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Wanna SPA Steper wodny Water ° 

Step?

Wyprodukowano: Francja

Miejsca 

hydroterapii dla: 
1 osoba

Ilość dysz 

hydromasażu: 
do 18

Konstrukcja 

wanny: 
jednokomorowa wielowarstwowa - akryl,nietypowa

System 

przeciwprądu: 
Swim Jet System III z regulacją dwustopniową

Okres gwarancji: do 24 m-cy

Czas dostawy: do 21 dni

Typy miejsc 

hydroterapii: 
siedzące

Typ dysz 

hydromasażu: 
kierunkowe

Poziom cen: średni

Filtracji wody: Lampa UV,System ozonowania

Hydroterapia na: dolne partie ciała

Rodzaj 

hydromasażu: 
wodny

Cena brutto: 129 800,00 PLN
Wanna SPA Steper wodny Water ° Step? to wanna z hydromasażem wyposażona w steper i przekładnię rąk do ćwiczeń aerobowych dla

osób z ograniczonymi ruchami ciała.

UWAGA! Prezentowana cena obejmuje wycenę produktu w wersji standardowej. Dodatkowe wyposażenie wymaga wyceny i konsultacji z

doradcą technicznym.

Steper wodny Water ° Step? to wanna SPA idealna do łagodnej lub progresywnej rehabilitacji w celu poniesienia sprawności

ruchowej. Water ° Step? pozwala na pełne ćwiczenie wszystkich kończyn przy udziale trener lub osoby towarzyszącej

Drzwi na odpowiedniej wysokości, ergonomiczne siedzenie zapewniają łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej

sprawności ruchowej.

Skoordynowany ruch ramion i nóg pozwala na pełne ćwiczenie. Ramiona mogą trenować nogi i odwrotnie. Zmienne opory sprawiają, że

ćwiczenia są trudniejsze i bardziej progresywne w miarę postępów.

Wyniki sesji są rejestrowane dla celów medycznych lub sportowych. Każdy użytkownik korzysta ze spersonalizowanej kontroli za pomocą

narzędzi informacyjnych.

Korzyści dla użytkownika

Eliminacja cellulitu

Zredukowane zatrzymywanie wody

Obniżenie limfatycznego obrzęku

Kształtowanie sylwetki ciała

Budowanie mięśni

Przywrócenie mięśni

Wzmocnienie układu sercowo-naczyniowy

Funkcjonalna rehabilitacja

Aktywny drenaż limfatyczny

Dane techniczne

Ergonomiczne i wygodne siedzisko

Boczne drzwi dostępu na wysokości fotela dla osób z ograniczoną mobilnością

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.vitamela.com/7299,wanna-spa-steper-wodny-water-step.html
http://www.vitamela.com/7299,wanna-spa-steper-wodny-water-step.html
http://www.aptusshop.pl/
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Ramiona i nogi krokowe z regulacją oporu dla bardziej długotrwałych ćwiczeń

Boczne i lędźwiowe hydromasaż

Konfigurowalny coaching wielopoziomowy (nieograniczona liczba programów)

Konsultacje z sesjami danych (rpm, km, kcal, itp.) Przez Internet dla każdego klienta

Dane techniczne

Pojemność wody: 290 litrów

Wanna SPA: Iso ftalowa żywica (jakość nautyczna) wstrzykiwana pod ciśnieniem, przeciw osmozie.

Sterowanie: Ekran dotykowy. Napełnianie, coaching i automatyczne opróżnianie.

Stepper: Stal nierdzewna AISI 316L i DIN 1.4404, zarejestrowany patent

Długość: 193 cm / Wysokość: 139 cm / szerokość: 79 cm

Zasilanie elektryczne: 3G 2,5, 230 Vac P + N + T / Moc 2,5 kW

Opcje: przyłącze do uzdatniania i recyklingu wody zgodnie ze standardami DGS / EA4. Jest zgodny z europejską dyrektywą 2001/95 / WE w

sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.aptusshop.pl/

