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Wanna łazienkowa SPA z
hydromasażem MO-1631
CZARNA 2-osobowa
180x120x66cm PRAWA
Cena

5 999,00 zł

Cena poprzednia

6 099,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MO-1631 CZARNA PRAWA

PKWiU

22.23.12.0

Płatność przy odbiorze

Przelew Tradycyjny

Przelew lub Raty online

Płatność gotówką w sklepie

Płatność kartą w sklepie

Raty

Opis produktu
OPIS PRODUKTU:
Kolor: CZARNY
Liczba miejsc: 2 osobowa
Zasilanie: 220 ~ ~ 240V/50
Powłoka: akrylowa A(BS)
Zagłówki: 2 szt. przykręcane na stałe
Wymiary: 180 x 120 x 66
Pompa wodna 1,5 Hp: 1 szt.
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Dysze wodne: 14 szt w tym:
- duże dysze wodne: 4 szt.
- małe dysze wodne: 10 szt.
Pompa powietrza: 1 szt.
Dysze powietrza: 16 szt.
System napowietrzania dysz wodnych: tak
Regulator napowietrzania: tak
Dno profilowane: tak
Wielofunkcyjny prysznic ręczny
Regulator wody zimna/ciepła: tak
Kolorowe oświetlenie podwodne: 1 szt.
Generator ozonu: tak
Półka na kosmetyki: 1 szt.
Panel sterowania: tak (pełne sterowanie do wanny)
Radio: tak
Bluetooth: tak
Głośnik: tak
GWARANCJA 24 m-ce
OPCJA DODATKOWA:
Podgrzewacz wody 1500 W: 790 zł brutto
Podgrzewacz wody 1500 W + sterownik z czujnikiem poziomu wody (zabezpieczenie pompy przez spaleniem): 990 zł brutto
Opcję można do koszyka w zakładce "AKCESORIA" po prawej strony opisów

Opis szczegółowy
OPIS SZCZEGÓŁOWY:
Generator ozonu – specjalny program który sterylizuje wodę dzięki czemu
zarówno wanna jak i woda będą czyste. Jest to nowy i szybki sposób na
usuwanie bakterii, glonów itp.
Oświetlenie SPA – oświetlenie wanny to doskonałe rozwiązanie
dające niesamowite wrażenia oraz stwarzające odpowiednią atmosferę.
Nasze oświetlenie zmienia płynnie kolory dając jeszcze większą radość z
hydromasażu.
Radio, głośniki – zażywając długiego masażu wodnego oraz
powietrznego można posłuchać radia.
Każdy nasz model wyposażony jest w taki odbiornik oraz głośniki.
Panel sterowania – panel obsługuje wszystkie funkcje w wannie począwszy od
uruchomienia pomp, ozonowania, oświetlenia, radia a na podgrzewaczu
kończąc (jeśli podgrzewacz wody jest zamontowany).

Schemat wanny
Schemat wanny:
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