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Wanna TRADEX
Wybierając model Tradex decydujemy się na najkorzystniejszą relację ceny do jakości. 
W tym modelu jedynym systemem sterowania, jaki jest w ofercie jest nowozelandzki 
system SPA Quip. Jednocześnie model Tradex ze swoimi dwoma miejscami leżącymi 
jest idealnym rozwiązaniem dla całej rodziny. W cenie otrzymują Państwo schody i po-
krywę termoizolacyjną.

Cena 25.999,- zł

Wanna TRADEX

Liczba dysz 50, w tym: 8 Hydro dysze, 32 dysz wod-
nych, 10 dysz powietrznych

Rodzaj dysz stalowe

Liczba miejsc 5, w tym 2 miejsca leżące i 3 miejsca 
siedzące

Liczba zagłówków 3

Liczba pomp 4, w tym: 2 pompy wody (jedne z najsil-
niejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa 
powietrzna, 1 pompa obiegowa

Sterowanie SPA Quip

Ozonator tak

Ogrzewanie 3,0 kW SPA Quip

Zasilanie 230 V lub 380 V

Waga ok. 280 kg, po napełnieniu 1,5 t.

Pojemność ok. 1200 litrów wody

Dostępny kolor niecki biały marmurek, perłowy, niebieski marmu-
rek, szampanowy

Aromaterapia tak

Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy lub szary)

Wyposażenie czujniki poziomu wody, automatyczne filtro-
wanie DRAIN, dozownik środków dezynfek-
cji w SPA, miejsce na napoje, oświetlenie 
wanny SPA dzięki LED, podświetlona 
kaskada (wylewka)

Opcja system audio (możliwa również wersja
z subwooferem)



Wanna FERRA

Liczba dysz 96, w tym: 10 Hydro dysze, 78 dysz wod-
nych, 8 dysz powietrznych

Rodzaj dysz stalowe

Liczba miejsc 6, w tym 2 miejsca leżące i 4 miejsca 
siedzące

Liczba zagłówków 3

Liczba pomp 4, w tym: 2 pompy wody (jedne z najsil-
niejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa 
powietrzna, 1 pompa obiegowa

Sterowanie Gecko, SPA Quip lub ACC

Ozonator tak

Ogrzewanie 3,7 kW InTherm Gecko, 3,0 kW SPA Quip, 
lub 3,0 kW ACC

Zasilanie 230V lub 380 V

Waga ok. 320 kg, po napełnieniu 2 t.

Pojemność ok. 1700 litrów wody

Dostępny kolor niecki biały marmurek, perłowy, niebieski marmu-
rek, szampanowy, wildmoon

Aromaterapia tak

Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy lub szary)

Wyposażenie czujniki poziomu wody, automatyczne filtro-
wanie DRAIN, dozownik środków dezynfek-
cji w SPA, miejsce na napoje, oświetlenie 
wanny SPA dzięki LED, podświetlona 
kaskada (wylewka)

Opcja system audio (możliwa również wersja
z subwooferem)
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Wanna CROWN
Ten model to idealne połączenie miejsc 
leżących i siedzących, jak również ilo-
ści dysz i mocy do tego przeznaczo-
nych pomp wodnych. Bardzo głęboka 
niecka pozwala na luksusowe odpręże-
nie nawet w najchłodniejsze dni. Aż trzy 
pompy wodne gwarantują, że wanna ta 
może nadawać się nie tylko do masażu 
i relaksu, ale przede wszystkim ma wa-
lory rehabilitacyjne.

Wanna FERRA
Model Ferra zapewnia idealne wypro-
filowanie miejsc leżących wanny. Na-
wet bardzo wysocy ludzie znajdą w tej 
wannie idealne ułożenie swojego ciała. 
Ferra to bezwątpienia Ferrari wśród 
wanien SPA. System sterowania do-
stępny w tym modelu to lider na rynku 
SPA - system GECKO. W cenie otrzy-
mują Państwo schody i pokrywę ter-
moizolacyjną.

Cena 34.999,- zł

Cena 39.999,- zł

Wanna CROWN

Liczba dysz 96, w tym: 10 Hydro dysze, 78 dysz wod-
nych, 8 dysz powietrznych

Rodzaj dysz stalowe

Liczba miejsc 6, w tym 2 miejsca leżące i 4 miejsca 
siedzące

Liczba zagłówków 3

Liczba pomp 5, w tym: 3 pompy wody (jedne z najsil-
niejszych na rynku o mocy 3Ps), 1 pompa 
powietrzna, 1 pompa obiegowa

Sterowanie Gecko, SPA Quip lub ACC

Ozonator tak

Ogrzewanie 3,7 kW InTherm Gecko, 3,0 kW SPA Quip, 
lub 3,0 kW ACC

Zasilanie 230V lub 380 V

Waga ok. 320 kg, po napełnieniu 2 t.

Pojemność ok. 1700 litrów wody

Dostępny kolor niecki biały marmurek, perłowy, niebieski marmu-
rek, szampanowy, wildmoon

Aromaterapia tak

Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy lub szary)

Wyposażenie czujniki poziomu wody, automatyczne filtro-
wanie DRAIN, dozownik środków dezynfek-
cji w SPA, miejsce na napoje, oświetlenie 
wanny SPA dzięki LED, podświetlona 
kaskada (wylewka)

Opcja system audio (możliwa również wersja 
z subwooferem)


