Élményt viszünk
az otthonába

2021

Luxus, pihenés,
az Ön igénye szerint!
A mai rohanó világban egyre több okunk van
arra, hogy kényeztessük magunkat.
Alakítsa ki a saját szentélyét, a nyugalomszigetet,
ahova elvonulhat, ahol a családjával, barátaival
újra együtt lehet.
Ahol a megnyugtató víz feloldja a mindennapok
feszültségeit.

Impresszum
Címlap: Treehouses Noszvaj (treehouses.hu)
Felelős szerkesztő: Béres István
A termékek extra felszereltséget tartalmazhatnak. A gyártó fenntartja magának
a műszaki paraméterek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelent kép és szöveges tartalom szerzője a Méta Hungary Kft.
Ezek felhasználása kizárólag a Méta Hungary Kft. engedélyével lehetséges.
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Thermowood
Mikor a
fürdőzés élménye
visszaköltözik
a természetbe

Időtálló burkolat
természetes fából

VÁLASZTHATÓ
BURKOLAT
SZÍNEK

STANDARD

Csak a természetes fa tapintása adja meg azt a luxus érzetet ami egy tökéletes
wellness-élményhez jár Önnek! Miért alkudna meg a műanyaggal egy ilyen nagyszerű
befektetésnél, ha élvezheti a természetes fa tapintását és megjelenését az otthonában.
Ez a speciális hőkezelés évszázadok óta ismert időtálló módszer a fa kültéri felhasználásában.
A VitalSpa medencék Thermowood fa burkolatai nem csak elegánsak, hanem stílusosak is.
Standard kialakításaink mellett DeLuxe fa oldalburkolatot is kínálunk, ami még vonzóbbá teszi
a masszázsmedencéje megjelenését.

Időjárásállóság,
stabilitás
A hőkezelés hatására a faanyag nedvességtartalma jelentősen csökken, ezért
kevésbé változtatja meg a keresztmetszetét (nem dagad, nem vetemedik és
nem zsugorodik), így egy időjárásálló,
kültéren is alkalmazható faanyagot nyerünk.

Ellenállóképesség és
tartósság
A hőkezelési eljárás során a fa sejtfalainak építőanyagai lebomlanak, ezáltal a
baktériumok, gombák és rovarok nem
támadják meg, mivel ezen élőlények
tápanyagforrása megszűnik.

thermowood
alap

DELUXE

Színek
Elhozzuk otthonába a trendi színeket,
de színválasztékunkban megtalálhatók a
klasszikus természetes árnyalatok is. Az
időtálló felületkezelésnek köszönhetően
ezek a színek élők és tartósak maradnak
hosszú évekig.

dijoni
dió

Integrált fém
tartószerkezet
Mely vibrációmentes működést és
masszív medencét eredményez. A felületkezelt fém tartószerkezet erősebb és
jóval tartósabb a fa, vagy a gyenge, nagy
hőtágulással rendelkező műanyag vázszerkezeteknél. A fém a fával ellentétben
nem korhad, és tökéletesen ellenáll a
különböző hőmérsékletváltozások miatt
fellépő deformációnak, valamint a rovaroknak és a rágcsálóknak. Ezért a tartószerkezetre 10 év garanciát vállalunk!

MASSZÍV FÉM
TARTÓSZERKEZET

antracit
szürke

Az itt látható oldalburkolat színek a
valóságtól eltérhetnek. A színek valós
árnyalatáról élőben is győződjön meg!
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Ami a kanapék helyébe lépett…
Ami a 20. század embereinek a kanapé, az a mai családoknak egy kényeztető masszázsmedence, ahol úgy
beszélgethet családjával, barátaival, hogy közben a fellegekben érzi magát. A VitalSpa masszázsmedencéje
elhozza a földi paradicsomot, Önnek csak a kellemes társaságról kell gondoskodnia.

A legújabb
trend-színek
a VitalSpa-tól

Mit ér a kényelem a megfelelő külső nélkül?
Mit ér a kényelem, ha nem társul hozzá impulzív megjelenés? Egy masszázsmedencére ritkán mondják azt,
hogy „De gyönyörű!”. Nos, a VitalSpa medencéivel
rendszeresen megtörténik. Mi a titok? Az egyedülálló
gránit, márvány és gyöngy színei, melyek a pazarló luxus önfeledt érzetét keltik.
Persze a szépség mellett kiemelten fontos a belső kialakítás is. A VitalSpa medencék alapanyaga a Lucite
akril lemez, melynek sajátossága az egyedülálló antibakteriális védelem. Kívül a luxus, belül a biztonság.
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Lucite antibakteriális akrilfelület
Meggátolja az akril felületén a
baktériumok elszaporodását.

pearl shadow

tuscan sun

sierra

stearling silver

white

pearl white

2

3

4

Speciális ragasztó
A megfelelő anyagkombinációt
biztosítja az állandó terhelés és
hőmérsékletváltozás ellenére is.
Többrétegű erősítés
Tartóssá és különösen merevvé teszi
az akril héjat.
Hatékony hang és hőszigetelés a
medencehéjon
Tökéletes zaj és hőszigetelés
közvetlenül a medencetest külső
felületén.

cameo

majestic sky

winter solstice

A katalógusban található acryl héj
színek a valóságtól eltérhetnek!
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XXI. századi
számítógép-vezérlésű
vízkezelés
Ön a medence tulajdonosaként, saját kezűleg
könnyedén ellenőrizheti és állíthatja be a hőmérsékletet,
és még számtalan kényelmi funkciót.

Tiszta, oxigéndús meleg víz…
ez csakis a Balboa
intelligens vezérlése lehet
A VitalSpa az amerikai Balboa intelligens
vezérléseket használja, hogy ellenőrizze,
beállítsa és szabályozza a medence vizét.

1

A világ egyik legjobb vezérlésgyártójának
hála, Ön egy könnyen vezérelhető medence tulajdonosa lehet, hiszen segítségével
a masszázsfúvókák, a pezsgőfürdő, a fények és a vízhőmérséklet vezérlése is gyerekjáték lesz.
Nem utolsó sorban, napi két programozható szűrési ciklussal biztosítja a medence hatékony vízszűrését, mely egyedülálló
tisztaságot eredményez.
1

Atlantis

3

2

Bali

Barbados
Bermuda
Grenada
Calypso
Madeira
Aruba
Florida
Hait
Eco

TP 600J

AX 10

X3 db X2 db

TP 800

Intelligens vezérlési technológia
• Azonos érzékelők mindkét oldalon
• Szoftveres kommunikáció a tökéletes
medenceműködés szabályozása
érdekében (vízáramlás, hőmérséklet stb.)
• Mindig vezérli a megfelelő üzemi
hőmérsékletet
• Többszörösen biztosított
védelmi rendszerek
• Mindig aktív védelmi funkciók, érzékeli
az eltömődött szűrőt és áramlási részeket
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Goa

Fűtőcső
• Nincsenek felesleges hegesztési varratok
• Előre szerelt, kompakt kivitel

• Könnyen bontható, cserélhető, szervizelhető
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Fűtőelem (heater element)
• Minimalizált lerakódási felület
• Stabil 3/8”-os rögzítési pontok
• Maximalizált áramlás kialakítás
Szabványosított érzékelő kialakítás
• Nincs érzékelő szerelés a
medencefalba
• Nincsenek nyomáskapcsolási
problémák
• Letesztelt érzékelők a beépítés előtt
• A technológia csökkenti a
szerelésből adódó hibák
lehetőségét, megkönnyíti az
esetleges hibaelhárítást
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Több gyártó közül a PLEATCO
antibakteriális papírszűrőjét
választottuk
Többféle szűrési és vízkezelési
megoldást próbáltunk ki, teszteltünk le számtalan termékkel
együtt, mert az volt a cél, hogy
megtaláljuk a legjobbat.
Kerestük a gyors és kényelmes
karbantartást, de a maximális víztisztaságban nem volt kompromisszum.
A VitalSpa víztisztító rendszere ezt
garantálja Önnek, köszönhetően a
Dupla Pleatco papírszűrőknek.
Miért kell a megszokottnál ritkábban cserélni ezeket a szűrőket?

A PLEATCO papírszűrő antibakteriális bevonattal, az átlagos papírszűrökhöz képest lényegesen sűrűbb lamellákkal, ezáltal nagyobb
szűrő felülettel és különleges szűrővázzal rendelkezik.
Ez biztosítja a hatékony szűrésen túl a hosszabb élettartamot, ugyanakkor a sokkal jobb
folyadékáramlást.
A PLEATCO papírszűrőjének másik előnye, hogy kíméli a mas�százsmedence vízpumpáját, ezzel
együtt megnövelve medencéje
élettartamát.

Lucite akril · Tartós tisztaság,
maximális biztonság
A VitalSpa masszázsmedencéit a
piacvezető Lucite masszív és rugalmas akrillemezeiből formázza,
melyek azért különlegesek, mert
a kellemetlen szagokért, csúnya
foltokért felelős baktériumok képtelenek megtelepedni a medence
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felületén. Ez az egyedülálló tulajdonsága önmagában a többszörösére emeli a higéniát a Vitalspa
masszázsmedencéiben, ennek a
különleges, szabadalmaztatott akril anyagnak köszönhetően.

A VitalSpa környezetbarát
ózon megoldása kétezerszer
hatékonyabb az agresszív klórnál.
Sokunkban a mai napig összekapcsolódik a medence a klórszaggal.
Pedig mára már létezik egy lenyűgöző megoldás, amely 600-3000szer hatékonyabb fertőtlenítő hatással bír, mint a klór.
Ha ezek után még az is kiderül,
hogy e technológia tökéletesen környezetbarát, akkor nem lesz kérdés, miért választják egyre többen a
VitalSpa masszázsmedencéit.
Az ózon PH semleges és használatából adódóan jelentősen lecsökkenthető a víz tisztítására szánt
vegyszerek mennyisége, ezáltal időt
és pénzt takarít meg Önnek.
Figyelem!
Az ózonfúvóka minden VitalSpa medence alapfelszereltsége.

Ózonfúvóka

Minden VitalSpa medence
alapfelszereltsége
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A 8 leggyakoribb érv egy otthoni
masszázsmedence mellett, avagy miért
szereznek egyet otthonra a legtöbben?
1

2

Este munka után tökéletesen relaxál és
a leghatékonyabb stresszoldó. Serkenti
a keringést, ezáltal stimulálja a szervezet méregtelenítő folyamatait.
Higiénikus otthoni wellness-élmény
azoknak, akik tartanak vagy egyenesen
viszolyognak a közfürdők több száz
embert “kényeztető” vizeitől.

3

Sportolás utáni lazításra, ízületi fájdalomra érezhető enyhülést hoz, akár az
idősebb korosztály számára is.

4

Összehozza a családot és a barátokat, hisz egy jakuzzi a kertben a legjobb
baráti beszélgetések és borozások XXI.
századi elegáns kanapéja.
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Mára már nem csak a Wellness hotelek
ékszerdoboza egy jakuzzi, hanem egy
szauna vagy úszómedence tökéletes
kiegészítője is.
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A masszázsmedence trendi partykellék,
ugyanakkor meghitt romantikus pillanatok
ideális helyszíne.
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Ha nincs ideje elutazni, akkor innentől bármikor tarthat az otthonában egy tökéletes
wellness hétvégét.
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Értéknövelő egy esetleges ingatlaneladás,
vagy bérbeadás esetén. Az emberek 87%ban a “jakuzzis” ingatlant bérlik ki, egy másik
hasonlóval szemben, amelyből hiányzik a
masszázsmedence.

Télen is
a szabadban
Képzelje el, ahogy kényelmesen elhelyezkedik
VitalSpa medencéjében, az arcát a lehulló
hópelyhek csiklandozzák és egy pohár
pezsgőt kortyolgat.

Multifunkciós védelem
és hőmegtartás
1

Az UV álló Thermotető segítségével a
medencébe zárja a meleget, gátolja a víz
kipárolgását, kívül tartja a koszt, a kisállatokat és a rovarokat.

Prémium külső bevonat.
Víz és UV álló kivitel

3
2

Integrált megerősítés, lépésálló kivitel

Többrétegű forgópánt, hőtartó
kialakítással

4

Lejtős kialakítású,
hézagmentes EPS habréteg

5

Belső PE réteg, mely
megakadályozza a
nedvesség bejutását

6

10

7

Megerősített
vegyszerálló cipzárak

9

Pontosan illeszkedő
külső szoknya a tökéletes
szigetelésért

8

Megerősített fogantyúk a
könnyű nyitásért, zárásért

Biztonsági pánt krómozott
rögzítő fülekkel

Többszörösen laminált szakadás és
vegyszerálló alsó bevonat

15

„4 évszak” hőszigetelés

Egy minőségi kültéri medence vízhőmérsékletét nem befolyásolhatja
sem a zord hideg, sem pedig a rekkenő nyári hőség!
Ha masszázsmedence, akkor legtöbbünk fejében
mindenféle óra indul eszeveszett pörgésnek. Vízórák
és villanyórák. Azonban a „4 évszak” hőszigetelő
rendszer rendkívüli hatékonysággal konzerválja a
vízből származó hőenergiát. Innovatív hőszigetelő
rendszere pedig segít az energiaköltségek alacsony szinten tartásában.

Ezt úgy éri el, hogy a PU hab szigetelés a medence
héjon, a medence talapzatán, az oldalsó burkolaton
és ezek illesztéseinél is jelen van. Használaton kívül
pedig a Thermotető meggátolja a víz felületének hőleadását és a kipárolgást.

1

A VitalSpa az UV álló Thermotető segítségével a
medencében tartja a meleget, gátolja a víz kipárolgását,
kívül tart minden piszkot, a kisállatokat és a rovarokat.
A tető középen 12 cm vastag, szélei felé pedig 8 cm-re
vékonyodik, ezáltal hatékonyan levezeti a kültérre helyezett
medence esetén a havat és az esőt.

2

1

Zárt cellás hőszigetelés a medence akril héjának
teljes külső felületén
Hatékonyan meggátolja a medence vízének az energiavesztését,
valamit teljes hozzáférhetőséget biztosít a csőrendszerhez.

3

Zárt cellás BASF PU habszigetelés minden VitalSpa medence
természetes fa burkolatának teljes belső felületén.
A VitalSpa kültéri medencéinek vízhőmérsékletét nem
befolyásolhatja sem a zord hideg, sem pedig a rekkenő nyári hőség.

4

-15°C

+37°C

2

Minimalizálja az üzemeltetési költségeket.
VitalSpa medencéje még a masszázspumpa által termelt hőenergiát
is felhasználja a víz melegen tartásához.

Időjárásálló többrétegű masszív medence talapzat.

4
5

Az erősített fém tartószerkezet alapjául szolgáló medence talapzatot nem
tudják megtámadni sem a rágcsálók, sem pedig a rovarok, szemben a fa
vagy műanyag megoldásokkal.
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Antiallergén
Penészálló
Könnyű

PU
HAB

Energiatakarékos, kiváló
hő és hangszigetelő
Nem köti meg a párát,
mint a nyílt cellás változatok

A BASF zárt cellás habosított technológia további előnyei a nagyszerű
hőszigetelési mutatókon túl.
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Megnövelt masszírozó erő,
a XXI. század hidrodinamikai
innovációjának köszönhetően
A VitalSpa masszázsmedence a megszokotthoz képest közel másfélszer annyi vizet képes
átengedni a csőrendszerén, így erősebb, hatékonyabb és kellemesebb masszírozó hatásban
részesül minden fürdőző! A VitalSpa medencéket nagy áteresztő képességű csőrendszerrel

2”

5”

2”

terveztük, ezáltal a csövek 40%-al több vizet
képesek átengedni, mint a hagyományos rendszerek. Masszázspumpáink és csőrendszerünk
kombinációja nem jelent nagyobb energiafogyasztást, ugyanakkor masszázserő növekedést IGEN!

3”

3”

Turbo Air
pezsgőfúvóka

Mini Shiatsu
vízfúvóka

Légbuborékok millióit
juttatja a medence vízébe.

Pontszerű hidroterápiás
masszázst nyújtó vízfúvóka.

3”

Standard Varió vízfúvóka

Standard Pulsar vízfúvóka

Standard Örvény fúvóka

Teljesen szabályozható, egyetlen
mozdulattal állítható pontszerű
masszázst vagy örvénylő mas�szírozó élményt nyújt.

Szabályozható, kellemesen
simogató lágymasszázs
élményt biztosít.

Szabályozható, körkörösen
masszírozó, intenzív mas�százst biztosít folyamatosan.

5”

5”

Power Vario fúvóka

Power Extrém fúvóka

Power Turbó fúvóka

Power Pulsar fúvóka

Power Örvény fúvóka

Extrém Turbó fúvóka

Teljesen szabályozható, egyetlen
mozdulattal állítható pontszerű
masszázst vagy örvénylő masszírozó
élményt nyújt.

Maximális teljesítmény a lábakra
célozva. Hatékony, szabályozható
talpmasszázs.

Dögönyöző masszázsfúvóka a megfáradt
hátizmok lazítására.

Szabályozható, kellemesen simogató lágymas�százs élményt biztosít.

Intenzíven, körkörösen mas�szírozó hátmasszázs fúvóka.
Szabályozható, hatékony
hátmasszírozó hatás.

A legpezsdítőbb masszázsélmény! Percenként 720 liter vizet
képes átjuttatni a 15 koncentrált
fúvókanyíláson.
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5”

5”

7”

Személyre szabható
Easy Control
vezérlés a VitalSpa
medencéiben!

A VitalSpa medencéiben mindenki személyre szabottan saját maga állíthatja be
a fúvókák hatékonyságát, hogy azok milyen erővel és hatásfokkal működjenek.
Az innovatív Easy Control technológia
kombinálja a vízpumpa és a masszázsrendszer adta maximális kihasználást,
melynek lényege, hogy a karnyújtásnyira
lévő vezérléssel tudjuk ki- és bekapcsolni,
illetve egyedileg szabályozni.
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Vízesés fejpárna

1

Easy control vezérlés

2

Kartámasz

3

Integrált kapaszkodó

4

Csukló, kézfej fúvókák

5

Lábtámasz

6

Balboa kezelő

7

Intenzív talpmasszázs fúvókák

3

14

Áramlásszabályzó szelepek
a vízesés fejpárnákhoz

15

Kivehető és felcserélhető fúvókák

16

Levegőfúvókák

17

Ózonfúvóka

18

Ergonomikus kialakítású mély és
kényelmes masszázsülések

8

19

Víz alatti LED fényterápia

Gravitációs leeresztő

9

20

Extra méretű vízfelszínt tisztító
szűrőnyílás, amely összegyűjti és
megszűri a lebegő szennyeződéseket

Kiemelkedő, szabályozható csobogók

10

21

Könnyen levehető hőszigetelt
Thermowood fa oldalburkolat

Kis mélységű hűsölő ülés és belépő

11

22

Extrém turbó fúvóka

Pohártartó

12

23

Vízálló, Pop-Up hangszoró fogadására
kialakított felület.

Nyitható, zárható, cserélhető
masszázsfúvókák

13

24

Puha fejpárna
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Kényeztesse magát
masszázs hydroterápiával
1

Testformájú, masszázs fekvőhely

4

Puha, szabályozható vízesés fejpárnával. Ergonomikusra terveztük, hogy a test formáját kövesse.
Számtalan fúvóka célozza testünk akupresszúrás
pontjait, a nyaktól a vádlikon keresztül a lábujjakig.

2

Mély, lágymasszázsülés

Nagy teljesítményű, erőteljes fúvókákkal. Egy
pontban a hátat, valamint koncentráltan a talpat
masszírozza nagy intenzitással.

5

Mély, pontmasszázsülés
Puha fejpárnával. Ez a mély kiképzésű masszázsülés akár pontszerű, akár körkörös masszázsra is képes szinte a teljes hát felületén.
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Extra mély, terápiás masszázsülés
Különlegesen puha nyakpárnával. A mély és kényelmes ülés összetett és intenzív masszázst nyújt
mind a nyaknál, mind a hátnál.

Puha, szabályozható vízesés fejpárnával. Nagy teljesítményű, de mégis lágy erejű fúvókákkal hátizmaink
felső felét masszírozza kellő intenzitással. Ellazítja a
lapocka körüli izmokat, kimasszírozza a csomókat,
melyeket egy fárasztó nap során szereztünk.

3

Mély, dögönyöző lábmasszázsülés

6

Hűsölő ülés
Mely belső lépcső is egyben biztonságos csúszásgátlós kialakítással és emelt magassággal. Kellemesen simogató lágymasszázst nyújt azoknak, akik
szeretnék a felsőtestüket a víz felett tartani.

6 féle hidromasszázs

1 medencében
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A képen az Atlantis medence látható, más típusoknál a medence fizikai adottságai miatt az ülések és fúvókák száma változik.
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Aruba Eco
„Azt mondták, nincs ennyiért olyan jakuzzi,
ami faburkolatú, hőszigetelt és fémvázas…
…aztán megtaláltam az Aruba Eco jakuzzit”
- Kelemen Attiláné (Szeged)

Aruba Eco alapfelszereltség
Férőhely

1 fekvő és 2 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

200 x 150 x 80 cm
32 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

1 db

+1 db keringető szivattyú

115 W

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat
Puha fejpárna
Űrtartalom

standard
3 db
800 L

Választható kiegészítők
• Thermotető (barna)
• Thermowood fa lépcső
• DeLuxe fa oldalburkolat

Ózon automata
vízfertőtlenítő

• DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED)
• MicroSilk oxigénterápia
• Távoli telefonos vezérlés
• Easy automata vízfertőtlenítő rendszer

4 évszak
hőszigetelés

• UV-C vízfertőtlenítő
white

stearling silver

• Hőcserélőre való előkészítés
• Aromaterápia
• + 8 levegő fúvóka

Thermowood fa
oldalburkolat

• Thermotető emelő
cameo

• Medence korlát
• UV álló műanyag lépcső
• UV álló műanyag fellépő tárólóval

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Haiti Eco
“A balatoni nyaralónkba a Haiti Eco-t választottuk az
alacsony áramigénye miatt, mivel nagyon macerás lett
volna a villanyóránkat nagyobbra cserélni. Imádom,
hogy délelött Budapestről el tudom indítani a felfűtést,
és délután mire leérünk, már a medencéből tudjuk nézni
a naplementét” - Barna Péter (Keszthely)

Haiti Eco alapfelszereltség
Férőhely

1 fekvő és 5 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

206 x 197 x 90 cm
31 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

1 db

+1 db keringető szivattyú

115 W

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat
Puha fejpárna
Űrtartalom

standard
3 db
1200 L

Választható kiegészítők

white

stearling silver

cameo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
+8 levegő fúvóka
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
UV álló műanyag lépcső
UV álló műanyag fellépő tárólóval

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Aruba
“Mi ezt a gyönyörűséget a gyerekektől kaptuk a 40 éves
házassági évfordulónkra, és imádjuk. A férjem derékfájós,
ezért mi szinte minden nap használjuk, télen-nyáron.
Kicsit tartottam tőle, de alacsony magasságának és a jól
kialakított kapaszkodónak köszönhetően a ki- és beszállás
így nagyon biztonságos.” - Ács Károlyné (Érd)

Aruba alapfelszereltség
Férőhely

1 fekvő és 2 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

200 x 150 x 80 cm
52 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

+1 db keringető szivattyú

110 W

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat
Puha fejpárna
Űrtartalom

standard
3 db
800 L

Választható kiegészítők

white

stearling silver

cameo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
Audio rendszer
+8 levegő fúvóka
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
UV álló műanyag lépcső
UV álló műanyag fellépő tárólóval

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Florida
“Mindenképpen olyan kétszemélyes jakuzzit szerettünk
volna a párommal a Balatoni nyaralónk teraszára,
amiből mindketten gyönyörködhetünk az aranyhídban.
A Florida erre tökéletes! Köszönjük a VitalSpának!”
- Bogosi Antalné (Balatonlelle)

Florida alapfelszereltség
Férőhely

2 fekvő és 1 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

216 x 160 x 80 cm
48 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

(1 db kétsebességes és 1 db egysebességes masszázspumpa)

Színterápia

igen

Pohártartó LED világítással

2 db

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat
Puha fejpárna
Űrtartalom

standard
3 db
900 L

Választható kiegészítők
• Thermotető (barna)

Ózon automata
vízfertőtlenítő

• Thermowood fa lépcső
• DeLuxe fa oldalburkolat
• DeLuxe kiegészítő színterápia (10 db LED)
• Távoli telefonos vezérlés

4 évszak
hőszigetelés

• Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
winter solstice

stearling silver

• UV-C vízfertőtlenítő
• Hőcserélőre való előkészítés
• Audio rendszer

Thermowood fa
oldalburkolat

• Thermotető emelő
pearl white

majestic sky

• Medence korlát
• UV álló műanyag lépcső
• UV álló műanyag fellépő tárólóval

Galvanizált fém
tartószerkezet

29

Madeira
“Mivel négyen vagyunk, de nem volt nagy helyünk a
wellnessrésznek, nem volt kérdés, hogy olyan családi
medencét vásároljunk, amiben mindenki elfér. A két
fekvőhely nekünk még pont megfelelt és a gyerekek is
kényelmesen elférnek velünk.” - Károlyi István (Szeged)

Madeira alapfelszereltség
Férőhely

2 fekvő és 2 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

200 x 200x 90 cm
54 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

+1 db keringető szivattyú

180 W

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat
Puha fejpárna
Űrtartalom

standard
3 db
1200 L

Választható kiegészítők
• Thermotető (barna)
• Thermowood fa lépcső
• DeLuxe fa oldalburkolat

Ózon automata
vízfertőtlenítő

• DeLuxe kiegészítő színterápia (10 db LED)
• MicroSilk oxigénterápia
• Távoli telefonos vezérlés
• Easy automata vízfertőtlenítő rendszer

4 évszak
hőszigetelés

• UV-C vízfertőtlenítő
stearling silver

winter solstice

• Hőcserélőre való előkészítés
• Aromaterápia
• Thermotető emelő

Thermowood fa
oldalburkolat

• Medence korlát
pearl white

majestic sky

• UV álló műanyag lépcső
• UV álló műanyag fellépő tárólóval

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Calypso
“Évek óta nyaggattak érte a kollégák. Én mérnök
ember vagyok, mindent szeretek körüljárni és
alaposan megvizsgálni. Mivel ez volt ár/érték
tekintetében a legjobb ajánlat így beadtam a derekam
a többiek nagy örömére, mert egyenesen a céges
nyaralónkba került ez a csoda. Bevallom én csak
négyszer vagy ötször használtam, de az üzleti
partnereim kivétel nélkül el voltak tőle ájulva. Nekem
csak az volt a lényeg, hogy ne fogyasszon túl sokat
és ne igényeljen sok plusz munkát. Ilyen szempontból
a Calypso rendkívül jó választás. A csajok a cégnél
imádják! - Rácz László (gépészmérnök)

Calypso alapfelszereltség
Férőhely

1 fekvő és 5 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

206 x 197 x 90 cm
48 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

+1 db keringető szivattyú

180 W

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat

standard

Puha fejpárna

2 db

Ergonómikus nyakpárna

1 db

Űrtartalom

1200 L

Választható kiegészítők

white

stearling silver

cameo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
+8 levegő fúvóka
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
UV álló műanyag lépcső
UV álló műanyag fellépő tárólóval

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Grenada
“Sokat ülök az irodában a számítógép elött, ezért
mindenképpen egy olyan jakuzzit szertettem volna, ami
a vállaimat is meg tudja masszírozni. Ezért választottam
a Grenada medencét. A gyerekek is nagyon szeretik.”
- Andori Attila (vállalkozó)

Grenada alapfelszereltség
Férőhely

1 fekvő és 4 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

200 x 200 x 90 cm
56 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

+1 db keringető szivattyú

180 W

Színterápia

igen

Pohártartó led világítással

4 db

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat
Puha fejpárna
Űrtartalom

standard
3 db
1250 L

Választható kiegészítők

stearling silver

pearl white

winter solstice

majestic sky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
Audio rendszer
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
UV álló műanyag lépcső
UV álló műanyag fellépő tárólóval

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Barbados
“A panziónkba nem volt kérdés, hogy ezt a nagy jakuzzit
válasszam, ugyanis nemcsak a nagycsaládosok tudják
élvezni a wellness-t, hanem ebben elfér még egy hatfős
baráti társaság is!“ - Kárpáti András (panzió tulajdonos)

Barbados alapfelszereltség
Férőhely

6 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

220 x 220 x 93 cm
49 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

+1 db keringető szivattyú

135 W

Színterápia

igen

Pohártartó led világítással

2 db

Vízcsobogó

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat
Puha fejpárna
Űrtartalom

Választható kiegészítők

stearling silver

pearl white

winter solstice

majestic sky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (12 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
+12 levegő fúvóka
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
UV álló műanyag lépcső
UV álló műanyag fellépő tárólóval

standard
3 db
1350 L

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Bermuda
“Végignéztük a piacon található összes masszázsmedencét, de nem
igazán találtunk olyat ami két fekvőhelyes úgy, hogy látjuk egymást
miközben beszélgetünk. Pár éve volt egy másik medencénk egy másik
gyártótól, de nem ilyen masszázsteljesítménnyel ennyi fúvókával és
nem volt ennyire tágas és kényelmes. Folyton összeért a testünk.
Nagyon jó, hogy itt a bemutatóteremben ki lehetett próbálni az összes
jakuzzit, így egy péntek délután egy óra alatt egyértelmű döntés
született: A Bermuda a nyerő.” - Tiszai Árpád (orvoslátogató)

Bermuda alapfelszereltség
Férőhely
Méret
Fúvókaszám

2 fekvő és 3 ülőhely
228 x 228 x 90 cm
49 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

+1 db keringető szivattyú

180 W

Színterápia

igen

Ledes pohártartó

2 db

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat

standard

Puha fejpárna

3 db

Vízcsobogó

igen

Űrtartalom

1500 L

Választható kiegészítők

white

stearling silver

pearl shadow

cameo

tuscan sun

sierra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (16 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
Audio rendszer
+8 levegő fúvóka
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
UV álló műanyag lépcső
UV álló műanyag fellépő tárólóval

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat

Galvanizált fém
tartószerkezet
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Bali
“Sokáig az tartott vissza, hogy nem
találtam olyan jakuzzit, ami befér a
tetőtérbe, mert egy társasházban lakunk
a családommal két szinten. Ez a modell
befért az ajtón, eszetlen jól felszerelt,
mégis kényelmesen elférünk benne e
gyerekekkel. Nagyon szeretjük.”
- Horváth Ferenc (fogorvos)

Bali alapfelszereltség
Férőhely

1 fekvő és 4 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

231 x 195 x 90 cm
77 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

3 db

Levegőkompresszor

1 db

+1 db keringető szivattyú

135 W

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat

standard

Vízesés fejpárna

2 db

Puha fejpárna

1 db

Vízcsobogó

igen

Easy Control vezérlőgomb

2 db

Űrtartalom

alapfelszereltség

stearling silver

white

sierra

pearl shadow

cameo

tuscan sun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (16 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
Audio rendszer
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
UV álló műanyag lépcső
Galvanizált fém
UV álló műanyag fellépő tárólóval
tartószerkezet

O

C

Választható kiegészítők

S
EA Y
L

Távoli telefonos vezérlés

1500 L

NTRO

Easy control
vezérlő gombok

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat
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Atlantis
“Négy gyerekünk van, így olyat szerettünk volna,
amiben mindannyian kényelmesen elférünk,
ezért esett a választásunk az Atlantisra. Bár én
csak főleg hétvégén használom, a gyerekeim
szinte minden nap kikötnek benne. Családi
bulik főszereplője. Tágas és kényelmes.
Először beltérre akartuk tenni, de nem igazán
fért el, így kint találtuk neki helyet. Nem bántuk
meg! Óriási élmény benne egy csillagnézős
éjszakai ejtőzés.” - Oláh Zoltán (vállalkozó)

Atlantis alapfelszereltség
Férőhely
Méret
Fúvókaszám

1 fekvő és 5 ülőhely
231 x 231 x 95 cm
73 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

4 db

Levegőkompresszor

1 db

+1 db keringető szivattyú

135 W

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

igen

Tartószerkezet

fém

"4 évszak" hőszigetelés

igen

Thermowood fa oldalburkolat

standard

Vízesés fejpárna

2 db

Puha fejpárna

2 db

Vízcsobogó

igen

Easy Control vezérlőgomb

4 db

Űrtartalom

alapfelszereltség

stearling silver

white

sierra

pearl shadow

cameo

tuscan sun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermotető (barna)
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolat
DeLuxe kiegészítő színterápia (18 db LED)
MicroSilk oxigénterápia
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
Audio rendszer
Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát
Galvanizált fém
tartószerkezet

O

C

Választható kiegészítők

S
EA Y
L

Távoli telefonos vezérlés

1600 L

NTRO

Easy control
vezérlő gombok

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat
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Goa
“Régóta szerettünk volna venni egy jakuzzit
a medence mellé a wellness szigetre, mivel
a vendégek folyamatosan megjegyezték a
visszajelzőlapon, hogy miért nincs. Utólag
problémás volt a beépítése, ezért nagyon
hálásak vagyunk, mert a VitalSpa szaktanácsadó már az elején mindenben a segítségünkre volt. Kicsit féltem a karbantartásától, de minimális odafigyelést igényel.”
- Kiss Tibor (panzió-tulajdonos)

Goa alapfelszereltség
Férőhely

6 ülőhely

Méret
Fúvókaszám

ø238 x 96 cm
33 db rozsdamentes acél

Masszázspumpák száma

2 db

keringető szivattyú

1 db

Színterápia

igen

Ózonfertőtlenítés

nincs

Tartószerkezet

Fém

Vízszűrő fajtája

homokszűrő

Puffertartály
Űrtartalom

900 L
1400 L

Választható kiegészítők
• Thermotető (barna)
• DeLuxe kiegészítő színterápia (18 db LED)
• Távoli telefonos vezérlés
• Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
• UV-C vízfertőtlenítő

Ózon automata
vízfertőtlenítő

• Hőcserélőre való előkészítés
• +10 levegőfúvóka
stearling silver

white

sierra

pearl shadow

cameo

Galvanizált fém
tartószerkezet

tuscan sun
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MicroSilk® hidroterápia

A selymes és gyengéd
buborékfelhő
a Luxus érzésével

Átlagos
buborék
> 2,500 µm

Mi is az a Micro buborék?
microsilk
buborék

100 µm

< 50 µm

25 µm

Pórus mérete

10 µm

Sejt mérete

5 µm

Micro buborék

1 µm

Bacilus, vörös vérsejt mérete

10 nm (0,01 µm)

bacilus mérete

1 nm (0,001 µm)

Fehérje molekula mérete

0,1 nm (0,0001 µm)

•
•
•
•
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Hajszál vastagsága

Atom mérete

1 cm/s

Egy Micro buborék átmérője kb. 50 mikron.
Kis méretéből adódóan nagyon hosszú ideig lebeg a vízben.
Egy normál levegő buboréknál 50-szer 100-szor kisebb.
Méretéből adódóan képes szétpukkanni a vízben.

25 cm/s

Hidratál és megfiatalít
Relaxálás és szépségápolás még sosem párosult olyan hatékonyan, mint
a MicroSilk-kel felszerelt masszázsmedencében.
El tud képzelni annál kellemesebb érzést, mint amikor egy fárasztó nap után
elfekszik kedvenc masszázsmedencéjében, és az a forradalmian új hidroterápiás funkciójának hála csillapítja a kissé
sajgó derekat, végtagokat, miközben a
bőrét is megfiatalítja, immunrendszerét
pedig erősíti?

A MicroSilk buborékok negatív töltésűek, így vonzódnak
a bőr pórusaihoz és elősegítik a szennyeződések eltávolítását.
A MicroSilk buborékok olyan kicsik,
hogy mélyen behatolnak a pórusokba.
A bőrön maradó H2O és O2 feltölti a bőr pórusait,
ezáltal rugalmassá, puhává és selymessé teszik azt.
Hatékonyan javítják a bőr anyagcseréjét.
Rendszeres használata egészségesen tartja a bőrt,
a benne lévő oldott oxigén természetes antibakteriális anyag.
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Pihenjen a
csillagok alatt
Csodálja meg esténként a csillagos eget! Nincs
annál nagyszerűbb és megnyugtatóbb érzés,
mint egy meleg fürdőt venni az éj leple alatt!

Több ezer éve ismert
a színek hatása a közérzetünkre
Színterápia

DeLuxe színterápia

Minden VitalSpa medencében megtalálható egy különleges fénytechnológia, amely még élménydúsabbá teszi a
fürdőzést, mivel kiválaszthatja a hangulatának megfelelő fényeket.

Tegye egyedivé a medencéjét a DeLuxe LED világítással, mely 11-18 darab (medencéjének a méretétől függően) beépített mini LED-et tartalmaz.
(opcionális)

Válassza ki a
személyiségéhez vagy
hangulatához legjobban
illő színt, vagy élvezze a
folyamatosan egymásba
úszó színek varázslatos
látványát.

Vízesés fejpárna

Csobogó

Kapaszkodó

Szabályozható,
nyitható-zárható kezelővel.
Pihentesse fejét ezen a
különleges és puha fejpárnán.

A szabályozható vízsugarakkal
még teljesebb élményben lehet
része. Élvezze ki a víz csobogó
és nyugtató hatását, és adja át
magát a teljes harmóniának.

Biztonságot ad a medencében
való mozgáshoz, s nem utolsó
sorban hangulatvilágításnak is
tökéletes.

A SZÍNEK
VÉGTELEN
TÁRHÁZA
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Lélegzetelállító és kristálytiszta hangzás.
Népszerű pop-up hangfalak vízálló kivitelben.

A sokoldalú Balboa
bluetooth audio rendszer

Perem hangszórók
(kétutas, vízálló kivitel)

Polyplanar 2.1
Audio rendszer*
Kiemelkedő és
360°-ban elforgatható
hangszóró

360°

Nem kell lemezekkel bajlódnia, vagy az állomáskereső gombot
csavargatnia. Párosítsa akár okostelefonját, vagy más bluetooth-os
eszközét a medencéjével és máris rendelkezésére állnak az eszközén
tárolt és beállított kedvenc zeneszámai, valamint internetes rádióállomásai. A peremről vezérelheti a hangerőt és további funkciókat is.

Választható kiegészítők
az audio rendszerhez

AUX csatlakozási pont
az oldalburkolaton
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Használja könnyedén a XXI. század
kényelmi technológiáit.

Aktiválja medencéjét okostelefonja
segítségével a munkahelyéről,
mielőtt elindulna haza
egy fárasztó nap után.
Távoli medencevezérlés mobilról?
A Balboa okostelefonos (Android és iPhone) alkalmazásnak köszönhetően egy gombnyomással a kívánt hőfokra állíthatja medencéje vizét, aktiválhatja a motorokat. A VitalSpa medencéjében a
legnehezebb napjából is csinálhat egy könnyű estét egy stresszoldó ejtőzéssel úgy, hogy egy percet sem kell várnia, mikor hazaérkezik a munkából.

érintőképernyőről történő vezérlés
meglévő okostelefonjáról, táblagépéről
vezérelheti a rendszert
fűtés szabályzás, üzemmód, szűrési program,
motorok ki/be kapcsolása bármikor bárhonnan

Biztonság
Sokan úgy gondolják, ha megvették a masszázsmedencéjüket, akkor a medence problémát letudták, és egy életre
van egy jakuzzijuk. Azonban egy medencével sok minden
történhet, míg mi távol vagyunk.

Otthonában

Bárhol, bármikor!

Munkahelyen

Bárhol, bármikor!

Nyaralóban

Bárhol, bármikor!

Jöhet egy hatalmas vihar, ami ugyan nem kapja fel a medencénket, de bajt azért okozhat. A Balboa funkciói azonban segítenek folyamatosan kontrollálni medencéjét.
Ha Ön a nyaralójában szeretné használni a masszázsmedencéjét akkor se aggódjon! Medencéjét bárhonnan, bármikor előkészítheti az energiatakarékos üzemmódból egy
azonnali fürdőzésre.

Megtakarítás
•

Üzemmód váltás bármikor bárhonnan

•

Fűtési időszakok maximális kontrollja

•

Nappali áram esetén bizonyos
berendezések blokkolása

•

A nem kívánt beállítások átprogramozása
bármikor bárhonnan

Áttekinthetőség
•

Egyszerű átlátható kezelőfelület

•

Könnyen kezelhető funkciók (hőmérséklet
szabályzás, szivattyúk ki/bekapcsolása,
szűrési ciklus beállítás)

•

Android és Apple okostelefonokhoz, valamint
táblagépekhez egyaránt elérhető

Kávézóban

Bárhol, bármikor!

Nyaraláskor

Bárhol, bármikor!

Egyszerű kapcsolódás
az otthoni hálózathoz
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Szerelje fel medencéjét
további hasznos kiegészítőkkel
Thermowood
falépcső
Kényelmes ki- és beszállást biztosít
a VitalSpa masszázsmedence külső
faburkolatával harmonizáló falépcső. A
lépcső időjárásálló és víz hatására sem
dagad meg, vagy válik csúszóssá.

Medence korlát
A masszázsmedencébe történő
be- és kijutást könnyíti meg és
teszi biztonságosabbá a mas�százsmedencéhez illeszthető
korlát. Csúszásmentes neoprén fogáspontokkal és stabil
támasztékkal kellő biztonságot
ad a mozgásukban korlátozott
személyek számára is.

Thermotető
Hogy Ön télen is élvezhesse a forró masszázsfürdőt, ez a
thermotető lesz segítségére. Vastag szigetelőanyaga garantálja,
hogy a masszázsmedence vize nem hűl ki a fagyos téli estéken
sem. Barna, UV és vegyszerálló műbőrből készült, praktikus
fogantyúkkal, hogy könnyen mozgatható legyen.

Szürke színben is!
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Felárért választható.

Thermotető
emelő
A thermotető mozgatása a pneumatikus
emelő- és tartószerkezetnek köszönhetően
rendkívüli módon megkönnyíthető. A thermotetőt két egyszerű mozdulattal a jakuzzi mögé
helyezhetjük. A thermotető emelő több funkciót is ellát, nem csak a levételt és a felrakást
könnyíti meg, hanem tartja is a thermotetőt
miközben Ön fürdőzik. Két thermotető emelő
modell közül választhat.

Kül- és beltérre
egyaránt ajánljuk.

Ezts a típust csak
beltérbe ajánljuk.

EASY
VÍZTISZTÍTÓ
RENDSZER

EASY automata
vízfertőtlenítő rendszer
Az EASY automatikus vízkarbantartó
rendszer segítségével egyszerűen és
gazdaságosan gondoskodhat arról, hogy
masszázsmedencéjében a víz az évente
esedékes vízcserék közötti időszakban is
végig megfelelő minőségű és kristálytiszta
maradjon. Az EASY rendszer garantálja a
nátrium-bromid természetes Bróm Ionok
formájában való folyamatos áramlását,
ezzel biztosítva a tökéletes vízminőséget.
folyamatos, automatikusan
vezérelt tisztítás

Induló
vízkezelő csomag
Minden VitalSpa medence alapfelszereltsége az
ózonfertőtlenítő, mely nagymértékben lecsökkenti a
vízkezeléshez szükséges vegyszerek mennyiségét.
Gondozza medencéjének vizét korszerű vízkezelő
szereinkkel! Kíméletes, ugyanakkor hatékony.
Akár kisgyermekes családok számára alkalmas
alternatívákat is kínálunk.

kristálytiszta,
kiváló minőségű víz

Friss vizes
szűrőtisztítás

csökkentett vízfelhasználással.
Gyors és praktikus szűrőtisztítás, ami megvéd
a kifröccsenő víztől. Nem kell összekoszolnia
magát és még vizet is megtakarít!
Helyezze be a tisztítandó szűrőt a készülékbe,
csatlakoztassa a csaphoz és kapcsolja be a
csapot! (minden papírszűrőnkhöz használható)

UV-C vízfertőtlenítő
Baktériummentes medenceszűrő klórszag nélkül?
Bizony, ez ma már nem lehetetlen. Az UV-C
berendezés ugyanis hatékonyan és környezetbarát
módon biztosítja a tiszta és friss vizet a
medencéjében. A beépített UV lámpa segítségével
az UV-C sugárzás semlegesíti a baktériumokat,
vírusokat és egyéb primitív organizmusokat,
valamint megakadályozza azok szaporodását.
Kiegészítő vízkezelésként ajánljuk, mellyel
jelentősen csökkenthető a klór és egyéb vegyi
anyagok mennyisége a vízkezeléskor.
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+8 levegőfúvóka

Aromaterápia

Az alsó légbefúvóknak és a víz felhajtóerejének
köszönhetően a levegőmasszázs bekapcsolásakor
a vízben kellemes pezsgőhatás jön létre.
(Haiti Eco, Aruba, Calypso, Barbados és Goa
medencékhez rendelhető kiegészítő. A Barbados
medencénél +12db)

A VitalSpa tudja hogyan kényeztesse Önt úgy illóolajokkal, hogy
a vizet a legkisebb mértékben
se szennyezze. Pezsegjen az
illatos buborékok millióival.
Az aromaterápiát kérheti
bármely medencéhez.

A VitalSpa levegőmasszázst kiegészítheti
aromaterápiával is. Milliónyi levegőbuborék fog
gondoskodni az Ön pihenéséről. Nem hangzik
rosszul, igaz?
Fokozza az élményt
levegőmasszázzsal!

Kézi porszívó

7FÉLE

ILLAT

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
HATÉKONY TAKARÍTÁS

A medence használata során könnyen előfordulhat, hogy olyan
szennyeződéseket (homok, kavics, apróbb szennyeződések)
viszünk a vízbe, melyek súlyuknál fogva az ülésekre és a medence
aljára kerülnek. Ezeket gyorsan és egyszerűen eltávolíthatja egy vákuumos elven működő kézi porszívóval. Ez a kimosható mobil kézi
porszívó főként kisgyermekes családoknak jelent nagy segítséget,
de mindenkinek ajánljuk, akinek fontos a makulátlan tisztaság.

Szűrés, vízkezelés
A VitalSpa víztisztitó rendszere magába
foglalja az ózongenerátor által biztosított
csírátlanítást, és a 7,4 m2-es szűrőfelületet
a Dupla Pleatco papírszűrőkkel. Így együtt
tiszta és biztonságos vizet juttatnak a medencébe.
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Ennek köszönhetően kevesebb időt és
energiát kell a medence karbantartására
fordítani.

Comfort
ülőpárna
A 160 cm alatti hőlgyek számára ideális magasító párna, hogy
a mélyebb kialakításű ülőhelyekben is konfortosan érezzék
a medencében eltöltött időt.

UV álló műanyag
fellépő tárolórekesszel
Aruba medencéinkhez ajánljuk, hisz sok esetben elég lehet egy alacsonyabb
medence belépő is. A fellépő alatt praktikus kihúzható tárolórekesszel van ellátva.
Ideális választás Everwood gondozásmentes műanyag burkolatainkhoz. UV álló
kivitel, felülete csúszásmentes gumival van ellátva.

Kihúzható
fiókokkal

Barna
színben

Kihúzható
fiókkal

Barna és szürke
színben is

UV álló műanyag
lépcső tárolórekeszekkel
Minden Everwood-al rendelt medencénkhez ajánljuk,
mert harmonikusan igazodik a gondozásmentes
oldalburkolathoz. A fellépők alatt praktikus kihúzható
tárolórekeszekkel szállítjuk. Barna és szürke színben
választható. A lépcsők csúszásmentes gumi felülettel
vannak ellátva. UV álló kivitel.

Hőcserélőre való
előkészítés
Ha Ön rendelkezik napkollektorral, vagy
akár hőszivattyúval, netán a medence vizét
szeretné kazánnal fűteni, akkor medencéjét
előkészítjük igényeinek megfelelően.
Az előkészítés, mint szolgáltatás a
hőcserélő árát nem tartalmazza!
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Thermowood
faburkolat
Thermowood faburkolataink nem csak elegánsak,
hanem stílusosak is. A Standard kialakítás
mellett DeLuxe faburkolatot is kínálunk. Mindkét
burkolattípus 3 féle színben választható.

Az itt látható
oldalburkolat színek a
valóságtól eltérhetnek.
A színek valós
árnyalatáról élőben is
győződjön meg!

STANDARD

DELUXE

2

FÉLE
BURKOLAT

3

FÉLE
SZÍN

dijoni
dió

thermowood
alap

antracit
szürke

Everwood gondozásmentes oldalburkolat
Vannak akik nem szeretnének évek múlva sem fa oldalburkolatot lekezelni,
gondozni. Nekik ajánjuk a Thermowood prémium fa oldalburkolatunk helyett
az Everwood gondozásmentes műanyag burkolatunkat két színben.
Szürke és sötétbarna színekben kínáljuk. Az Everwood oldalburkolat csak
DeLuxe változatban kérhető.
szürke

2

FÉLE
SZÍN
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sötétbarna
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VitalSpa · a garantált kényelem
A medencéjét a kiszállítás előtt és a beüzemeléskor is ellenőrizzük és
átvizsgáljuk. Gondoskodunk róla, hogy Ön hosszú éveken át élvezhesse a masszázs jótékony hatását.

10

GARANCIA

a vázszerkezetre

GARANCIA

a medencehéjra

Rendkívüli minőség

GARANCIA
az elektronikus
alkatrészekre

Garancia

GARANCIA

a csővezetékekre

Hosszú élettartam

Minden egyes masszázsmedence olyan gondossággal készül, mint egy kifinomult óra: alkotóelemről alkotóelemre készítik medencekészítő mestereink.
A VitalSpa medencék minden nemzetközi szabványnak megfelelnek – CE
jelöléssel, illetve a TÜV független tanúsító szervezet kiváló minősítésével
rendelkeznek. Ez a precíz ellenőrzési folyamat garantálja, hogy Ön a legjobb
medenceminőséget élvezhesse évtizedeken át. A VitalSpa medencéinket
ajánljuk közületek számára is, mivel rendelkeznek ÁNTSZ engedéllyel is.

ÁNTSZ
ENGEDÉLY
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VÁ

1

A vásárlás előtt

Amit csak a medencemester
szeme lát
A medence csak akkor adja a maximális
élményt, ha otthonába tökéletesen belesimulhat. Ezért díjmentesen felmérjük otthona
adottságait, és segítünk nemcsak a kertrendezésben, hanem a legjobb medence kiválasztásában is.
Így biztos lehet benne, hogy azt a medencét
kapja, amelyet mintha az Ön kertjére, teraszára szabtak volna. Ez a szolgáltatásunk az
egész országban ingyenes.

2

Vásárláskor

Vigye „próbakörre” a
medencéket
Egy autót is kipróbál, mielőtt megveszi – a
medencepróba természetesen jár Önnek.

SZOLGÁLTATÁS

•

K Ö Z BE N

•

Nálunk nem érvényes a múzeumi szabály.
Vásárlás előtt minden medencét és kiegészítőt akárhányszor és akárhogyan megvizsgálhat, kipróbálhat, megtapinthat. Nálunk a
vevőé a szabadság.
És a szállítást is levesszük az Ön válláról!
Csapatunk elviszi és „kulcsrakészen” beszereli a medencéjét – mert nekünk az Ön
kényelme a legfontosabb.

3

Látogasson el
hozzánk!
Tekintse meg a VitalSpa medencéket működés közben. Kalandozzon el
gondolataiban, milyen lenne levezetni
a napi stresszt saját medencéjében.
Válasszon kedvére termékeink közül.

www.vitalspa.hu

Vásárlás után

Bemutatóterem:

Gondtalan fürdőzés
évtizedeken keresztül

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
Telefon: +36 (30) 469 3075
E-mail: info@vitalspa.hu

A vásárlás után is törődünk medencéje
egészségével. Szolgáltatás csomagjaink közül kedvére válogathat, akár meghatározott
időközönként elvégezzük a karbantartási
munkákat (téliesítés, vízkezelés stb.).
Minden VitalSpa medence valódi nyugalmat
és kényelmet ad és ezt 3 szintű medencegondoskodással garantáljuk Önnek.

Mexikói út

Francia út

A munkát bízza ránk.
Ön élvezze a pihentető fürdőzést.

Zászlós u.

Próbálja ki próbatermünkben a finom mas�százsfajtákat, csobbanjon bele a felfrissítő
medencevízbe, és minden kérdését megválaszolják masszázsmedence szakértőink.
Minden funkciót, fúvókafajtát, medencés
multimédiát és extrát kipróbálhat élőben.

T

UT
ÁN

A relaxáláshoz nemcsak a több millió selymes buborék kell, hanem a gondtalanság is.
Az, hogy a szűrő mindent kibír, a szivattyú megbízhatóan duruzsol, a medence pedig
hosszú évtizedeken át az otthoni tengerpart lesz, amire Ön vágyik.

T
EL Ő

VitalSpa „3 szintű” garancia

S Á RL Á S

Mogyoródi út 32.
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Leggyakoribb kérdések a
masszázsmedencékkel kapcsolatban
1

Mennyi idő a telepítés?

5

Legfeljebb 3-4 hét a gyártási idő még a
csúcsszezonban is, mivel mi a gyártók vagyunk. Amennyiben állandó raktári készletünkből választ, úgy néhány napon belül otthonában élvezheti új medencéjét.
2

Több rétegben szigetelünk, nem csak a teljes
medence testet, hanem a fa oldalburkolatot és
a medence talapzatot is úgy, hogy a medence
csövezéshez és belső berendezéseihez kön�nyen és gyorsan hozzáférjünk. Tökéletes illesztéseket és egy speciális, zárt cellás hőszigetelő
habozást alkalmazunk, amiben a mikrocellák
száma magasan az átlag felett van. Így a hővezetési tényező értéke alacsony, ezért kiválóan szigetel. A VitalSpa medencék fejlesztői a
munkaórákat nem sajnálva kísérletezték ki a
legjobb hőszigetelést – hogy a fürdőzés valóban gondtalan legyen.

Mennyi áramot fogyaszt egy medence?
Átlagos működés esetén, a medence méretétől függően havonta 12-15 ezer forint plusz
áramköltséggel számolhat – ezt a hatékonyságot a 4 évszak hőszigeteléssel érjük el (lásd
16-17. oldal).

3

Számít-e a víz keménysége?
Nem számít, ha medencéjét mi telepítjük. A beüzemelés során lágyított és optimalizált ásványi anyag tartalmú vízzel töltjük fel a medencét.

4
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6

7

8

Ki tudom-e próbálni?
Természetesen! Bemutatótermünkben a próba
során senki nem fogja Önöket zavarni. Bátorítjuk arra, hogy próbálja ki bármely medencénket, hogy az ízlésének legjobban megfelelő
darabot vihesse haza.

Mennyi időt igényel havonta a medence
karbantartása?
Kb. havi 30 percet kell foglalkozni a medencével. 1-2 hetente érdemes a szűrőt kimosni (ez
kb. 10-15 perc), emellett hetente nézzen rá a
víz tisztaságára és Ph-értékére – ha bármilyen
eltérést lát, azt vízkezelő szerekkel könnyedén
korrigálhatja.
A beüzemelés során részletesen bemutatjuk a
teendőket. Későbbi kérdés esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

9

Mennyi idő alatt pótolják az alkatrészeket,
ha az esetlegesen cserére szorul?
Az általunk gyártott termékek minden egyes alkatrészét készleten tartjuk. Mivel hazai gyártóként itt vagyunk az ország közepén és nem egy
másik kontinensen, ezért egy esetleges meghibásodás esetén országos szervizünk azonnal
akcióra kész, hogy biztosíthassuk Önnek a zavartalan működést.

Nem fog a víztől idővel korhadni
a faburkolat?
Nem. A masszázsmedencékhez úgynevezett
Thermowoodot használunk – ez egy hőkezelt
fa, amelyben a fa rostjait alkotó kapillárisokat
lezárjuk azért, hogy ne tudjon nedvességet
magába szívni. A Thermowood 100%-ban természetes, időtálló és korhadásmentes – mivel
igazi fáról van szó, ezért látványra prémium,
érintésre fejedelmi.

Hogyan tudnak elérni ilyen kedvező
ár-érték arányt?
Kiváló beszállítói kapcsolatokat építettünk ki
az elmúlt 20 évben. Hazai gyártóként nem kell
amerikai bér, import -, és szállítási költségekkel
kalkulálnunk – amit mi így megspórolunk, azt a
kedvezőbb árakon keresztül Önnek adjuk.
Tehát a jó kapcsolatok és a közvetlen gyártás
miatt úgy tudunk csúcsminőségű medencéket
készíteni Önnek, hogy az kedvező ár-érték arányú legyen.

Mit kell tudni a masszázsmedencék
hőszigeteléséről?

10

Miért használ a VitalSpa masszív acél
vázszerkezetet?
Mert teljesen vibrációmentes működést, nagyfokú stabilitást ad, masszív, tartóssága pedig
felülmúlhatatlan. (A fém nem korhad, nem tudják rágcsálók vagy rovarok kikezdeni, a hőmérsékletváltozásoknak is tökéletesen ellenáll.)
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7 extra, amit minden VitalSpa
masszázsmedencéhez megkap!
1. Mesteri medencekészítés – Minden masszázsmedencénken azt fogja érezni, hogy az utolsó kis részletig
a tökélyre csiszoltuk. Minden kézre áll, minden kényelmes és minden letesztelt. Ezt csak úgy adhatjuk meg
Önnek, hogy több mint 20 éve masszázsrendszereket
tervezünk, fejlesztünk és építünk, ez pedig hatalmas
tapasztalatot ad.
2. Megalkuvásmentes minőség – Aki jakuzzit vesz,
annak fontos a minőség, a hosszú élettartam és a precíz kivitelezés, mert a medence az otthonunk egyik
ékszere lesz. Hogy ezt megvalósíthassuk, mi nem a
tömeggyártást választottuk. Ezért minden medencénk
egyedileg, kézzel készül, és a legapróbb alkatrészt is
olyan gondoskodással és figyelemmel szerelünk be,
mintha valóban egy ékszert készítenénk.
3. Tökéletes tisztaság – Minél többet használja medencéjét, az annál jobban tisztít! Ezt úgy értük el, hogy
az alap szűrő rendszeren felül egy további szűrőt építettünk be ami a masszázsfúvókák használatakor üzemel – így tehát minél több fúvóka működik, annál alaposabb tisztítást kap a medence vize.

4. Gondoskodás, garancia és gyors szerviz –
10+5+2-es egyedülálló garanciánkat extrém gyors
szervizszolgáltatással tökéletesítettük azért, hogy
Ön a lehető legnagyobb nyugalommal használhassa
VitalSpa medencéjét.
5. Mindennapi megbízhatóság – 1997 óta rengeteg
alapanyaggyártót teszteltünk és kiválasztottuk világszinten is a legmegbízhatóbbakat. A legjobb alapanyagokból dolgozunk, így Ön a VitalSpa medencéjét évtizedeken át élvezheti.
6. Professzionális próba – Szakértőink szeretettel
várják Önt bemutatótermünkben, ahol egy elkülönített helyiségben órákon keresztül elmerülhet a fejedelmi habokban. A próba során zavartalanul tesztelheti leendő medencéjét a legjobb döntés érdekében.
7. Teljes körű tanácsadás – Szakértőink, ha kéri
akár otthonában is felmérik igényeit, Önnel közösen
megálmodják a medencét és a helyszín kialakítását,
illetve folyamatosan egy telefon (vagy egy e-mail) közelségében maradnak Önhöz, hogy bármikor kérdezhessen – a tanácsadásunk természetesen díjmentes.
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4

E LY E K S

ARUBA

FLORIDA

MADEIRA

1 fekvő és 2 ülőhely

1 fekvő és 5 ülőhely

1 fekvő és 2 ülőhely

2 fekvő és 1 ülőhely

2 fekvő és 2 ülőhely

200 x 150 x 80 cm

206 x 197 x 90 cm

200 x 150 x 80 cm

216 x 160 x 80 cm

200 x 200 x 90 cm

Fúvókaszám

32 db

31 db

52 db

48 db

54 db

Masszázspumpák száma

1 db

1 db

2 db

2 db

2 db

–

–

–

–

–

115 W

115 W

110 W

✓
✓

–

✓
✓

180 W

fém

fém

fém

fém

fém

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Vízesés fejpárna

–

–

–

–

–

Vízcsobogó

–

–

–

–

–

Easy Control vezérlőgomb

–

–

–

–

Levegőkompresszor
+1 db keringető szivattyú
Színterápia
Ózonfertőtlenítés
Tartószerkezet
4 évszak hőszigetelés
Thermowood fa oldalburkolat

Fagyásvédelem, Automata tisztítás
Optimális áramigény

(A minimális áramfelhasználással kapcsolatban
keresse szaktanácsadóinkat)

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

Szűrőméret

7,4 m²

7,4 m²

7,4 m²

3,7 m²

3,7 m²

Űrtartalom

800 L

1200 L

800 L

900 L

1200 L

Tömeg

200 kg

250 kg

220 kg

220 kg

250 kg

11 db LED

11 db LED

11 db LED

10 db LED

10 db LED

Audio rendszer

✓
✓
✓
✓
✓
-

+ levegőfúvóka

+8 db

+8 db

+8 db

Thermotető
Thermowood fa lépcső
DeLuxe fa oldalburkolatra váltás
Választható színek bármely burkolathoz (3 féle)
DeLuxe kiegészítő színterápia
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés
Easy automata vízfertőtlenítő rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés

Aromaterápia
Thermotető emelő
Medence korlát

Everwood oldalburkolatra váltás.

UV álló műanyag lépcső (két színben)
UV álló műanyag fellépő tárolóval (barna)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–

✓
✓
✓
✓
✓
✓

MA

MA

H

E LY E K S

ZÁ

H

ZÁ

MA

ZÁ

MA

ZÁ

MA

ZÁ

E LY E K S

EMÉLY
SZ

HAITI ECO

Férőhely

ALAPFELSZERELTSÉG

3

Ő

H

EMÉLY
SZ

Ő

E LY E K S

Ő

E LY E K S

3

FÉR

Ő

Ő

H

EMÉLY
SZ

FÉR

FÉR

FÉR

H

3

6

ARUBA ECO
Méret

VÁLASZTHATÓ
KIEGÉSZÍTŐK

EMÉLY
SZ

EMÉLY
SZ

FÉR

VitalSpa medencék
felszereltsége

220 x 220 x 93 cm

48 db

56 db

2 db

2 db

–

E LY E K S

ATLANTIS

2 fekvő és 3 ülőhely

1 fekvő és 4 ülőhely

1 fekvő és 5 ülőhely

6 ülőhely

228 x 228 x 90 cm

231 x 195 x 90 cm

231 x 231 x 95 cm

238 x 96 cm

49 db

49 db

77 db

73 db

33 db

2 db

2 db

3 db

4 db

2 db

–

–

–

1 db

1 db

–

180 W

180 W

135 W

180 W

135 W

135 W

300 W

fém

fém

fém

fém

fém

fém

fém

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

–

–

–

✓

2 db

2 db

–

–

✓

–

–
–

–

–

–

3 db

4 db

✓

–

✓

1x20A + 2x16A 400V

1x25A + 2x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
–

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

1x32A 230V vagy
3x16A 400V

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

GOA

✓
–

–

7,4 m²

3,7 m²

3,7 m²

3,7 m²

7,4 m²

7,4 m²

homokszűrő

1200 L

1250 L

1350 L

1500 L

1500 L

1600 L

1400 L

300 kg

300 kg

350 kg

350 kg

350 kg

390 kg

170 kg

✓
✓
✓
✓

11 db LED

✓
✓
✓
✓
✓
-

+8 db

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

11 db LED

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

12 db LED

16 db LED

–

–

✓
✓
✓
✓
✓
✓

–

+12 db

+8 db

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

16 db LED

18 db LED

alapfelszereltség

alapfelszereltség

alapfelszereltség

alapfelszereltség

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

MA

6

ZÁ

MA

ZÁ

MA

ZÁ

MA

ZÁ

MA

MA

ZÁ

MA

ZÁ

6 ülőhely

200 x 200 x 90 cm

H

E LY E K S

Ő

1 fekvő és 4 ülőhely

206 x 197 x 90 cm

6

FÉR

1 fekvő és 5 ülőhely

BERMUDA

H

EMÉLY
SZ

BALI

✓
✓

BARBADOS

5

E LY E K S

Ő

GRENADA

H

E LY E K S

EMÉLY
SZ

FÉR

CALYPSO

EMÉLY
SZ

Ő

H

E LY E K S

5

FÉR

6

Ő

H

FÉR

5

E LY E K S

Ő

Ő

Ő

H

E LY E K S

EMÉLY
SZ

EMÉLY
SZ

FÉR

FÉR

6

FÉR

H

EMÉLY
SZ

ZÁ

EMÉLY
SZ

✓
–
–
–

18 db LED

✓
✓
✓
✓
✓
–

+10 db

✓
–
–
–
–
–
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Mielőtt döntene...
Mindenképp tájékozódjon partnereinknél és látogasson el
az ország legnagyobb VitalSpa bemutatótermébe, ahol
össze tudja hasonlítani a modelleket, sőt akár élőben ki is
próbálhatja egyedi masszázsmedencéinket!

Az Ön tanácsadója:

www.vitalspa.hu

Élményt viszünk
az otthonába.

A katalógusban szereplő képek illusztrációk. A gyártó fenntartja magának a
műszaki paraméterek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
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