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Wanna SPA z bieżnią wodną Spa ° 

Jogger?

Wyprodukowano: Francja

Miejsca 

hydroterapii dla: 
1 osoba

Ilość dysz 

hydromasażu: 
do 12

Konstrukcja 

wanny: 
jednokomorowa wielowarstwowa - akryl,nietypowa

System 

przeciwprądu: 
Swim Jet System III z regulacją dwustopniową

Okres gwarancji: do 24 m-cy

Czas dostawy: do 14 dni

Typy miejsc 

hydroterapii: 
siedzące

Typ dysz 

hydromasażu: 
kierunkowe

Marka: Dynamika

Poziom cen: średni

Filtracji wody: Lampa UV,System ozonowania

Hydroterapia na: dolne partie ciała

Rodzaj 

hydromasażu: 
wodny

Cena brutto: 119 800,00 PLN
Wanna SPA z bieżnią wodną Spa ° Jogger? to aktywny sprzęt do balneoterapii do biegania i chodzenia o dużej amplitudzie obciążenia.

Dodatkowo jest wyposażony w masaż z przeciwprądem.

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

doradcą technicznym.

Wanna SPA z bieżnią wodną Spa ° Jogger?

Bieżnia umożliwia chodzenie i bieganie z maksymalnym komfortem (boso lub w skarpetkach treningowych). Drzwiczki

wejściowe i ich mała powierzchnia ułatwiają instalacje na małej powierzchni oraz użytkowanie.

Długa powierzchnia bieżni ze zmienną amplitudą obciążenia doskonale nadaje się do użytku dla wszystkich użytkowników bez względu na

ich sprawność fizyczną.

Zoptymalizowane wymiary SPA na powierzchni nie przekraczającej 2 m2 pozwalają na łatwy montaż w każdym pomieszczeniu ośrodka

rehabilitacji lub klubu aquafitness. Demontaż elementów serwisowych bez użycia narzędzi znacznie ułatwia obsługę SPA.

W pełni zautomatyzowany system nadzoruje wszystkie sesje danych (odległość, średnia i maksymalna prędkość, ..), które są rejestrowane

przez użytkownika dla lepszego monitorowania i treningu chodzenia i biegania.

Korzyści dla użytkownika

Silny boczny hydromasaż i przeciwprąd o zmiennej intensywności.

Ultra-płynny bieżnik z regulacją twardości.

Tylne drzwiczki z wewnętrznym / zewnętrznym bezpiecznym otwieraniem.

Szkolenie wielopoziomowe i konfigurowalne (nieograniczona liczba programów)

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

Parametry techniczne

Długość: 204 cm / wysokość: 148 cm / szerokość: 77 cm

Przyłącze ciepłej i zimnej wody 20/27 (3/4 cala)

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.vitamela.com/7298,wanna-spa-z-bieznia-wodna-spa-jogger.html
http://www.vitamela.com/7298,wanna-spa-z-bieznia-wodna-spa-jogger.html
http://www.aptusshop.pl/
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Przyłącze elektryczne 230 V, 3G 1.5

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

Głębokość i pojemność wody regulowana (od 300 do 400 litrów)

Powierzchnia wanny - Iso ftalowa żywica (jakość nautyczna) wstrzykiwana pod ciśnieniem

Sterowanie: Ekran dotykowy.

Napełnianie: automatyczne (opróżnianie).

Bieżnia: Stal nierdzewna AISI 316L i DIN 1.4404, wyjątkowo gładki bieżnik

Wanna SPA z bieżnią wodną Spa ° Jogger? to idealne urządzenie przy pomocy którego można stworzyć nowoczesne studio

aqua fitness.

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.aptusshop.pl/

