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Wanna SPA z hydromasażem
MOG-1633 5-osobowa
230x230x96cm
Cena

37 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MOG-1633

Porozmawiaj ze
sprzedawcą

+48 795 178 688

Umów się na wizytę w
sklepie

Zadzwoń

Płatność przy odbiorze
Przelew Tradycyjny
Płatność gotówką w sklepie

Opis produktu
Rozmiar: 230 x 230 x 96 cm
(Więcej szczegółów o rozmiarze w zakładce "Schemat wanny")
Kolory akrylu oraz obudowy: (Czytaj niżej)
Liczba miejsc: 5 osobowa
Powłoka: akryl USA
Zasilanie: 380 V zasilanie trójfazowe
Konstrukcja ze stali nierdzewnej: tak
Dysze ze stali nierdzewnej: tak
Dysze wpuszczane na równo z akrylem: tak
Ilość pomp: 4 szt. łącznie
Całkowita moc: ok. 8,5 kW łącznie
Dysze wodne: 61 szt. w tym:
- dysze wodne (2.2”): 37 szt. (w tym 16 obrotowych)
- dysze wodne (3.5”): 16 szt. (w tym 7 obrotowych)
- dysze wodne (5”): 5 szt. (w tym 4 obrotowe)
- dysze wodne (7”): 3 szt.
Pompa wodna 3HP/2,25kW: 2 szt.
Pompa obiegowa 0,35HP/0,25kW: 1 szt.
Dysze powietrzne: 12 szt.
Pompa powietrza 0,7kW: 1 szt.
Zawory napowietrzające: 4 szt. Easy-Flow Air Venturi (czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")
Zawór do regulacji dopływu wody: 2 szt. Comfort Diverter Valves (czytaj więcej w zakładce "opis szczegółowy")
Wodospad: 2 szt.
Zawór od wodospadu: 1 szt.
Zawór spustowy: 1 szt.
Zawór dolotowy: 4 szt.
Światłowodowe światła: 25 szt. (7 rodzajów kolorów)
Światło SPA: 1 szt.
Podgrzewacz 3 KW: 1 szt.
Generator ozonu: tak
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Wkład filtra: 2 szt.
Panel sterowania BALBOA TP-600
Aromaterapia: tak
Dostępność: 1 szt.
Kolor akrylu: Kawowy
Wersja: Z obudową czekoladową
Dostępność: 1 szt.
Kolor akrylu: Szary
Wersja: Z obudową grafitową
OPCJE DODATKOWE:
1. Kolor: 2999,2. Obudowa zewnętrzna: 2999,3. Stopnie: 899,4. Pokrycie termiczne: 3999,5. Pełna izolacja: 1999,6. Lampa UV: 1999,7. Dotykowy panel Balboa SpaTouch: 2499,8. Moduł wi-fi Balboa: 1999,9. Bluetooth Balboa + 2 głośniki: 3499,10. Funkcja Microsilk: 8999,!!! AKTUALNE PROMOCJE !!!
1. Kolor: 1499,2. Obudowa zewnętrzna: 1,3. Stopnie: 1,4. Pokrycie termiczne: 1499,5. Pełna izolacja: 1,6. Lampa UV: 1499,7. Dotykowy panel Balboa SpaTouch: 1499,8. Moduł wi-fi Balboa: 1499,9. Bluetooth Balboa + 2 głośniki: 2999,-

Opis szczegółowy
Akryl USA - Każda wanna ogrodowa w naszej ofercie posiada nieckę z akrylu
USA. Powłoka z jakiej wykonane są wanny to 100% akryl bez żadnych
dodatków, jest ona bardzo wytrzymała na wszelkie zarysowana. Grubość
akrylu w naszych wannach jest nawet kilka razy większa od powłok innych
wanien oferowanych na rynku. Kolor akrylu podobnie jak obudowy można
dobrać z wzornika kolorów.
Dysze -

Dysze wpuszczane w akryl, dzięki
takiemu zastosowaniu leżąc w wannie nie leży się na dyszach (jak w
przypadku większości tego typu wanien) lecz na akrylu. Nie będą uwierać w
ciało podczas hydromasażu. Dysze w wannie pokryte zostały chromem.
Większość dysz wodnych posiada funkcję napowietrzania, dopuszczone jest
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powietrze do tych dysz i powoduje to zwiększenie siły masażu wodnego.
Napowietrzanie można płynnie regulować pokrętłem. Dodatkowo, większość
dysz wodnych można zakręcać co pozwala dowolnie manipulować które części
ciała ma masować oraz z jaką siłą. Dysze występujące w wannach SPA są
obrotowe, kierunkowe oraz punktowe.
Generator ozonu –

specjalny program
który pomaga sterylizować wodę dzięki czemu zarówno wanna jak i woda będą
czyste. Jest to nowy i szybki sposób na usuwanie bakterii, glonów itp. Wodę
wymienia się nawet co 6 miesięcy!*
Lampa UV -

Do wanien SPA istnieje
możliwość montażu lampy UV do uzdatniania wody. Jako sterylizatory usuwają
z cieczy szkodliwe substancje i eliminują wirusy oraz bakterie. Dzięki ich
zastosowaniu można uzyskać wyjątkowo czystą wodę. Właściwości lamp UV do
wody sprawiają, że znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi
konieczność użytkowania czystej cieczy. **
Panel sterowania + sterowanie BALBOA –

panel BALBOA obsługuje wszystkie funkcje w wannie począwszy od
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uruchomienia pomp, ozonowania, oświetlenia a na podgrzewaczu kończąc. Jest
to firma z USA produkująca najwyższej jakości części do wanien SPA w tym
między innym sterownik. Sterownik posiada dwa niezależne tryby grzania
wody tj. dzięki czemu można w łatwy sposób manipulować temperaturą wody
w zależności od potrzeb. Po zaprogramowaniu odpowiedniego cyklu
filtracyjnego uruchamia pompę obiegową, która przepuszcza wodę przez
filtry. Podgrzewacz wody – nasze wanny wyposażone są w przepływowy
podgrzewacz wody 3000 W umiejscowiony nad pompą wodną. Dzięki niemu
można nie tylko podnieść temperaturę wody ale także utrzymać ją na stałym
poziomie. Posiada zaprogramowane 3 poziomy grzania wody tj. uśpienie,
ekonomiczny oraz standard, dzięki czemu można w łatwy sposób manipulować
temperaturą wody w zależności od potrzeb.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej –

całość
wanny opiera się na stabilnej ramie ze stali nierdzewnej dzięki czemu wanna
ma mocną i trwałą podstawę nośną co jest bardzo istotne przy większych
wannach. Waga takich SPA od 250 kg do nawet 2000 kg w basenach a
dodatkowo wliczając w to ciężar wody oraz osób wychodzi stosunkowo duża
waga, która wymaga solidna podparcia dlatego tak kluczowe znaczenie
odgrywa dobra konstrukcja wanny.
Przy pompie obiegowej i podgrzewaczu montowane są dwa zawory kulowe,
które przy awarii danej części można zakręcić i wymienić bez potrzeby
spuszczania wody z wanny. Rozdzielacze i pompy posiadają dodatkowe
przewody które podpięte zostały do odpływu.
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Światłowody oraz Oświetlenie podwodne – jako jedyni na rynku oferujemy w
naszych wannach wiązki światłowodowe 7-mio kolorowe oraz oświetlenie
podwodne także świecące na 7 różnych kolorów. Światłowody jakościowo są
zdecydowanie lepsze aniżeli ledy, są całkowicie bezawaryjne i świecą żywszym
światłem. Światła te to doskonałe rozwiązanie dające niesamowite wrażenia
oraz stwarzające odpowiednią atmosferę podczas kąpieli. Nasze oświetlenie
zmienia płynnie kolory dając jeszcze większą radość z hydromasażu.
Rodzaje kolorów: czerwony, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, fioletowy
oraz biały.
Dno - wykonano z polimeru i zostało odlane w całości. Natomiast płytę
zaprojektowano tak, aby tworzyła izolacje od podłoża, wilgoci i czynników
atmosferycznych. Dno, obudowa i pełna izolacja tworzy coś na wzór termosu,
oddawanie ciepła twa bardzo długo co powoduje niskie zużycie energii
elektrycznej.
Stopnie - Do wanien które nie zostały usadowione w zagłębieniu istnieje
możliwość zakupu stopni w kolorze obudowy. Wykonano je z tego samego
materiału co obudowa.
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Pokrycie
termiczne - do każdej wanny SPA posiadamy przykrycie termiczne, które
wykonano z wysokiej jakości materiałów. Przykrycie jest dopełnieniem wanny,
które zamyka ją i nie powoduje strat ciepła do atmosfery.
Pełną izolację wanien SPA wykonano z pianki poliuretanowej, została pokryta
nią cała niecka wanny o grubości około od 15mm do 30mm, obudowa i dno
około od 10mm do 15mm, zapobiega to stratom ciepła dzięki czemu pobór
prądu zużyty przez grzałkę jest ograniczony.
Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na
warunki atmosferyczne. Światło słoneczne nie powoduje odbarwiania się
koloru obudowy. Posiadamy różną gamę kolorów które można wybrać z
dostępnego wzornika.
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Zawór do regulacji dopływu wody na poszczególne stanowisko: np. jeżeli na
jednym ze stanowisk nie ma osoby kąpiącej się, zamykamy dopływ wody i
przerzucamy całą siłę masażu z jednego stanowiska na drugie:

Zawory napowietrzające Easy-Flow Air Venturi 4 szt. system umożliwiający
dodanie powietrza do masażu wodnego, pozwala to na regulacje siły masażu:
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*Obecność generatora ozonu nie eliminuje potrzeby regularnej i właściwej
pielęgnacji i dezynfekcji wody
**Obecność lampy UV nie eliminuje potrzeby regularnej i właściwej pielęgnacji
i dezynfekcji wody

Schemat wanny
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