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ZUHANYKABINOK 
ZUHANYAJTÓK
ZUHANYFALAK
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ZUHANYKABINOK, ZUHANYAJTÓK, ZUHANYFALAK

Köln 22.152TN LEFT
  22.152TN RIGHT

München 22.150TN

Hamburg 22.122TN

Berlin 22.121TN

NEGyEdKöRívEs 
zuHaNyKaBIN

NEGyEdKöRívEs 
zuHaNyKaBIN

szöGLETEs zuHaNyKaBIN 

NEGyEdKöRívEs 
zuHaNyKaBIN

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a 
kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért, 
Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség 
érdekében.
Krómozott fém fixüveg merevítők, mágneses ajtó-
zár és vízvető profil.
Alacsony króm küszöb, rozsdamentes acél fogan-
tyúk, elegáns, formatervezett megjelenés a leg-
újabb trend szerint.
Balos és jobbos kivitelben.
(a képen a termék balos verziója látható)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a 
kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért.
Ki- és befelé is nyitható ajtók.
Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség 
érdekében.
Krómozott fém fixüveg merevítők.
Mágneses ajtózár és vízvető profil.
Alacsony króm küszöb.
Rozsdamentes acél fogantyúk.

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin 
teljes magasságában, a tökéletes záródásért.
Ki- és befelé is nyitható ajtók. Krómozott dupla profil a 
könnyebb szerelhetőség érdekében. Mágneses ajtózár és 
vízvető profil. Nagyméretű a faltól nyíló, egyenes ajtók a 
kényelmes belépésért. Állítható, magas minőségű políro-
zott alumínium profilok. Alacsony króm küszöb.
Rozsdamentes acél fogantyúk. Rejtett csavarok. Elegáns, 
formatervezett megjelenés a legújabb trend szerint.

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin 
teljes magasságában a tökéletes záródásért.
Ki- és befelé is nyitható ajtók. Krómozott dupla profil a 
könnyebb szerelhetőség érdekében.
Mágneses ajtózár és vízvető profil. Nagyméretű, a faltól 
nyíló, íves ajtók a kényelmes belépésért.
Állítható, magas minőségű polírozott alumínium profilok. 
Alacsony króm küszöb. Rozsdamentes acél fogantyúk. 
Rejtett csavarok. Elegáns, formatervezett megjelenés a 
legújabb trend szerint.
Zuhanytálca: rendelhető (cikkszám: 21.03.05B)
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22.011

22.011 + 22.012

szöGLETEs zuHaNyKaBIN zuHaNyKaBIN ajTó

zuHaNyFaL

zuHaNyFaL

TELESZKÓPOS MEREVÍTŐ

80x80x190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

90x90x190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

185 cm magas (állítható szélesség 76-91 cm között)

6mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
Polírozott alumínium profilok. Krómozott teleszkó-
pos felső merevítő, mely bármely falra szerelhető
Emelőmechanikás ajtónyitás. Jobbos és balos sze-
relés lehetőség. Alumínium küszöb.

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üve-
gek. Krómozott fém zsanér. Polírozott, dupla 
alumínium profil. Jobbos-balos szerelhetőség
Fém fogantyú. Műanyag vízvető. Mágneszár.
Körben fémkeretes ajtó, nagy állíthatósággal, 
dupla üveggel.

5mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg.
Polírozott, dupla alumínium profil.
Jobbos-balos szerelhetőség. Fémkeret.

6mm (120 cm szélességnél 8 mm) vastag, edzett, víz-
tiszta biztonsági üvegek.Polírozott, dupla alumínium 
profil. Jobbos-balos szerelhetőség.

Üvegfalak merevítésére szolgáló fém, teleszkópos 
rudazat. Mindkét végén csuklós rögzítési pontok.

zuHaNyKaBINOK, zuHaNyajTóK, zuHaNyFaLaK

Zuhanykabinná építhető a 22.012 cikkszámú 
zuhanyfallal „L” és „U” alakban egyaránt

A termék tartalmaz egy sarokprofilt, ami lehe-
tővé teszi a 22.011-es ajtóval való összeépítés 
lehetőségét „L” vagy „U” alakban egyaránt

22.261-80

22.261-90

80x190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

90x190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

100x190 cm (beépítési méret: 97-99 cm)

120x190 cm (beépítési méret: 117-119 cm)

68-103 cm között állítható

22.262-80

22.262-90

22.262-100

22.262-120

22.263

80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

22.012-80

22.012-90
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zuHaNyKaBINOK, zuHaNyajTóK, zuHaNyFaLaK
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22.26M

22.26

zuHaNyKaBIN ajTó

185 cm magas,
állítható szélesség 89-91 cm között

185 cm magas,
állítható szélesség 89-91 cm között

185 cm magas, állítható szélesség 79-81 cm között

185 cm magas, állítható szélesség 89-91 cm között

6 mm vastag, matt, edzett biztonsági üveg.
Jobbos-balos szerelhetőség.
Fém fogantyú.
Műanyag vízvető.
Mágneses zár.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér, a 
kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért.

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg.

zuHaNyKaBIN ajTó 

5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üveg. 
Szinterezett fehér fém profil.
Jobbos-balos szerelhetőség. Krómozott fogantyú. 
Műanyag vízvető.
Mágneses zár.

22.30-80

22.30-90
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zuHaNyKaBINOK, zuHaNyajTóK, zuHaNyFaLaK
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22.223

22.8706TN

22.44.5

22.44.6

NEGyEdKöRívEs
zuHaNyKaBIN

szöGLETEs zuHaNyKaBIN

szöGLETEs zuHaNyKaBIN

NEGyEdKöRívEs
zuHaNyKaBIN TáLcávaL

NEGyEdKöRívEs
zuHaNyKaBIN

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

120x80x185 cm (beépítési méret: 77-79x117-119 cm)

90x90x200 cm

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg. 
Matt ezüst ívek és profilok. Mágneses ajtózár.
Jobb-Bal ajtónyítási lehetőség.
Króm törölköző tartós fogantyú.
Fém zsanérok.

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
Professzionális, króm emelőmechanikás fém 
zsanér a kabin, teljes magasságában, a tökéletes 
záródásért. Ki- és befelé nyitható ajtók. Króm, 
dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében.
Krómozott fém fixüveg merevítők.
Alacsony króm küszöb
Mágneses ajtózár és műanyag vízvető profil.

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg.
Matt króm profilok.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Jobb-bal falra szerelhető.

5 mm vastag, széles csíkos, edzett biztonsági 
üveg.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű mély akril 
zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Beépített ülőkével. Fehér profilok. Mágneses ajtó-
zár. Görgős ajtónyitás. Leeresztő szelep.

5mm vastag, edzett    biztonsági 
katedrál üveg

5mm vastag, négyzet mintás, edzett
biztonsági üveg.
Matt ezüst ívek és profilok.
Fém zsanér.
Króm dupla profil a könnyebb szerelhetőség 
érdekében.
Jobb-bal ajtónyítási lehetőség.
Króm törölköző tartós fogantyú.
Mágneses ajtózár.

80x80x195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

80x80x195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

90x90x195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

90x90x195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

22.1532TN-80

22.1533TN-80

22.1532TN-90

22.1533TN-90
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zuHaNyKaBINOK, zuHaNyajTóK, zuHaNyFaLaK

22.1512TN-90

szöGLETEs zuHaNyKaBINOK

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

5mm vastag, edzett biztonsági katedrál üvegek és ajtók. Polírozott 
profilok. Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Krómozott fogantyúk

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Matt króm alumínium profilok.

www.sanimix.hu

NEGyEdKöRívEs 
zuHaNyKaBIN TáLcávaL

5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Üvegszál erősí-
téses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható 
fém lábakkal. Fehér alumínium ívek és profilok. Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás. Fehér fogantyúk. Leeresztő szelep.

5 mm vastag, katedrál, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Polírozott 
ívek és profilok. Krómozott fogantyúk.

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Polírozott 
alumínium ívek és profilok. Króm fogantyúk. 

80x80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

80x80x200 cm

80x80x185 cm 
(beépítési méret: 77-79 cm)

80x80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

90x90x185 cm 
(beépítési méret: 87-89 cm)

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

90x90x200 cm

22.1513TN-80
22.1502White-80

22.1502TN-80

22.1503TN-80

22.1502TN-90

22.1503TN-90

22.1513TN-90
22.1502White-90

5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üvegek.
Fehér profilok. Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.

22.39.51-80

22.39.51-90
80x80x185 cm (beépítési méret: 78x78x185 cm)

90x90x185 cm (beépítési méret: 88x88x185 cm)

14 15



zuHaNyKaBINOK, zuHaNyajTóK, zuHaNyFaLaK

22.1762B

NEGyEdKöRívEs HáTFaLas
zuHaNyKaBIN TáLcávaL

szöGLETEs HáTFaLas
zuHaNyKaBIN TáLcávaL

90x90x200 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. 
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril 
zuhanytálca, állítható fém lábakkal. Matt króm ívek és profilok. Fehér 
üveg hátfalak. Matt króm funkciós panel. Kézi zuhany. Kerámia betétes 
keverőszelep. Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Leeresztő szelep.

www.sanimix.hu

80x80x200 cm

80x80x200 cm

90x90x200 cm

90x90x200 cm

22.1762a-80

22.1762c-80

22.1762a-90

22.1762c-90

22.126 Primo

NEGyEdKöRívEs HáTFaLas
zuHaNyKaBIN TáLcávaL

90x90x200 cm

5 mm edzett biztonsági üveg, matt üveg hátfalak.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony 
zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm ívek és matt profilok.
Matt króm színű funkciós panel.
Kézi zuhany. Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó. 
Üveg piperepolc 
Mágneses ajtózár.
Leeresztő szelep.
Görgős ajtónyitás.

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsá-
gi üvegek és ajtók. Üvegszál erősítéses, 
acél merevítésű, fehér színű, alacsony, 
akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm ívek és profilok. Fehér üveg 
hátfalak. Matt króm funkciós panel.Kézi 
zuhany. Kerámia betétes keverőszelep
Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Üvegszál erő-
sítéses, acél merevítésű, fehér színű, mély akril zuhanytálca, állítható 
fém lábakkal. Matt króm ívek és profilok. Fehér üveg hátfalak. Matt 
króm funkciós panel. Kézi zuhany. Kerámia betétes keverőszelep.
Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Leeresztő szelep.
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HIdROMasszázs zuHaNyKaBINOK
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22.181 Black

22.181 White

NEGyEdKöRívEs
HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN

90x90x222 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek 
és ajtók. 
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, 
alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok.
Fekete színű üveg hátfalak.
Matt króm funkciós panel.
4 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

Fehér üveg hátfalak

HIdROMasszázs zuHaNyKaBINOK

22.8708

szöGLETEs HIdROMasszázs zuHaNyKaBIN

100x80x215 cm

5 mm vastag víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony akril zuhanytál-
ca, állítható fém lábakkal.
Matt króm ívek és profilok.
Fehér üveg hátfalak.
Matt króm színű funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka az üveg hátfalakon.
Felső esőztető zuhany.
Kézi zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó.
Leeresztő szelep.
Jobb és bal falra is szerelhető.
Üveg piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Leeresztő szelep.
Görgős ajtónyitás.

20 21

22.180

NEGyEdKöRívEs
HIdROMasszázs
zuHaNyKaBIN

90x90x222 cm

5 mm vastag, kékes színű, edzett biztonsági 
üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, 
alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok.
Fehér üveg hátfalak.
Matt króm funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Törölköző tartó.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.



22.1032

NEGyEdKöRívEs
HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN

90x90x222 cm

5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, 
alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumíniumívek és profilok.
Fehér színű üveg hátfalak.
Matt króm funkciós panel.
3 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Törölköző tartó rúd.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

HIdROMasszázs zuHaNyKaBINOK

www.sanimix.hu

22.8021-1 White

22.8021 Black

22.8021 White

22.8021-1 Black

NEGyEdKöRívEs HIdROMasszázs
zuHaNyKaBIN ELEKTRONIKávaL  

NEGyEdKöRívEs HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN  

90x90x222 cm90x90x222 cm

5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete szí-
nű üveg hátfalak. Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér 
színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok. Matt króm funkciós 
panel. 6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany. Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó. Piperepolc.
Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás.Leeresztő szelep. Rádió
Felső világítás
LED háttérvilágítás
Ventilátor
Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség

5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete színű 
üveg hátfalak .
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zu-
hanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok.
Matt króm funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany.
Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

Fehér színű üveg hátfalakFehér színű üveg hátfalak

22 23

22.1058 Black

22.1058 White

NEGyEdKöRívEs
HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN

90x90x222 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek 
és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fekete színű, 
alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumíniumívek és profilok.
Fehér színű üveg hátfalak.
6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

Fehér üveg hátfalak
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HIdROMasszázs zuHaNyKaBINOK

22.1045 Black 22.1020B

22.1045 White

NEGyEdKöRívEs HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN ELEKTRONIKávaL

NEGyEdKöRívEs HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN ELEKTRONIKávaL

90x90x222 cm 90x90x227 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók 
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, mély, akril 
zuhanytálca, állítható fém lábakkal, beépített ülőkével.
Fehér ívek profilok. Fekete üveg hátfal. Matt króm funkciós 
panel. 6 db hidromasszázs fúvóka. Rádió.
Felső világítás. Ventillátor.
Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség.
Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók 
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, 
akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm ívek és profilok.
Fekete üveg hátfalak. Fekete üveg funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka. Rádió.
Felső világítás. LED háttérvilágítás.
Ventilátor.
Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó.
Lábmasszázs.
Piperepolc.
Tükör.
Dupla szappan adagoló.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

Fehér színű üveg hátfal

22.8707

22.8023

szöGLETEs HIdROMasszázs
zuHaNyKaBIN ELEKTRONIKávaL

NEGyEdKöRívEs HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN ELEKTRONIKávaL

120x80x222 cm

90x90x222 cm

5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril 
zuhanytálca, állítható fém lábakkal. Matt króm alumínium profi-
lok. Fekete üveg hátfalak. Matt króm funkciós panel. 6 db hidro-
masszázs fúvóka. Érintőképernyős kijelző .Rádió. Felső világítás.
LED háttérvilágítás. Ventilátor. Vezetékes telefon csatlakoztatási 
lehetőség. Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany. Kerámia betétes 
keverőszelep és funkcióváltó. Piperepolc. Mágneses ajtózár. Gör-
gős ajtónyitás .Leeresztő szelep.

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Üvegszál 
erősítéses, acél merevítésű fehér színű, akril zuhanytálca állítható 
fém lábakkal. Matt króm alumíniumívek és profilok. Akril hátfal, 
beépített ülőkével és polcokkal. 6 db hidromasszázs fúvóka.
Rádió. Felső világítás. Ventilátor.
Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség. Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany,
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó,
Tükör.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.
Lábmasszírozó.
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HIdROMasszázs zuHaNyKaBINOK

22.8318
22.56.5.0

22.56.522.8318G

NEGyEdKöRívEs HIdROMasszázs 
zuHaNyKaBIN ELEKTRONIKávaL

NegYedKöríves HIdrOmAssZáZs
ZUHANYKABIN eLeKTrONIKávAL

100x100x222 cm

100x100x222 cm5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók 

Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, 

akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal

Matt króm profilok

Fekete üveg hátfal

Matt króm funkciós panel

8 db hidromasszázs fúvóka

Érintőképernyős kijelző

Rádió,

Felső világítás 

LED háttérvilágítás

Ventilátor

Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség

5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók 

Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca,

állítható fém lábakkal beépített ülőkével és kádtöltővel

Matt króm profilok

Fekete üveg hátfal, matt króm funkciós panel

8 db hidromasszázs fúvóka

Rádió, felső világítás, LED háttérvilágítás

Ventilátor, vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség

Kézi zuhany, felső esőztető zuhany

Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó

Lábmasszázs, törölköző tartó rúd

Piperepolc, szappanadagoló

Mágneses ajtózár

Görgős ajtónyitás

Leeresztő szelep

Gőzrendszerrel Gőzrendszerrel

22.77.5

22.8011-170 steam

22.8011-135

22.8011-150

22.8011-170

NegYedKöríves 
hidROMASSZáZS gŐZKAbin 
HIdrOmAssZáZs KáddAL

Kádas HIdROMasszázs 
KaBIN ELEKTRONIKávaL

130x130x232 cm

170x85x220 cm

150x85x220 cm

135x85x220 cm

HiDRoMASSZÁZS KÁD:

Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril kád

állítható fém lábakkal, beépített ülőkével

10 db masszázs fúvóka, kádtöltő

Fejtámla, túlfolyó, leeresztő szelep

HiDRoMASSZÁZS GőZKABiN:

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók 

Matt króm alumínium ívek és profilok

Fekete üveg hátfalak

Matt króm funkciós panel, 8 db hidromasszázs fúvóka

Érintőképernyős kijelző, Gőzfunkció Rádió

Felső világítás LED háttérvilágítás, Ventillátor

Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség

Kézi zuhany, Felső esőztető zuhany

Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó

Lábmasszázs, Pipere polc, Törölköző tartó rúd

Folyékony szappan adagoló

Mágneses ajtózár

Görgős ajtónyitás

5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók 

Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű akril kád, 

állítható fém lábakkal

Beépített ülőkével

Kádtöltő

Túlfolyó

Leeresztő szelep

Matt króm alumínium vezetősínek és profilok

Fekete üveghátfalak

Matt króm színű funkciós panel

6 db hidromasszázs fúvóka

Rádió

Felső világítás

LED háttér világítás

Ventilátor

Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség

Kézi zuhany

Felső esőztető zuhany

Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó

Lábmasszázs

Piperepolc

Törölköző tartó rúd

Mágneses ajtózár

Görgős ajtónyitás

Hidromasszázs káddal és gőzrendszerrel

Kézi zuhany

Felső esőztető zuhany

Felhajtható ülőke és hátmasszírozó

Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó

Lábmasszázs

Piperepolc

Mágneses ajtózár

Görgős ajtónyitás

Leeresztő szelep

Törölköző tartó

Szappanadagoló
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aKRIL KádaK
KádPaRaváNOK
zuHaNyTáLcáK
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aKRIL KádaK

291.140140

291.150100 LEFT

291.150100 RIGHT

29.50LB 
29.80LB 

291.16070

291.17070

291.15070

saROK aKRIL Kád

aszIMMETRIKus aKRIL Kád

KádLáB

EGyENEs aKRIL Kád

140x140x42 cm

150x100x42 cm

150x100x42 cm

50 cm (egyenes kádakhoz)

80 cm (sarok és aszimmetrikus kádakhoz)

160x70x39 cm

170x70x39 cm

150x70x39 cm

3,4 mm vastag akril lemezből gyártott

Többrétegű üvegszál erősítéssel

Műgyanta statikai megerősítéssel

3,4 mm vastag akril lemezből gyártott

Többrétegű üvegszál erősítéssel

Műgyanta statikai megerősítéssel

Balos és jobbos kivitelben (a képen a balos kivitel látható)

3,4 mm vastag akril lemezből gyártott

Többrétegű üvegszál erősítéssel

Műgyanta statikai megerősítéssel
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KádPaRaváNOK

22.6060.5

22.46.5

22.3030.5

KÉTRÉszEs KádPaRaváN

EGyRÉszEs KádPaRaváN

HáROMRÉszEs KádPaRaváN

140x120 cm

130x75 cm

140x120 cm

6mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek

Krómozott fém zsanérok

Polírozott dupla alumínium profil

Fém fogantyú

Jobbos-balos szerelhetőség

Az üvegek alján és a üvegek között vízzáró profil

5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üveg

Polírozott alumínium profil

Jobbos-balos szerelhetőség

4mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek

Fehér profilok

Jobbos-balos szerelhetőség 
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zuHaNyTáLcáK
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21.06.05

21.02.05

21.05.05

21.04.05

21.03.05

szöGLETEs aKRIL 
zuHaNyTáLca

szöGLETEs aKRIL 
zuHaNyTáLca

NEGyEdKöRívEs aKRIL 
zuHaNyTáLca

80x120x15 cm

80x80x15 cm

90x90x15 cm

90x90x15 cm

80x80x15 cm

Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca

Fém merevítés

Üvegszál erősítés

Fém lábak

Állítható magasság

Leeresztő szifon 

Bekötőcső

Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca

Fém merevítés

Üvegszál erősítés

Fém lábak

Állítható magasság

Leeresztő szifon 

Bekötőcső

Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca

Fém merevítés

Üvegszál erősítés

Fém lábak

Állítható magasság

Leeresztő szifon 

Bekötőcső
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HIdROMasszázs zuHaNyszETTEK
TÖRÖLKÖZŐSZáRÍTÓ RAdiáTOROK
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HIdROMasszázs zuHaNyszETTEK

LP8120

LP8140

LP8150LP8100

035.906

035.907

HIdROMaszzázs
zuHaNyPaNEL

HIdROMaszzázs
zuHaNyPaNEL

HIdROMaszzázs
zuHaNyPaNEL

HIdROMaszzázs
zuHaNyPaNEL

dELTa
zuHaNyszETT

dELTa
zuHaNyszETT

140x26 cm

140x26 cm

143x26 cm110x31 cm

Matt króm színű alumínium zuhanypanel

2 db nagyméretű hidromasszázs fúvóka

Kerámia betétes keverőszelep és

funkcióváltó

Kézi zuhany

2db esőztető zuhanyfej

Kádtöltő funkció 

Fehér színű alumínium zuhanypanel

Hidromasszázs fúvókák

Kerámia betétes keverőszelep és

funkcióváltó

Kézi zuhany

Felső esőztető zuhany

Kádtöltő funkció

Fekete színű alumínium zuhanypanel

6db nagyméretű hidromasszázs fúvókák

Kerámia betétes keverőszelep és

funkcióváltó

Kézi zuhany

Felső esőztető zuhany

Kádtöltő funkció 

Fehér színű akril zuhanypanel

6 hidromasszázs fúvóka

Beépített piperepolc

Kerámia betétes keverőszelep

Funkcióváltó

Kézi zuhany

Felső zuhany

90-125cm között állítható magasság 

Rozsdamentes acél csövek

Kerek, 20 cm átmérőjű esőztető

Kézi zuhanyfej

Szappantartó

Gégecsövek

Zuhanyváltó

90-125cm között állítható magasság

Rozsdamentes acél csövek

Szögletes 20x20 cm-es esőztető

Kézi zuhanyfej

Szappantartó

Gégecsövek

Zuhanyváltó

LP8130
HIdROMaszzázs

zuHaNyPaNEL
140x26 cm

Matt króm színű alumínium

zuhanypanel

Kerámia betétes keverőszelep és

funkcióváltó

Kézi zuhany

Felső esőztető zuhany

Kádtöltő funkció 
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TöRöLKözöszáRíTó RadIáTOROK

TÖRÖLKÖZŐSZáRÍTÓ RAdiáTOROK FEhÉR SZÍnbEn

A modern megjelenésű csőradiátor egyenes és íves kivitelben
fehér színű páratűrő fényezéssel készül, melynek köszönhetően garantált a hosszú élettartam.

A termékre 5 év garanciát adunk.
Tartozék a szerelési egységcsomag.

www.sanimix.hu 39

50 cm 60 cm 50 cm 60 cm

70 cm 20.7050E 20.7060E 13 (4-4-5) 70 cm 20.7050I 20.7060I 13 (4-4-5)

80 cm 20.8050E 20.8060E 15 (4-5-6) 80 cm 20.8050I 20.8060I 15 (4-5-6)

100 cm 20.10050E 20.10060E 18 (4-7-7) 100 cm 20.10050I 20.10060I 18 (4-7-7)

120 cm 20.12050E 20.12060E 21 (4-7-10) 120 cm 20.12050I 20.12060I 21 (4-7-10)

140 cm 20.14050E 20.14060E 25 (4-5-6-10) 140 cm 20.14050I 20.14060I 25 (4-5-6-10)

160 cm 20.16050E 20.16060E 29 (5-6-7-11) 160 cm 20.16050I 20.16060I 29 (5-6-7-11)

180 cm 20.18050E 20.18060E 33 (6-7-8-12) 180 cm 20.18050I 20.18060I 33 (6-7-8-12)

SZÉLESSÉG
MAGASSÁG

KERESZTCSÖVEK 
SZÁMA

(ELOSZTÁSA)

EGYENES KIVITEL 
CIKKSZÁMA

ÍVES KIVITEL
CIKKSZÁMA

MAGASSÁG
SZÉLESSÉG KERESZTCSÖVEK 

SZÁMA
(ELOSZTÁSA)
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