
PRODUCENT MODUŁÓW Z XPS DO BUDOWY ŁAŹNI PAROWYCH, 
BASENÓW, STREF SPA & WELLNESS



Przedsiębiorstwo Iberia oferuje wysoki standard produktów do budowy SPA. Wykonujemy poszczególne 
elementy konstrukcyjne na bazie XPS (styrodur). Wykorzystywany przez nas materiał odznacza się szczególną 
odpornością na wilgoć, wysoką temperaturę dzięki czemu doskonale nadaje się do przygotowania łaźni 
parowych oraz pomieszczeń w strefie Wellness. Materiał poddawany jest precyzyjnemu kształtowaniu, co 
powoduje że nasze wyroby są proste i łatwe w montażu. 

Walory praktyczne
Oferowane przez nas rozwiązania odznaczają się funkcjonalnością. W naszej ofercie posiadamy wyroby 
standardowe. Wykonujemy również elementy nieszablonowe według indywidualnego projektu. 
Duże doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego projektu pozwalają na wręcz nieograniczoną 
inwencję projektanta. 

Nasze wyroby to:
 

ławki,
leżanki,
prysznice,
rynny przelewowe,
kopuły do sauny parowej i łaźni,
inne elementy.
wanny SPA

Flagowym produktem naszej firmy są płyty budowlane XPS obustronnie pokryte siatką i specjalną zaprawą. 
Płyty budowlane XPS doskonale nadają się do budowy łaźni parowych, natrysków oraz innych elementów 
konstrukcyjnych. Szczegółowy opis oraz wymiary znajdują się w katalogu.

Mozaiki szklane REVIGLASS
Firma IBERIA jest generalnym dystrybutorem na Polskę mozaiki szklanej Hiszpańskiej firmy REVIGLASS, która 
doskonale nadaje się do wykończeni łaźni parowych, basenów ,strefy SPA itp.

Chemia budowlana
Jesteśmy również dystrybutorem profesjonalnej chemii budowlanej PCI BASF.
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Nasze produkty zostały 
wyróżnione w konkursie 
Budowniczy Polskiego 

Sportu 2015
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Ławki Iberia są idealnie dopasowane do potrzeb klienta. Dopracowany system modułowy 
pozwala na szybki i bezproblemowy montaż. Każda z ławek może być dopasowana do 
dowolnego łuku oraz wyposażona w system ogrzewania. Istnieje możliwość przygotowania 
odpowiedniej wnęki pod oświetlenie LED.



ŁAWKA MINI

ŁAWKA KLASYCZNA

ŁAWKA MINI

NAROŻNIK 45° MINI

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY MINI

NAROŻNIK 
ZEWNĘTRZNY 
MINI

ŁAWKA KLASYCZNA

NAROŻNIK 
KLASYCZNY  45°

NAROŻNIK KLASYCZNY 
WEWNĘTRZNY

NAROŻNIK KLASYCZNY 
ZEWNĘTRZNY
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ŁAWKA ANATOMICZNA

ŁAWKA FORMA

ŁAWKA ANATOMICZNA

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 45°

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

NAROŻNIK 
ZEWNĘTRZNY

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 45° FORMA

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY FORMA

NAROŻNIK 
ZEWNĘTRZNY 

FORMA

ŁAWKA FORMA
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ŁAWKA ISLAND

ŁAWKA UFO
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Leżaki Iberia cechuje elegancja oraz wysoki komfort użytkowania. Znajdują swoje 
zastosowanie wszędzie tam gdzie liczy się głęboki relaks. Poza walorami użytkowymi pełnią 
funkcję dekoracyjną.
Szeroka gama produktów oraz możliwość wykonywania indywidualnego projektu zaspokoją 
nawet najbardziej wymagającego klienta. Każda z leżanek jest wyposażona w zintegrowany 
system podgrzewania.
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LEŻAK ELEGANCE

LEŻAK ANATOMICZNY
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LEŻAK  KOMFORT  

LEŻAK MODERN 

9



LEŻAK   FLAT 

LEŻAK  DROP 

10



STÓŁ DO MASAŻU OVAL 

STÓŁ DO MASAŻU ANGLE 
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STREFA MOKRA
Nieodłącznym elementem wyposażenia 
każdej strefy SPA jest strefa mokra. 
W skład jej wchodzą między innymi kabiny 
prysznicowe, wanny, baseny. Szeroka gama 
prezentowanych produktów pozwala na 
łatwą aranżację każdej strefy mokrej.
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NATRYSK OKRĄGŁY

NATRYSK ŚLIMAKOWY
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RYNNA PRZELEWOWA WIESBADEN

RYNNA PRZELEWOWA FIŃSKA
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WANNA Z XPS DO OBŁOŻENIA MOZAIKĄ 

MOCZYDŁO DO STÓP
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PŁYTY BUDOWLANE IBERIA

Przeznaczenie:
– do wyrównywania powierzchni ścian,
– do wykonywania suchej zabudowy, całkowicie zastępując karton gips w łazience,
– do stosowania w miejscach narażonych na intensywne działanie wilgoci i skroplonej wody tj. w łazienkach, 

kabinach prysznicowych, w łaźniach parowych,
– do obudowy urządzeń sanitarnych (wanien, brodzików, podtynkowych systemów instalacyjnych itp.),
– do obudowy rur i pionów wodno-kanalizacyjnych,
– materiał do konstruowania blatów pod umywalki, półek, stopni, siedzisk i innych elementów stanowiących 

jednocześnie wyposażenie pomieszczeń,
– jako bezpośrednie podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych, mozaiki, tynki strukturalne lub powłoki 

malarskie,
– do wznoszenia ścian i ścianek działowych,
– do tworzenia krzywizn, łuków, elementów półokrągłych i wklęsłych.

Wyprodukowana:
Z rdzenia z polistyrenu ekstrudowanego

                    PŁYTA BUDOWLANA ZWYKŁA                   PŁYTA BUDOWLANA NACIĘTA

IB10 10mm x 600mm x 2400mm IB10 10mm x 600mm x 2400mm

IB20 20mm x 600mm x 2400mm IB20 20mm x 600mm x 2400mm

IB30 30mm x 600mm x 2400mm IB30 30mm x 600mm x 2400mm

IB40 40mm x 600mm x 2400mm IB40 40mm x 600mm x 2400mm

IB50 50mm x 600mm x 2400mm IB50 50mm x 600mm x 2400mm

IB60 60mm x 600mm x 2400mm IB60 60mm x 600mm x 2400mm
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Płyta budowlana IBERIA doskonale sprawdza się tam gdzie wymagana jest wysoka odporność na wilgoć 
oraz wysoką temperaturę. Jest to idealny materiał do budowy ścian, sufitów, natrysków, posadzek. 

Gwarantuje doskonałą izolację termiczną jak również akustyczną. Dzięki swoim właściwością nie absorbuje 
wody. Niewątpliwą zaletą naszego produktu jest jego niewielka waga która nie obciąży konstrukcji. 

Płyta IBERIA znajduje swoje zastosowanie jako pokrycie sufitu w hali basenowej oraz w tzw. Strefach 
mokrych.
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MOZAIKA SZKLANA REVIGLASS

Prezentujemy mozaiki szklane, które doskonale sprawdzają się do zastosowania w pomieszczeniach 
Wellness, przy obłożeniu modułów SPA, w obiektach odnowy biologicznej. Proponujemy modele w różnych 
wymiarach.

Zróżnicowana estetyka
Przedstawiamy kolekcje, które odznaczają się zróżnicowaną estetyką. Dostępne są w bardzo szerokim 
asortymencie kolorów oraz wymiarów. Prezentujemy modele o jednolitej barwie oraz imitujące naturalny 
kamień. Dostarczamy produkty utrzymane w matowym oraz błyszczącym wykończeniu. Bogactwo serii 
daje szansę na dobór rozwiązań w pełni uwzględniających potrzeby Klientów, a także dostosowanych do 
planowanej bądź istniejącej estetyki wnętrza.

Zróżnicowane zastosowanie
Prezentujemy linie produktów dostosowane do różnych obszarów zastosowań. W ofercie znajduje się mozaika 
basenowa, a także do pomieszczeń SPA o właściwościach antypoślizgowych. Posiadamy w asortymencie 
rozwiązania, dedykowane do obkładania ścian, podłóg oraz modułów strefy Wellness.
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MOZAIKA ANTYPOŚLIZGOWA
 
Jako jedyna na świecie mozaika REVIGLASS posiada opatentowany system antypoślizgowy. Mając gładką  
łatwo zmywalną powierzchnię posiada certyfikat na antypoślizgowość kategorii C oraz R 11. Tego typu  
mozaika idealnie nadaje się do wykładania plaż basenowych, korytarzy, łazienek, tarasów, schodów, 
podjazdów. Gładka powierzchnia jest przede wszystkim łatwo zmywalna, co zapobiega rozwojowi: 
gronkowca, grzybów, pleśni, itp.
Mamy nadzieję że zaprezentowane przez naszą firmę produkty ułatwią budowę lub remont wielu 
obiektów.
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Iberia sp. z o.o.
Ul. Targowa 26

42-350 Koziegłowy
NIP 5771975647

Biuro i magazyn:
Iberia sp. z o.o.

Ul. Storczykowa 38
42-300 Myszków

www.mozaika-basenowa.pl
e-mail: biuro@mozaika-basenowa.pl
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