WANNY SPA PRZENOŚNE
BASENY · SAUNY · WANNY
Skałowo 6b, 62-025 Kostrzyn, www.basenpool.pl, tel 61 817 84 91, fax 61 622 92 22

Laguna

ze skimerem

Marina

ze skimerem

Katalina

ze skimerem

wymiary (cm)

216 x 216

wymiary (cm)

188 x 133

wymiary (cm)

193 x 193

wysokość (cm)

92 ± 2

wysokość (cm)

75 ± 2

wysokość (cm)

87 ± 2

pojemność (l)

1100

pojemność (l)

580

pojemność (l)

880

ilość dysz (szt)

29

ilość dysz (szt)

32

ilość dysz (szt)

25

maksymalna ilość

5

maksymalna ilość

3

maksymalna ilość

4

osób kąpiących się

osób kąpiących się

osób kąpiących się

cena netto exclusive

37 850,00 zł

Victoria Port

ze skimerem

Victoria Port

wymiary (cm)

Æ177

wymiary (cm)

wysokość (cm)

87 ± 2

pojemność (l)

cena netto exclusive

28 560,00 zł

z rynną

Waterspace

ze skimerem

Æ249

wymiary (cm)

220 x 230

wysokość (cm)

109 ± 3

wysokość (cm)

108 ± 2

800

pojemność (l)

1100

pojemność (l)

1750

ilość dysz (szt)

25

ilość dysz (szt)

25

ilość dysz (szt)

67

maksymalna ilość

4

maksymalna ilość

4

maksymalna ilość

7

cena netto exclusive

osób kąpiących się
cena netto exclusive

26 190,00 zł

osób kąpiących się

osób kąpiących się
30 460,00 zł

cena netto exclusive

Genesis

ze skimerem

wymiary (cm)

213 x 213

wysokość (cm)

97 ± 2

pojemność (l)

950

ilość dysz (szt)

47

maksymalna ilość

4

osób kąpiących się
cena netto exclusive

61 330,00 zł

59 460,00 zł

cena netto exclusive

Wersja EXCLUSIVE:
kompletnie wyposażona wanna SPA, do użytku prywatnego.
Maszynownia jest zainstalowana na palecie
- sterowanie elektroniczne
- masaż wodny- pompa o mocy 1,5 HP
- regulacja natężenia masażu wodnego poprzez napowietrzanie
- masaż powietrzny- dmuchawa osiowa o mocy 1,15 kW
- masaż powietrzny pulsacyjny
- nastawienie czasu i temperatury kąpieli
- oświetlenie halogenowe (podwodne)
- podgrzewacz elektryczny 2-6 kW
- ozonator
Podane ceny nie zawierają obudowy (dostępne drewniane oraz
z tworzywa) oraz pokrowca termicznego.
System filtracji:
- pompa cyrkulacyjna 0,55 kW
- filtr z wymiennym wkładem wielokrotnego użytku z tkaniny syntetycznej

48 650,00 zł

