
304SG − Wieszak 2 - hakowy

323SG − Uchwyt prysznicowy

307SG − Mydelniczka ażurowa mała

301SG − Wieszak rurka

KOLEKCJA TECHNIC

308SG − Mydelniczka

310SG − Wieszak 1 - szklankowy

RAZ NA DŁUGI CZAS



314SG − Wieszak na papier z osłonką

327SG − Wieszak 1 - hakowy

313SG − Wieszak na papier

321SG − Szczotka z osłoną

www.andex.pl

Kolekcja ANDEX–TECHNIC łączy maksymalną prostotę z funkcjonalnością. Poszczególne 
elementy kolekcji zadowolą nawet najbardziej wymagającego klienta - gwarantując wysoką 
jakość produktu idącą w parze z atrakcyjną ceną.
ANDEX–TECHNIC wykonany jest ze stali nierdzewnej, zwanej także INOXEM. Popularna 
“nierdzewka” ze względu na specyficzne właściwości fizykochemiczne jest materiałem 
całkowicie odpornym na korozję. W razie zarysowań czy uszkodzeń materiału - możliwe 
jest wypolerowanie go w warunkach domowych.

328SG − Kosz prysznicowya



306SG − Wieszak 4 - hakowy 305SG − Wieszak 3 - hakowy

322SG − Wieszak półka

303SG − Wieszak 2 - prętowy311SG − Wieszak 2 - szklankowy

KOLEKCJA TECHNIC

Firma Andex zajmuje się produkcją akcesoriów łazienkowych od 1995r. W naszej ofercie 
posiadamy sześć kolekcji: CLASSIC, SANIBELLA, MODERN, BEZ BARIER, NOVEL oraz 
TECHNIC - oferując zróżnicowany asortyment gotowych produktów.
Prowadzimy także działalność produkcyjną świadcząc usługi wykonania dowolnego 
elementu wyposażenia łazienki wg. projektu klienta  – usługa PROJEKTY. Dzięki naszemu 
długoletniemu doświadczeniu gwarantujemy produkty atrakcyjne nie tylko pod względem 
wzornictwa ale także jakości i ceny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

302SG − Wieszak 2 - rurkowy



ANDEX – Pawłowscy spółka jawna
ul. Czerwona 14, 96-100 Skierniewice

tel. +48 46 833 98 27 
fax +48 46 834 99 19
e-mail: info@andex.pl

318SG − Ramka mydelniczki narożnej 317SG − Ramka mydelniczki dużej 300SG − Półka szklana

316SG − Mydelniczka ażurowa narożna 309SG − Mydelniczka ażurowa duża 324SG − Lusterko

312SG − Mydelniczka na mydło w płynie 326SG − Mydelniczka na mydło w płynie 333SG − Kpl. ozdobnych nakrętek

319SG 320SG 315SG

DOSTĘPNE KOLEKCJE

CLASSIC MODERNNOVEL BEZ BARIER LUSTRAPROJEKTYSANIBELLA

Przykłady elementów z ozdobnymi nakrętkami


