana z TitanCeram 600 x 470 mm,
kolor biały Weiss Alpin

szafka podumywalkowa 1200 x 603 mm LED 17 240  zł             
 9 999 zł

VICTORIA-N UNIK 60

1 507  zł             
1 069 zł

zestaw:
szafka podwieszana Unik 60 z systemem cichego 
domyku, 605 x 460 x 755 mm, 
biały połysk z umywalką 600 x 450 mm, 
z otworem na baterię 

Debba ROUND PACK

753  zł             
549 zł

miska wisząca Rimless  
z deską wolnoopadającą

VICTORIA-N UNIK 60

1 605  zł             
1 139 zł

zestaw łazienkowy:
szafka podwieszana Unik 60 z systemem cichego domyku,  
605 x 460 x 755 mm, szary antracyt połysk z umywalką 
600 x 450 mm z otworem na baterię

Palomba zestaw

2 460  zł             
1 699 zł

miska lejowa, wisząca  
360 x 540 x 430 mm, 
biała z deską wolnoopadającą

In-Wash® 

9 102  zł             
6 599 zł

toaleta myjąca podwieszana Rimless
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

Palomba

2 337  zł             
1 639 zł

umywalka nablatowa 900 x 420 mm

Palomba 

2 583  zł             
1 799 zł

umywalka ścienna z blatem  
ceramicznym po lewej stronie  
800 x 500 x 160 mm

Palomba

3 444  zł             
2 299 zł

umywalka ścienna 1200 x 500 mm z blatem

Living Square

1 538  zł             
1 069 zł

umywalka nablatowa 
bez otworu 360 x 360 mm
SaphirKeramik 
z zestawem odpływowym 
z ceramiczną osłoną

Pro

726  zł             
549 zł

umywalka nablatowa okrągła 
bez otworu 420 x 420 x 140 mm 

Val

1 538  zł             
999 zł

 umywalka  ścienna 550 x 420 mm SaphirKeramik

Sensia Arena

toaleta myjąca

MONTAŻ GRATIS! 
przez autoryzowanego serwisanta GROHE

Pro zestaw

1 304  zł             
939 zł

miska wisząca Rimless 360 x 530 mm 
z deską wolnoopadającą Slim

www.sanpol.pl 17



Oferta ważna do 2018.08.31 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.

DuraStyle 

1 493  zł             
759 zł

umywalka nablatowa 600 x 380 mm

DuraStyle Set

2 599  zł             
1 099 zł

miska wisząca Rimless z deską wolnoopadającą

Me By Starck  

882  zł             
459 zł

umywalka 650 x 490 mm

SensoWash Me by Starck Slim 

8 264  zł             
 4  999 zł

miska wisząca Rimless z deską z funkcją myjącą

Happy D.2

W PROMOCJI
CAŁA SERIA MEBLI!
Zapytaj doradcę

szafka podumywalkowa

Me By Starck

3 170  zł             
1 669 zł

umywalka meblowa / wisząca 1030 x 490 mm

Lato 2018

Chrome zestaw

2 097  zł             
1 449 zł

zestaw meblowy: 
szafka szara podumywalkowa 650 x 490 x 480 mm 
z umywalką 650 x 490 mm, zestaw wiszący 

sprzedaż w komplecie: 
umywalka z szafką!

Vero Air

W PROMOCJI
CAŁA SERIA!
Zapytaj doradcę

szafka podumywalkowa
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Viega Eco Plus

1 938  zł             
1 149 zł

stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem
Visign for Style 12, szkło jasno-szare

TECElux

5 117  zł             
3 449 zł

multifunkcyjny terminal WC z elektornicznym 
przyciskiem spłukującym “sen-Touch”, szkło białe

TECEbase

1 172  zł             
615 zł

stelaż podtynkowy do WC 3/6 l
TECEnow przycisk 3/6 l
z płytką maskującą z koszem na kostkę czyszczącą

Przyciski spłukujące

260  zł             
149 zł

TECElux Mini przycisk spłukujący do WC 3/6 l, szkło białe
Przy zakupie przycisku pilot do programowania  za 1 zł.

1 875  zł             
1 099 zł

TECEsquare II przycisk spłukujący podwójny do 
WC 220 x 150 x 3 mm ze zintegrowaną ramką 
montażową z metalu,  
chrom połysk

1 312 zł             
749 zł

TECEnow
przycisk spłukujący z tworzywa do WC  
220 x 150 x 5 mm, czarny

Lato 2018

Geberit Sigma 60 

2 009  zł             
1 119 zł

przycisk uruchamiający, szkło białe
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Squaro Edge 12 

6 410  zł             
3 299 zł

wanna DUO wykonana z Quarylu, 
1800 x 750 x 450 mm,  
kolor biały Weiss Alpin,  
system przelewowy w kolorze  
białym i chromowanym

ViConnect

2 656  zł             
1 339 zł

1 511  zł             
759 zł

Lato 2018

WANNY

pakiet 1
stelaż do WC podtynkowy do suchej zabudowy 525 x 1120 x 205 mm
z przyciskiem białym

pakiet 2
stelaż do WC podtynkowy do suchej zabudowy 525 x 1120 x 205 mm
z przyciskiem szklanym do wyboru:  szary, biały, czarny lub terra
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

Oberon

4 240  zł             
1 999 zł

wanna SOLO wykonana 
z Quarylu, 1700 x 750 x 450 mm, 
kolor biały Weiss Alpin

FINION

27 381  zł             
16 999 zł

wanna wolnostojąca owalna DUO, 
wykonana z Quarylu,
1700 x 700 mm, 
kolor biały Weiss Alpin   

Free Line

1 614  zł             
1 169 zł

wanna asymetryczny narożna 
1400 x 1400 mm
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Luxo

1 525  zł             
1 149 zł

wanna prostokątna
800 x 1800 mm

Luxo

2 440  zł             
1 799 zł

wanna asymetryczna 
do wyboru prawa lub lewa 
800 x 1800 mm

Modesta

970  zł             
739 zł

wanna prostokątna
700 x 1700 mm

Lato 2018
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Easy

1 138  zł             
799 zł

wanna akrylowa 
1500 x 700 mm biała + nogi

Raina

6 027  zł             
4 999 zł

wanna wolnostojąca kompozytowa biała
1590 x 790 x 590 mm 
z kompletem odpływowym

Freedom Q

7 811  zł             
4 999 zł

wanna akrylowa owalna 
wolnostojąca 1690 x 800 mm, 
biała

Lato 2018

www.sanpol.pl 23



Oferta ważna do 2018.08.31 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.

FreeZone

1 194  zł           899 zł

drzwi przesuwne lewe 1000 x 1900 mm, 
profil: srebrny błyszczący

Prestige Mineral

1 084  zł           799 zł
brodzik mineralny 900 x 900 x 15 mm

brodzik mineralny 800 x 1000 x 15 mm
1 043  zł             799 zł

 Space Wall XL

1 668  zł             1 249 zł

 kabina Walk-In 900 mm,
 profil: chrom srebrny błyszczący

GEO6 EASY zestaw

2 293  zł             1 599 zł

kabina półokrągła 900 mm
z brodzikiem półokrągłym PACYFIK 
900 x 900 x 50 mm 

Lato 2018
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Enjoy Elegance / Pure

MONTAŻ GRATIS!

wszystkie kabiny w wersji bezramowej 

Ena 2.0

- kabina prysznicowa, drzwi suwane,  
  ¼ koła 900 x 900 x 1900 mm
- promień 500 lub 550 mm
- profil: srebrny połysk
- szkło przezroczyste Anti-Plaque 

1 924  zł             1 149 zł

Refresh Pure zestaw

- drzwi skrzydłowe do wnęki 900 x 2043 mm
- profil: chrom eloxal
- szkło przezroczyste Anti - Plaque

3 063  zł             1 999 zł

Refresh Pure zestaw

- drzwi skrzydłowe do ścianki bocznej 1200 x 2043 mm
- ścianka boczna do drzwi skrzydłowych 900 x 2043 mm
- profil: chrom eloxal
- szkło przezroczyste Anti - Plaque

4 915  zł             3 399 zł

Refresh Pure zestaw

4 760 zł             3 099 zł

Lato 2018

- drzwi skrzydłowe do ścianki bocznej 900 x 2043 mm
- ścianka boczna do drzwi skrzydłowych 900 x 2043 mm
- profil: chrom eloxal
- szkło przezroczyste Anti - Plaque
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

Filia XP zestaw

drzwi 1200 mm prawe lub lewe do 
wyboru ze ścianką 900 mm

6 280  zł             4 399 zł

Cada XS

 kabina Walk-In 1200 mm 1 504  zł             
999 zł

Filia XP zestaw

drzwi 900 mm prawe lub lewe do 
wyboru ze ścianką 900 mm

5 689  zł             3 999 zł

Osia zestaw 

drzwi 900 mm prawe lub lewe 
do wyboru ze ścianką 900 mm

3 060  zł             2 199 zł

Acca

kabina półokrągła 900 x 900 mm 1 696  zł             
1 149 zł

OSIA zestaw:
- drzwi 90 cm
- ścianka 90 cm
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

Capital

kabina półokrągła 
900 x 900 x 1950 mm 

1 968  zł             
1 399 zł

Helios

brodzik prostokątny konglomeratowy
1000 x 900 / 27 mm

brodzik dostępny również 
w 13 innych rozmiarach i  6 kolorach
(informacja u naszych doradców)

1 577  zł             
1 099 zł

Capital zestaw

drzwi skrzydłowe z polem stałym 
900 x 1950 mm i ścianką boczną

2 054  zł             
1 459 zł

Capital zestaw

drzwi skrzydłowe 900 x 1950 mm  
i ścianką boczną 2 042  zł             

1 449 zł

www.sanpol.pl 27



Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Blix zestaw

kabina półokrągła 900 x 1900 mm
z brodzikiem i syfonem

2 926  zł             
1 499 zł

Chrome 

kabina czteroelementowa 
półokrągła 900 x 900 x 1950 mm

2 891  zł             
2 069 zł

Lato 2018

Tempoplex

syfon brodzikowy 6963 H = 60 mm, d90

299  zł             
179 zł

Kludi Tasso 90

syfon brodzikowy, chrom

136  zł             
59 zł
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

CleanLine

CleanLine 20 
odpływ liniowy do natrysku z rynną  
1300 mm, kolory: mat i poler,  
w komplecie z wpustem

2 907  zł             
1 699 zł

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

2 578  zł             
1 439 zł

Advantix Vario

korpus odpływu ściennego z możliwością przycięcia 
na wymiar w zakresie 300-1200 mm
(wersja niska lub wysoka)
z rusztem w wersji matowej lub błyszczącej

2 450  zł             
1 499 zł

Simplex M5 DCB 725

kompelet odpływowo-przelewowy do wanny,
długość cięgna 725 mm

197 zł             
149 zł

Kludi Rotexa Multi

zestaw odpływowo-przelewowy 
- możliwość napełniania wanny przez przelew 
- komplet elementów wewnętrznych  
  i zewnętrznych
- perlator s-pointer z regulacją  
  kąta strumienia wody  

933  zł             
379 zł
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

CODE

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy

MODO

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy

POPPY

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy

SLIM

Kolor w cenie białego!

grzejnik łazienkowy
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Oferta ważna do 2018.08.31 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.

Lato 2018

AFRO NEW

Kolor w cenie białego!

grzejnik dekoracyjny

AFRO NEW X

Kolor w cenie białego!

grzejnik dekoracyjny

CASTEO

seria grzejników dekoracyjnych

Kolor w cenie białego!
(nie dotyczy powłoki chromowanej)

CREDO-UNO 

seria grzejników dekoracyjnych

Kolor w cenie białego!
(nie dotyczy powłoki chromowanej)
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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
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Wrocław Centrum

Bielany Wrocławskie

Bielany Wrocławskie

Legnica
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Kłodzko

Tyniecka
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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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