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ACRYLIC FREESTANDING BATHTUBS

dla naszych wspaniałych klientów

WANNY
WOLNOSTOJĄCE |
FREESTANDING
BATHTUBS | ВАННЫ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
POLIMAT jest polskim producentem, łączącym prawie 30-letnie doświadczenie
z nowoczesnym spojrzeniem na prowadzenie biznesu. Wysoka jakość, trwałość
i niezawodność naszych produktów to
cechy, które ugruntowały naszą pozycję
na polskim rynku sanitarnym. Od początku swojej działalności przykładamy wielką
wagę do wyboru najwyższej jakości surowców, produkowanych przy użyciu naj lepszych technologii, przez wyselekcjonowanych partnerów z Francji, Włoch, Austrii
i Wielkiej Brytanii, dlatego marka POLIMAT
stała się tak szybko synonimem produktów o wysokiej jakości za korzystną cenę.

JAKOŚĆ DESIGN EMOCJE
QUALITY DESIGN EMOTIONS / КАЧЕСТВО ДИЗАЙН ЭМОЦИИ

POLIMAT is a Polish manufacturer combining almost 30 years of experience
with a modern approach to business.
High quality, durability and reliability
of our products are features that established the position on the Polish sanitary
market. From the very beginning of our
activity, we have been focused on selection of the highest quality raw materials,
produced with the use of the best technologies, by select partners from France,
Italy, Austria and Great Britain, thus the
POLIMAT brand has quickly become synonymous with high quality products at
affordable prices.

Компания POLIMAT является польским
производителем, который соединяет
свой почти 30-летний опыт с современным взглядом на бизнес. Высокое
качество, долговечность и надежность наших продуктов – это особенности, которые укрепили позицию
наших продуктов на польском рынке.
С самого начала существования фирмы мы уделяем большое внимание
выбору высококачественного сырья
для нашего производства. Стратегическое партнёрство с лидирующими
поставщиками из Франции, Австрии
и Великобритании позволило бренду
POLIMAT быстро стать синонимом высокого качества по выгодной цене.
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IDEAL
SMOOTH
WAY

nowość Formuła IDEAL SMOOTH WAY
new the Ideal Smooth Way formula / новинка Технология Ideal Smooth Way

Firma POLIMAT nie przestaje zaskakiwać swoich klientów i wychodząc im naprzeciw przygotowała nowości
na rok 2019 w swojej ofercie wanien wolnostojących.
Organiczne kształty wanien sprawiają, że znakomicie
sprawdzą się one zarówno w aranżacji minimalistycznej, jak i w formule bardziej lifestylowej. Wyjątkowa
i ponadczasowa kolekcja została stworzona przez naszych projektantów z pasją i dbałością o najmniejszy
detal. Formuła Ideal Smooth Way, którą stosujemy
w tej kolekcji daje naszym produktom idealną gładkość, również w miejscu łączenia wanny z obudową,
czego nie posiada żaden producent wanien akrylowych. Powierzchnia naszych wanien jest jednolita,
trwała i łatwa w utrzymaniu czystości.Procentuje to
zaufaniem konsumentów, którzy już dziś doceniają
ponadczasową, a jednocześnie uniwersalną estetykę produktów POLIMAT. Nasze wanny produkowane
są z najwyższej jakości 100% AKRYLU, dzięki temu
są trwałe, nie żółkną i długo utrzymują temperaturę wody. Wysoka jakość naszych produktów wynika
z wielkiej wagi, jaką przykładamy do wyboru surowców, produkowanych przy użyciu najlepszych technologii.
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POLIMAT continues to surprise its customers. In order
to meet their expectations, the company prepared
new products in its offer of freestanding bathtubs
for the year 2019. Organic shapes of bathtubs will
make them a perfect match for both minimalist style
bathrooms and lifestyle designs. Our exceptional and
timeless collection was created by our designers who
work with passion and pay their attention to even
the smallest detail. The Ideal Smooth Way formula,
which we apply in this collection provides to our products ideal smoothness, also in the place where the
bathtub connects with its casing, which is not offered
by any manufacturer of acrylic bathtubs. The surface
of our bathtubs is uniform, solid and easy to clean.
We have won the trust of our customers, who already
appreciate the timeless and universal aesthetics of
POLIMAT products. Our bathtubs are made from the
highest quality 100% ACRYLIC, thus they are durable,
scratch resistant, resistant to yellowing and maintain
the temperature of water for a long time. High quality
of our products results from the fact that selection of
raw materials, manufactured with the use of the best
technologies, is of utmost importance for us.

Компания POLIMAT не перестает удивлять своих
клиентов и в соответсвии с их ожиданиями подготовила новинки на 2019 год. В своем предложении мы расширяем количество отдельно стоящих
ванн. Органические формы ванн делают их идеальными в каждом варианте дизайна. Уникальная
и современная коллекция была создана нашими
дизайнерами с вниманием к мельчайшим деталям. Технология Ideal Smooth Way, которую
мы используем в этой коллекции, дает нашим изделиям идеальную гладкость, в том числе в месте
соединения ванны с панелью. Поверхность наших
ванн однородна, долговечна и легко моется. Благодаря этому наши клиенты уже сегодня ценят
современную и универсальную эстетику продукции POLIMAT. Наши ванны изготовлены из 100%
АКРИЛА самого высокого качества, благодаря
чему они устойчивы к царапинам, не желтеют
и долго поддерживают температуру воды. Высокое качество нашей продукции объясняется тем,
что мы придаем большое значение выбору сырья,
производимого с использованием лучших технологий.
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WANNY WOLNOSTOJĄCE | FREESTANDING BATHTUBS | ВАННЫ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

SHILA

 ڗ00226

 ز00342 POŁYSK / SHINE / ГЛЯНЕЦ

 ز00345 MAT / MATT / МАТ

SHILA to wanna dla osób ceniących elegancję. To nie tylko komfortowe odczucia podczas kąpieli, ale również niebanalne wrażenia estetyczne.

170 x 85 cm
ok. 215 l
i

44 cm
i
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WANNY WOLNOSTOJĄCE | FREESTANDING BATHTUBS | ВАННЫ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

UZO

 ڗ00221

 ز00336 POŁYSK / SHINE / ГЛЯНЕЦ

 ز00337 MAT / MATT / МАТ

Piękna symetria wanny UZO wprowadzi spokój i harmonię do
Twojej łazienki.

160 x 80 cm
ok. 215 l
i

44 cm
i
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AMONA NEW

 ڗ00055

Wyjątkowa kolekcja wanien AMONA stworzona z pasją przez naszych projektantów zaspakaja
indywidualny styl Twojego niebanalnego wnętrza.

150 x 75 cm
ok. 160 l
i

39 cm
i
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AMONA NERO NEW

 ز00058 POŁYSK / SHINE / ГЛЯНЕЦ

 ز00335 MAT / MATT / МАТ

Wyjątkowa kolekcja wanien AMONA stworzona z pasją przez naszych projektantów zaspakaja indywidualny styl Twojego niebanalnego wnętrza.

150 x 75 cm
ok. 160 l
i

39 cm
i
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LEA
 ز00254

 ز00996 POŁYSK / SHINE / ГЛЯНЕЦ

 ز00334 MAT / MATT / МАТ

Wannę wolnostojącą LEA cechuje nietuzinkowy charakter, dzięki
czemu pozwala stworzyć przestrzeń będącą doskonałą wizytówką Twojego domu.

170 x 80 cm
ok. 220 l
i

51 cm
i
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ZOE

 ڗ00256

 ز00257
POŁYSK / SHINE / ГЛЯНЕЦ

 ز00332
MAT / MATT / МАТ

Stworzone z myślą o eleganckich przestrzeniach wanny ZOE inspirują nastrojowo… Trzy wersje kolorystyczne są odpowiedzią
na obecne trendy, a nietuzinkowa stylistyka tworzy harmonijny
ton.

180 x 80 cm
ok. 200 l
i

43 cm
i
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IDA

 ڗ00301

Zjawiskowa wanna IDA to tegoroczna debiutantka. Wyróżniająca
się formą, z wdziękiem nabiera lekkości i niepowtarzalnej oprawy
dzięki delikatnemu podświetleniu.

150 x 75 cm
ok. 185 l
i

48 cm
i
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СЕРТИФИКАТЫ

e-mail: obsługa klienta i reklamacje
obsługa klienta
		
księgowość

infolinia 801 066 368
www.polimat.com.pl

handel@polimat.com.pl
kontakt@polimat.com.pl
hurt@polimat.com.pl
ksiegowosc@polimat.com.pl

POLIMAT © 04.2019
Niniejszy katalog i wszystkie zawarte w nim materiały są własnością firmy POLIMAT. Zabrania się ich kopiowania oraz rozpowszechniania bez zgody właściciela. Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie zawartej w katalogu.
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

P.P.H.U. POLIMAT Roman Brejecki
88-150 Kruszwica, Przedbojewice 33
tel. +48 52 566 20 96, +48 52 358 84 74
tel. kom. +48 669 562 706
fax +48 52 525 65 00

