nerezové vany

btl-3000 nerezové vany
Balneo
Nerezová celotělová vana klasického tvaru určená k aplikaci přísadových koupelí, případně uhličitých koupelí. Dále je
vhodná pro koupele v peloidech jako je rašelina, slatina nebo bahno.
Užitný obsah 230 l.

Balneo
Max. obsah vody

350 l

Hmotnost vany

70 kg

Rozměry D×Š×V

1700×790×630 mm

Výška nohou

150 mm

Odpad

2“ nebo 6/4“

Butterfly
Nerezová terapeutická vana Butterfly typu Hubbardův tank – lze provádět kompletní vodoléčebné procedury.
Užitný obsah vody 1100 l.
Vanu je možné vybavit dle individuálních požadavků.
BUTTERFLY lux speciál – nerezová tvarovaná vana typu Hubbardův tank pro kompletní vodoléčebné procedury včetně
individuálních cvičení vybavená podvodní masáží, perličkovou koupelí a systémem air- jet
Cena zahrnuje: podvodní masáž včetně ukazatele a regulace tlaku, 2 rotační trysky s regulovatelným přisáváním vzduchu,
Air-jet systém 10 trysek včetně vlastního kompresoru a čerpadla s plynulou regulací výkonu a pulsací, sprchovou baterii,
časovací jednotku, ukazatel teploty vody, hladinové čidlo.

Butterfly
Max. obsah vody

1300 l

Doba plnění   

cca 10 min.

Doba vypouštění

cca 15 min.

Příkon čerpadla

1,5 kW

Krytí

IP × 5

Napětí

230V/50 Hz

Hmotnost vany

630 kg

Rozměry D×Š×V

2550×2160×800 mm

Přívod teplé a studené vody

2 ×1“

Odpad     

75 mm

Sprchová baterie

Ano
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Kora
Nerezová celotělová vana určená k vířivé koupeli a individuálně prováděné podvodní masáži. Vířivou masáž lze vybavit
více tryskami a rozdělit do několika sekcí ovládaných mechanicky nebo eletronicky.
Možnost dodatečně vybavit o uhličité koupele nebo vzduchové trysky.
Užitný obsah 350 l.
Kora s podvodní masáží – cena zahrnuje: podvodní masáž včetně ukazatele a regulace tlaku, sprchovou baterii, časovací
jednotku, ukazatel teploty vody, hladinové čidlo.
KORA standard – cena zahrnuje: 6 vodních trysek plastových pochromovaných pro masáž oblasti kyčlí, kolen a plosek
nohou, regulovatelné přisávání vzduchu, podvodní masáž včetně ukazatele a regulace tlaku, sprchovou baterii, časovací
jednotku, ukazatel teploty vody, hladinové čidlo.
KORA Lux – Cena zahrnuje: 8 vodních trysek plastových pochromovaných pro masáž oblasti kyčlí, kolen a plosek nohou,
regulovatelné přisávání vzduchu, podvodní masáž včetně ukazatele a regulace tlaku, vzduchový systém 10 trysek včetně
vlastního kompresoru s plynulou regulací výkonu a pulsací, sprchovou baterii, časovací jednotku, ukazatel teploty vody,
hladinové čidlo.
KORA lux speciál – Cena zahrnuje: 10 vodních trysek plastových pochromovaných pro masáž oblasti kyčlí, kolen a plosek
nohou,  regulovatelné přisávání vzduchu, podvodní masáž včetně ukazatele a regulace tlaku, Air-jet systém 10 trysek
včetně vlastního kompresoru a čerpadla s plynulou regulací výkonu a pulsací, sprchovou baterii, časovací jednotku,
ukazatel teploty vody, hladinové čidlo.
KORA hydroxer – cena zahrnuje: 50 vodních trysek plastových pochromovaných rozdělených do 6-ti sekcí pro masáž
oblasti ramen, zad, boků, stehen, bérců a plosek nohou,regulovatelné přisávání vzduchu, Air-jet systém 10 trysek včetně
vlastního kompresoru a čerpadla s  plynulou regulací výkonu a pulsací, 7 nadefinovaných programů, sprchovou baterii,
časovací jednotku, ukazatel teploty vody, hladinové čidlo.
Kora
Max. obsah vody

430 l

Doba plnění   

cca 5 min.

Příkon čerpadla

1,5 kW

Krytí    

IP × 5

Napětí    

230V/50 Hz

Hmotnost vany  

263 kg

Rozměry D×Š×V

2273×892×850 mm

Příkon čerpadla

1,5 kW

Přívod teplé a studené vody

2 ×1“

Odpad     

70 mm

Juno
Nerezová vana určená k vířivé lázni horních končetin.
Užitný obsah 30 l.
JUNO standard – nerezová vana pro vířivou masáž horních končetin
Cena zahrnuje: 4 vodní trysky plastové pochromované pro masáž oblasti lokte, předloktí a zápěstí jedné ruky, regulovatelné
přisávání vzduchu, pákovou směšovací baterii, časovací jednotku, hladinové čidlo, ukazatel teploty vody.

Max. obsah vody

38 l

Doba plnění

cca 30 sec.

Doba vypouštění

cca 45 sec.

Hmotnost vany

55 kg

Rozměry D×Š×V

810×600×850 mm

Přívod teplé a studené vody

2x3/8“

Odpad

40 mm

hydroterapie

Juno
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Mila
Nerezová vana určená k vířivé lázni dolních končetin. Vanu lze použít také pro vířivou lázeň zad s výraznou masáží
ramenních kloubů, celé páteře, kříže a kyčlí.
Užitný obsah 160 l.
MILA standard – Cena zahrnuje: 6 vodních trysek plastových pochromovaných pro masáž oblasti kolen a kotníků a lýtek,
regulovatelné přisávání vzduchu, masážní sprchu, sprchovou baterii, časovací jednotku, ukazatel teploty vody, hladinové
čidlo
MILA lux – Cena zahrnuje: 6 vodních trysek plastových pochromovaných pro masáž oblasti kolen, kotníků a lýtek,
regulovatelné přisávání vzduchu, 6 trysek včetně vlastního kompresoru s plynulou regulací výkonu a pulsací, masážní
sprchu, sprchovou baterii, časovací jednotku, ukazatel teploty vody, hladinové čidlo.
MILA lux speciál – Cena zahrnuje: 6 vodních trysek plastových pochromovaných pro masáž oblasti kolen, kotníků                 
a lýtek, regulovatelné přisávání vzduchu, air-jet systém 6 trysek včetně vlastního kompresoru s plynulou regulací výkonu               
a pulsací, masážní sprchu, sprchovou baterii, časovací jednotku, ukazatel teploty vody, hladinové čidlo.

Mila
Max. obsah vody

200 l

Doba plnění   

cca 3 min.

Doba vypouštění

cca 4 min.

Příkon čerpadla  

0,75 kW

Krytí   

IP x 5

Napětí    

230V/50 Hz

Hmotnost vany     

120 kg

Rozměry D×Š×V

1200×750×900 mm

Přívod teplé a studené vody

2 ×1“

Odpad     

50 mm

nerezozvý schůdek dvoustupňový s protiskluzovou povrchovou
úpravou a zábradlím
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