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Wanna SPA z hydromasażem Vista 

Plus PPZ-628TE

Wyprodukowano: USA

Miejsca 

hydroterapii dla: 
1-2 osób

Konstrukcja 

wanny: 
nietypowa,trójkątna

Okres gwarancji: do 24 m-cy

Czas dostawy: do 21 dni

Typy miejsc 

hydroterapii: 

ławeczka 

chłodząca,półleżące,salonik,siedzące,wielopoziomowe

Typ dysz 

hydromasażu: 

Candy Cane? Jets Deep,Candy Cane? Jets Medium,Candy 

Cane? Jets Soft,stalowe

Marka: Cal Spas

Poziom cen: niski

Filtracji wody: Filtry antybakteryjne,System ozonowania

Hydroterapia na: 
odprężenie,plecy,pośladki,rozluźnienie 

mięśni,stopy,ujędrnienie ciała

Rodzaj 

hydromasażu: 
wodny

Cena brutto: 35 154,00 PLN
Wanna SPA z hydromasażem Vista Plus PPZ-628TE - 2 miejsca z 28 dyszami hydromasażu. Jedna pompa zasilające (1 x 6.0 BHP).

Odpręż się w wannie z hydromasażem Vista Plus PPZ-628TE serii PATIO z wykorzystaniem 28 dysz - Jet. Wanna może pomieścić do 2 osób.

Odprężający masaż wybranych partii ciała zapewniony jest dzięki ekskluzywnym dyszom Candy Cane? Jets, które są starannie

umieszczone, aby zapewnić jak najwięcej korzyści z sesji hydroterapii. Każdy strumień jest starannie umieszczony, tak by skutecznie

oddziaływać na zmęczone i obolałe mięśnie. Pełnowymiarowe miejsca dopasowują się do ciała, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i

relaksu.Odpowiednia ergonomia eliminuje zjawisko wypływania ciała podczas silnego hydromasażu.

Model jest dostępny w różnych konfiguracjach wyposażenia (więcej...)

OPT19-900 - Thermo-Guard ? Pełna piankowa izolacyjna

Opt19-863 - Pakiet oświetlenia LED po obwodzie i wodospad - tryskacze

Opt19-JV831 - podświetlenie LED dysz, zaworów i zagłówka

Opt19-102C - Ozonator Pure Silk ? z wtryskiwaczem Mazzie z komorą mieszania

OPT19-191B - HYBRYDOWY SYSTEM SANITIZACJI: PURE CURE ? UV + PURE SILK ? OZONE

OPT-19-112C- System filtracji 24/7

OPT19-WIFI-BW - MODUŁ WiFi

Dekor powłoki akrylowej wanny:

Dekory obudowy wanny:

Dekory pokrywy termicznej wanny

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.vitamela.com/7389,wanna-spa-z-hydromasazem-vista-plus-ppz-628te.html
http://www.vitamela.com/7389,wanna-spa-z-hydromasazem-vista-plus-ppz-628te.html
http://www.vitamela.com/page/CalSpas_opcje_wyposazenia_basenu
http://www.aptusshop.pl/


Vitamela Sp. z o.o.

oś. Powstańców Śląskich 13/C nr 26

Żory 

UWAGA

* Cal Spas zastrzega sobie prawo do ulepszania, modyfikowania lub zaprzestania produkcji produktów w dowolnym

momencie bez uprzedzenia. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wymiary są przybliżone.

* Obrazy mają wyłącznie charakter ilustracyjny

* Prezentowana oferta dotyczy wersji standardowej.

* Dodatkowe wyposażenie oraz warunki techniczne instalacji stanowią oddzielny koszt i wymagają konsultacji z doradcą

handlowym.

Produkt jest zamawiany indywidualnie wg ściśle określonych potrzeb użytkownika

Ten produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości zgodnie z poniższymi certyfikatami

organizacji kontrolujących.

Tabela cech

Liczba miejsc terapii: 3

Kolory powłoki akrylowej: Biały o wysokim połysku, srebro

Wymiary: 183 x 183 x 91 cm

Ciężar na sucho: 272 kg

Ciężar z wodą: 764 kg

Pojemność wody: 492 litry

Pompy Eliminator High 

Performance ? o mocy:
1 x 5,0 BHP (1 x 3,0 KM)

Napięcie robocze: 50HZ/230V

Dysze kompozyt stali i 

cukrowej trzciny:
Candy Cane? Jets 34 szt

Atrakcje wodne: Hydro Streamer Plus

Turbo Diverter Whirlpool 

Jet:
1 szt.

Zawór powietrza 

Venturiego:
Tak

Zawory bramowe Tak

System filtrów (Bio-Clean): 50 Sq. Ft. Megaweir

Oświtlenie LED: 5 "Multi-Color LED

Panel kontrolny:
Whisper Power Unit ? Sprzęt NEO z pełnokolorową 

kontrolą

Izolacyjne panele boczne i 

podłoga termo-warstwowa 

z wkładką ABS:

Thermo-Shield ?

Podgrzewanie wody 

WhisperHot ? :
Grzałka Tytanowa o mocy 3,0 kW

Bezpieczeństwo 

konstrukcji wanny:
Poddana próbie ciśnieniowej

Panele i narożniki szafki z 

plakietką Cal Spas 

Premium:

Cal Preferred ? Vertical dekor - mahoń, dym i mgła

Dostępny w obudowie 

wanny zawór spustowy:
Tak

http://www.vitamela.com AptusShop
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Pokrywa termiczna: Dekor Gray lub Slate

Gwarancja:
na konstrukcję 5 lat na wykonanie 2 lat na podzespoły 

2 lat na obudowę 1 lat

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.aptusshop.pl/

