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WELLNESS ÉS 
EGÉSZSÉG

Időnként mindenkinek szüksége van egy kis kikapcso-
lódásra. Képzelje el, hogy évszaktól függetlenül teraszán, 
vagy kertjében akár minden nap részese lehet a hidro-
masszázs nyújtotta élményeknek. Tartozzon Ön is azon több 
ezer elégedett ügyfeleink közé, akik már tudják, mit kínál egy 
mylineSpa jakuzzi.

A wellness jelentése: “testi-lelki jólét”. Az egész testet érintő 
hidromasszázs lenyugtatja a testet és a szellemet. Ezek a
medencék mélyen masszírozzák a szöveteket, csillapítják a 
fájdalmat és hozzájárulnak a test ideális energiaszintjének
visszaállításához. 

Ezek a hatások az egyén kisugárzását is megváltoztatják, 
életöröme másokra is hatással van. Alakítson ki otthonában 
wellness oázist egy mylineSpa jakuzzival! Az ergonómiailag 
tökéletes kialakítású ülések gondoskodnak az optimális 
masszázsélményről.
A negatív stressz terhelés ma már potenciális rizikófaktor, 
olyanfajta megbetegedés, ami az egész civilizációt érinti.
A jakuzzi a nyugalom és pihenés szigete. A víz alapvető 
eleme az életnek, az emberiség legősibb gyógyszere. 
Gyógyító hatással rendelkezik a stressztől kimerült testre és 
lélekre.

Merüljön el medencéjében és élvezze a finoman áramló 
vizet!

a VÍZ 
A KÖVETKEZŐ 
beTeGSÉGeK 

KEZELÉSÉRE ALKALMAS:

• REuMA
• CSONTRITKuLÁS

• HÁTFÁJÁS
• ALVÁSZAVAR

• ASZTMA
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VÍZALATTI SZÍNTERÁPIA
A beépített LED-es színterápiás világítás különleges légkört teremt és 
elősegíti a relaxációs folyamatot.
Fedezze fel ezt a sugárzó vízalatti világot! A színesen kavargó, örvénylő 
víz beragyogja a borús hétköznapokat. A színek pozitív hatásai évezre-
dek óta ismertek. A színterápia kedvező hatást gyakorol pszichikai 
állapotunkra, különleges hangulattal, érzelemmel tölti el az embert.
Az orvostudomány fejlődése során több alkalommal kutatták, hogy a 
különböző színek miként hatnak a szervezet biológiai működésére. 

Ezeket az eredményeket napjainkban széles körben alkalmazzuk.
A mylineSpa színterápiás világítás négy különböző színű fényre épül: 
zöldre, sárgára, kékre és vörösre. 

Medencéink vezérlőegysége folyamatosan, lassú színáttűnéssel válto-
gatja ezeket az alapszíneket, vagy egy gombnyomással kiválaszthatjuk 
a hangulatunknak legmegfelelőbbet.

Menstruációs görcsök
torok és mandula-

bántalmak, álmatlanság
szívritmus, pulzus
fejfájás, fogfájás

Depressziós állapot
stressz, reuma
lázas állapot

asztmatikus problémák

Krónikus álmatlanság
szív problémák

izgatott idegállapot
bőrfelületi irritációk
magas vérnyomás

Emésztési zavarok
fáradtság, levertség

cukorbetegség
influenza, megfázás
krónikus levertség

MyLIneSPa TerMÉKeKben TaLÁLHaTÓ SZÍnTerÁPIÁS 
VILÁGÍTÁS FŐ ALApSZÍNEINEK JóTÉKONy HATÁSAI:
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AKRIL ÉS
MEGERŐSÍTÉS

A pOLIuRETÁN HABERŐSÍTÉSSEL KÉSZÜLT JAKuZZIK ELŐNyEI:
•  Kiváló hangszigetelő képességgel bír, jelentősen csökkenti a termék falán áthallatszódó 

hangok erősségét, így a szomszédot sem fogja zavarni, ha Önnek az éjszaka közepén 
támadna kedve egy üdítő masszázshoz.

•  Rendkívüli hőszigetelő képessége megnöveli a medencében kényelmesen – a víz fűtése 
nélkül  – eltölthető relaxációs időt, egyben jelentős energiát takarít meg.

•  Vásárlásával támogatjuk a környezetvédelmet, hiszen a pu feldolgozásnál – az üvegszálas 
technológiával szemben – nem keletkeznek ártalmas kipárolgások és az így készült termék 

lebomlási periódusa is rövidebb.
•  Minden Európai uniós szabványnak megfelel.

LuCITE® AKRIL MICROBAN® FELÜLETKEZELÉSSEL
A Lucite® Sanitary Ware volt az első akril lemez gyártó, aki az öntési folyamat alatt építette bele lemezeibe a Microban® 
antibakteriális réteget, a termék teljes anyagára kiterjesztve ezzel annak hatását. A Lucite® akril Microban® felületkezeléssel 
biztonságosan, és hatékonyan veszi fel a harcot a baktériumok elszaporodása ellen. A medence teljes élettartamáig kitart, és 
nem lehet eltávolítani az akril felületéről.

A gyártási idő csökkentése és a végtermék minőségének javítása céljából a világszínvonalú ABB robotokat használjuk. 
A robotvezérelt rendszer a manuális megmunkálást sebességben és pontosságban is sokszorosan 

felülmúlja. A három rétegben felhordott három komponensű poliuretán habnak 
köszönhetően a termékek fizikai és mechanikai tulajdonságai egyaránt kiválóak.

6.3 mm vastag Microban® antibakteriális felület- 
kezeléssel ellátott külső akrilréteg

ABS polymer réteg, mely növeli az akril 
réteg erősségét és ütés-állóságát

Közepes sűrűségű poliuretán réteg, melyet 
robottechnikával további két rétegben hor-
dunk fel, így kapja meg rendkívüli hő- és 
hangszigetelő képességét
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IDŐJÁRÁSÁLLó MEDENCEHÁZ

A mylineSpa jakuzzi burkolat fának látszik, de faanyagokkal 
járó karbantartási teendőket nem igényel.  Ez a korszerű 
megoldás évekkel meghosszabbítja a medenceház 
élettartamát és szépségét, és nem utolsósorban, az 
évenkénti újrapácolás sem jelent többé gondot.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ 
SZÍNEK

MedenCeSZÍn

A Lucite® világszerte ismert és elismert márka a minőségi 
akril termékek körében. A medencetest a piacvezető 
Lucite® akrilból antibakteriális Microban® felületkezeléssel 
készül. Sterling Silver és a pearl White divatszínnek számít 
a kültéri jakuzzik esetében. Az innovációnak és Know-
hownak köszönhetően az öntött akril színtechnológia és 
felszíni megmunkálás fejlődésével a Lucite® kifejlesztette 
a Sterling Silver és a pearl White színt a legmodernebb 
jakuzzik számára.

STerLInG SILVerPearL 
wHITe
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SZIGETELÉS
A megfelelő szigetelés ugyanolyan fontos a medencéknél, mint a lakóházaknál. 
A mylineSpa medencék szigetelése kihasználja a medencegépészet minden 
hőtani előnyét, miközben visszaveri a hidegebb külső levegőt. Bizonyára Ön is 
hallott már ijesztő történeteket a medencék fűtési költségeiről, pedig a meden-
ce megfelelő kiválasztásával energiát és pénzt takaríthat meg. Sok medenc-
egyártó hajlamos csak egyrétegű befúvós habszigetelést használni, mely 
esetben a medencetest és –ház közötti teljes teret a környezetre is ártalmas 
habbal töltik fel. Egy másik jellemző hiba, hogy az értékes medencegépésze-
tet is túl messzire – a medenceházon kívülre – helyezik. 
Az ilyen rendszerekből valóban értékes energiamennyiség illan el a sza-
badba, mely nem kedvező az Ön pénztárcájának, és a környezetvédelmet 
sem támogatja. A mylineSpa szigetelése ebből a szempontból teljes körű 
megoldást nyújt erre a helyzetre. A medenceházat belülről egy vastag 
szigetelőréteggel fedjük le a padlón és az oldalfalakon is, melyre hővisz-
szaverő fólia kerül, a medencehéjat pedig körülbelül egy cm vastagságú, 
több rétegben felhordott poliuterán habbal vonjuk be, mely közismerten 
rendkívül jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. A szivattyúkból és 
a fűtőberendezésekből származó hőt a fólia visszaveri a medenceházon 
belül, miközben fűti a medence burkolatát és a vizet. Ez az egyedülálló és 
minőségi szigeteléstípus minden mylineSpa medencét rendkívül energia-
takarékossá tesz, mellyel rengeteg pénzt takarít meg, ráadásul medencéjét 
környezetbarát módon üzemeltetheti.

ÚJ INNOVÁCIÓ! 
1 cm vastag polyfoam szigetelés a medence 
oldalburkolatán és padlózatán. 

Előnyei:
• Energiatakarékos 
• Kiváló hő és hangszigetelő
• Freonmentes technológia
• Nem allergén, penészálló
• Tiszta, szagtalan anyag, nincs 

kipárolgás
• nincs páralecsapodás
• Nincs baktériális fertőzés veszély
• Rugalmas, könnyű



TARTÓSSÁG
VÁKuuMFORMÁZOTT ABS AKRIL pADLóZAT
A jó alapozás – csakúgy mint bármely ingatlan építésekor – a medence szerkezeténél is 
fontos, amit vásárlóink is joggal várnak el egy ilyen mértékű beruházás esetén. 
A mylineSpa a kiemelkedően tartós ABS akrilt használja fel medencéje alapjául, mely 
a szerkezetbe építve távol tartja a medence alkotórészeit és felépítményét a külső káros 
tényezőktől. A medencékhez való tökéletes illeszkedés érdekében az alapul szolgáló 
medence padlót is saját gyártásban, vákuumformázó berendezésünk segítségével 
készítjük Önnek.

IDŐJÁRÁSÁLLó MŰANyAG MEDENCEHÁZ
A medencék fautánzatú, időjárásálló műanyag oldalburkolattal 
rendelhetők. Ez a korszerű megoldás évekkel meghosszabbítja 
a medenceház élettartamát, ráadásul egy vizes törlőkendővel 
egyszerűen gondoskodhat a burkolat tisztaságáról és igényes 
kinézetéről.

A mylineSpa medence hőtérképes vizsgálata során kiváló eredményeket ért el, 
a képen látható medencében lévő víz hőmérséklete 35°C a külső borítás és 
a thermotető csupán 4°C. A külső hőmérséklet -5°C.
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VEZÉRLÉS
Medencéinket új fejlesztésű, kiváló minőségű, érintésre működő amerikai vezérlőrendszerrel 
szereljük, mellyel tökéletesen szabályozhatja a fürdőzési élményt. A vezérlőpult könnyen 
használható, a vízhőmérséklet, a vízáramlás és a világítás egy gyors gombnyomással 
beállítható anélkül, hogy el kellene hagynia a meleg vizet. A rendszerben felmerülő esetleges 
hibákat a diagnosztikai szoftverrel felszerelt számítógép automatikusan kijelzi.

Tp600 - VENuS, SATuRN

VL260 - MARS

A BALBOA Water Group a kiváló hidromasszázs 
elektronikai vezérlőegységek piacvezető előállítója.
Balboa jakuzzi vezérlőrendszereket a megbízható-
ság, flexibilitás és innováció jellemzi. 

Kialakításuknak, designjuknak köszönhetően a leg-
igényesebbnek bizonyultak a masszázsmedencék 
körében.

Új Smartphone™ alkalmazás WiFi csatlakozással 
Tp600-hoz! (VENuS, SATuRN)

A Smartphone alkalmazás vadonatúj fejlesztés 
masszázsmedencéinkhez. Bárhol, bármikor hozzáférhet jakuzzija 

vezérléséhez, így az otthoni WiFi rendszerre csatlakoztatott 
medencén beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést 

vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális 
állapotát. 
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VÍZSZŰRÉS
A Venus és Saturn medencéknél használt ózongenerátor mellett 
biztos lehet abban, hogy a rendszer víztisztító eljárása megöli a vízben 
a legtöbb baktériumot, kórokozót, algát, és gombát. A medencék 
többfokozatú szűrő- és víztisztító rendszere szennyeződéstől mentes, 
vegyileg tiszta vizet biztosít, mindeközben lényegesen kevesebb 
vegyszert használ fel, mint a piacon található többi termék.
A rendszer számos előnye mellett biztos lehet abban, hogy a rendszer 
víztisztító eljárása megöli a vízben a legtöbb baktériumot, kórokozót, 
algát, és gombát. A jakuzzi olyan vizet használ, amely nem károsítja 
a bőrt, a hajat és a fürdőruhát sem.

Az ózon természetes fertőtlenítő-szerként gondoskodik a fürdővíz és 
a csőrendszer tisztaságáról, emellett ránctalanító, bőrfeszesítő hatással 
is rendelkezik. 
Előnyei: a víz összetételét nem változtatja meg, pH-semleges; a víz 
keménységét a kívánt értékre csökkenti; az jakuzzi légterének levegője 
friss illatúvá válik.

A medencéket olyan, a piacon 
egyedülálló szűrőbetétekkel 

szereljük, amelyek a 
hasonló termékekhez képest 

tisztább vizet eredményeznek. 
Különleges kialakításuknak 

köszönhetően megakadályozzák 
a baktériumok szűrőn való 

szaporodását és antibakteriális 
akrilunk segítségével Ön tökéletes 
tisztaságú vízben fürödhet. 
A szűrőbetét hatékonyan elpusztítja 
vagy hatástalanítja az ártalmas 
mikrobákat, ezzel terméke 
élettartamát is jelentősen 

meghosszabbítja. 
MylineSpa tipp: Ajánlatos 

a szűrőbetétet hetente 
egyszer erős vízsugár alatt 

kitisztítani!

SZennyeZeTT VÍZ

TISZTa VÍZFŰTŐEGySÉG
MOTOr

ÓZOnnaL
dÚSÍTOTT
TISZTa VÍZ

A MASSZÁZS-
rendSZerben

SZŰRŐHÁZ
NAGy-

FINOMSÁGÚ
SZŰRŐBETÉT

óZON-
GenerÁTOr

Vízszűrés a mylineSpa™ 
medencékben:
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mySEAT™ - Neked&Neki
LEGÚJABB INNOVÁCIó! A mySEAT™ fekvőhellyel tervezőink kiküszöbölték a testmagas- 

ságból fakadó kényelmetlenségeket. A saroktámasz ergonómikus kialakítása stabil 
fekvőhelyet kínál férfi és női vásárlóinknak egyaránt.

myJETS™ nyak- és vállmasszázs 
fúvókák 

A fúvókák különleges elrendezése intenzív nyak- és vállmasszázst biztosít. 
Az ülőhely követi a test formáját, így Ön kényelmesen relaxálhat akár több órán 

keresztül. A változatos igényeknek eleget téve olyan fúvóka-elrendezést terveztünk, 
hogy optimális masszázsélményt nyújtson.

ÚJ INNOVÁCIÓK



A masszázsfúvókákat úgy terveztük, hogy optimális hidromasszázs élményt
nyújtsanak minden helyzetben. Az egyes fúvókatípusokat gondosan választottuk ki 
a különböző medencékhez, az ülésenként eltérő, egyedi hidromasszázs érdekében.
 

myHIP™ jets
professzionális derék- és csipőmasszázs fúvókák, melyek a csípőtájékon felhal-
mozódott zsírsejtek eltűntetésében segítenek. Ezeket a fúvókákat főként hölgyek 
részére fejlesztettük ki, de kiválóan alkalmas sportolók, atléták és mindazok 
számára, akik tökéletes testmasszázsra vágynak.

myHIP™ JetmyHIP™ Jet

ÚJ INNOVÁCIÓK
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ÚJ VÁLASZTHATó OpCIó!
MyMUSIC
HanGrendSZer 
A MyMusic hangrendszerbe a polyplanar cég legújabb fejlesztésű, legjobb minőségű vízálló elemeit válogattuk be.
Nem kell többé CD lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódnia, vagy más, külső egységet uSB kábellel csatlakoztatnia, mert 
a beépített vevőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni akár mobiltelefonjáról is.

MyMuSIC 2.0
• Bluetooth és Mp3 eszközök támogatása
• Beépített 288W erősítő
• 2 darab hangszóró (35 W/darab)

MyMuSIC 4.0
• Bluetooth és Mp3 eszközök támogatása
• Beépített 288W erősítő
• 4 darab hangszóró (35 W/darab)



MyMuSIC 4.0
• Bluetooth és Mp3 eszközök támogatása
• Beépített 288W erősítő
• 4 darab hangszóró (35 W/darab)
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Alapanyag poliuretán hab erősítéses antimikrobiális 
akril (6,3 mm)

Férőhely 3 személy
Fekvőhely 2 személy
Ülőhely 1 személy
Vízmennyiség 660 l
Nettó súly ~250 kg  
Feszültség igény 1×16 A 230V/50Hz
Összes fúvókaszám 37
Hidromasszázs motor 1×2 LE 2 sebességes 230V/50Hz
Ózongenerátor 1
Vízirányváltó 1
Szűrő 1
Vízvonal alatti színterápiás világítás 12×1 Led

Fűtőegység 1 (2kW/230V/50Hz)
Levegő dúsító szabályzó 3
Vezérlőegység VL260
Padlólefolyó 3/4” 
Időjárásálló műanyag burkolat 1 készlet
Burkolat szín Szálcsiszolt szürke
Fejpárna 2



Alapanyag poliuretán hab erősítéses antimikrobiális 
akril (6,3 mm)

Férőhely 3 személy
Fekvőhely 2 személy
Ülőhely 1 személy
Vízmennyiség 660 l
Nettó súly ~250 kg  
Feszültség igény 1×16 A 230V/50Hz
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Ózongenerátor 1
Vízirányváltó 1
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Opciók:
• MyMusic 2.0 hangrendszer
• Két lépcsőfokos belépő
• Belépő korlát
• SpA umbrella - napernyő
• SpaCaddy tálca
• Spa bag
• Thermotető
• Thermotető emelő

Összes 
fúvókaszám

37
ózonos

vízfertőtlenítés

O3

Vízvonal alatti 
színterápiás világítás

mySEAT™
Neked&Neki

MARS
2130×1600×760 mm

1 299 000 Ft

999 900 Ft

AZ EuRópAI pIACON EGyEDÜLÁLLó FEKVŐ- ÉS ÜLŐHELy ELRENDEZÉS
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MARS
A MARS medence két szomszédos fekvőhelyével és egy ülőhelyével egyedülálló elrendezésű európai piacon. 
A mySEAT™ fekvőhellyel tervezőink kiküszöbölték a testmagasságból fakadó kényelmetlenségeket, így 
mindkét nem képviselői egyforma masszázsélményben részesülhetnek. 76 cm-es magassága révén ez 
a modell könnyedén befér egy átlagos lakás ajtaján,beillesztése egyszerű a jakuzzi tervezett helyére. Elég 
tágas ahhoz, hogy elférjen benne 37 masszázsfúvóka, de elég kicsi ahhoz, hogy elférjen szinte bárhol, akár egy 
árnyas teraszon, vagy egy kicsit tágasabb fürdőszobában. 

mySEAT™ Neked&Neki
MySEAT™ fekvőhely a különböző 
testmagasságokból adódó 
kényelmetlenségekre nyújt 
megoldást. A fekvőhelyek egyike 
tartlamazza a sarok-támaszt, mely 
ergonómikus kialakításával stabil 
fekvőhelyet kínál mindenkinek.

Két fekvőhely
Két szomszédos fekvőhelyével és 
egy ülőhelyével a MARS medence 
tökéletes kikapcsolódást nyújt 
három ember számára.

Myline vezérlés
VL260
Új fejlesztésű, kiváló minőségű 
vezérlőrendszer, mellyel tökéletesen 
szabályozhatja a fürdőzési élményt.

Különleges elrendezés
A férőhelyek különleges 
elrendezésével a MARS medence
egyedülálló az Európai piacon.
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Alapanyag poliuretán hab erősítéses antimikrobiális 
akril (6.3 mm)

Férőhely 6 személy
Fekvőhely 1 személy
Ülőhely 5 személy
Vízmennyiség 1450 l
Nettó súly ~330 kg  
Feszültség igény 3×16 A 230V/400V 50Hz
Összes fúvókaszám 49
Hidromasszázs motor 1×2 LE 2 sebességes 230V/50Hz 

1×2 LE 230V/50Hz
Vízirányváltó 1

Ózongenerátor 1
Szűrő 2
Vízvonal alatti színterápiás 
világítás

18×1 LED

Fűtőegység 1 (3kW/230V/50Hz)
Levegő dúsító szabályzó 5
Vezérlőegység TP600
3/4” padlólefolyó 1
Időjárásálló műanyag burkolat 1 készlet
Burkolat szín Szálcsiszolt szürke
Fejpárna 3
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Alapanyag poliuretán hab erősítéses antimikrobiális 
akril (6.3 mm)

Férőhely 6 személy
Fekvőhely 1 személy
Ülőhely 5 személy
Vízmennyiség 1450 l
Nettó súly ~330 kg  
Feszültség igény 3×16 A 230V/400V 50Hz
Összes fúvókaszám 49
Hidromasszázs motor 1×2 LE 2 sebességes 230V/50Hz 

1×2 LE 230V/50Hz
Vízirányváltó 1

Ózongenerátor 1
Szűrő 2
Vízvonal alatti színterápiás 
világítás

18×1 LED

Fűtőegység 1 (3kW/230V/50Hz)
Levegő dúsító szabályzó 5
Vezérlőegység TP600
3/4” padlólefolyó 1
Időjárásálló műanyag burkolat 1 készlet
Burkolat szín Szálcsiszolt szürke
Fejpárna 3

Összes 
fúvókaszám

49
ózonos

vízfertőtlenítés

O3

Vízvonal alatti 
színterápiás világítás

mySEAT™
Neked&Neki

myHIp™ 
jets

myJETS™
nyak- és 

hátmasszázs

VENuS
2150 × 2150 × 855 mm

1 499 000 Ft

1 299 900 Ft
Opciók:
• SmartPhone™ applikáció
• MyMusic 4.0 hangrendszer
• Két lépcsőfokos belépő
• Belépő korlát
• SpA umbrella - napernyő
• SpaCaddy tálca
• Spa bag
• Thermotető
• Thermotető emelő
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VENuS
A VENuS jakuzzi öt ülőhelyével és egy fekvőhelyével egyszerre hat embernek nyújt felejthetelen élményt. Ez az 
egyedülálló fúvókaelrendezés optimális nyak- és vállmasszázst továbbá a myHIp™ fúvókáknak köszönhetően 
professzionális derék- és csípőmasszázst kínál. A mySEAT™ fekvőhely nem maradhatott ki ebből a modellből 
sem. VENuS… a legjobb választás!

mySEAT™ Neked&Neki
MySEAT™ fekvőhely a különböző 
testmagasságokból adódó 
kényelmetlenségekre nyújt 
megoldást. A fekvőhelyek egyike 
tartlamazza a sarok-támaszt, mely 
ergonómikus kialakításával stabil 
fekvőhelyet kínál mindenkinek.

myJETS™- Nyak- és 
vállmasszázs fúvókák
Ez az egyedülálló fúvókaelrendezés 
optimális nyak- és vállmasszázst 
kínál.

Myline vezérlés
TP600
Új fejlesztésű, kiváló minőségű
vezérlőrendszer, mellyel tökéletesen 
szabályozhatja a fürdőzési élményt.

myHip™ fúvókák
professzionális derék- és 
csipőmasszázs fúvókák, melyek 
a csípő tájékon felhalmozódott 
zsírsejtek eltűntetésében segítenek.
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Alapanyag poliuretán hab erősítéses antimikrobiális 
akril (6.3 mm)

Férőhely 5 személy
Fekvőhely 2 személy
Ülőhely 3 személy
Vízmennyiség 1400 l
Nettó súly ~350 kg  
Feszültség igény 3×16 A 230V/400V 50Hz
Összes fúvókaszám 50
Hidromasszázs motor 1×2 LE 2 sebességes 230V/50Hz 

1×2 LE 230V/50Hz
Vízirányváltó 1
Ózongenerátor 1
Szűrő 2
Vízvonal alatti színterápiás világítás 18×1 LED
Fűtőegység 1 (3kW/230V/50Hz)
Levegő dúsító szabályzó 5
Vezérlőegység TP600
Padlólefolyó 3/4”
Időjárásálló műanyag burkolat 1 készlet
Burkolat szín Szálcsiszolt szürke
Fejpárna 3
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SATuRN
2300 × 2300 × 870 mm

Összes 
fúvókaszám

50
ózonos

vízfertőtlenítés

Alapanyag poliuretán hab erősítéses antimikrobiális 
akril (6.3 mm)

Férőhely 5 személy
Fekvőhely 2 személy
Ülőhely 3 személy
Vízmennyiség 1400 l
Nettó súly ~350 kg  
Feszültség igény 3×16 A 230V/400V 50Hz
Összes fúvókaszám 50
Hidromasszázs motor 1×2 LE 2 sebességes 230V/50Hz 

1×2 LE 230V/50Hz
Vízirányváltó 1
Ózongenerátor 1
Szűrő 2
Vízvonal alatti színterápiás világítás 18×1 LED
Fűtőegység 1 (3kW/230V/50Hz)
Levegő dúsító szabályzó 5
Vezérlőegység TP600
Padlólefolyó 3/4”
Időjárásálló műanyag burkolat 1 készlet
Burkolat szín Szálcsiszolt szürke
Fejpárna 3

O3

Vízvonal alatti 
színterápiás világítás

mySEAT™
Neked&Neki

myJETS™
nyak- és 

hátmasszázs

Opciók:
• SmartPhone™ applikáció
• MyMusic 4.0 hangrendszer
• Két lépcsőfokos belépő
• Belépő korlát
• SpA umbrella - napernyő
• SpaCaddy tálca
• Spa bag
• Thermotető
• Thermotető emelő

1 599 000 Ft

1 499 900 Ft
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SATuRN
A SATuRN jakuzzi gondos tervezés eredménye, 2 fekvőhelyet és 3 kényelmes ülőhelyet kínál. Merüljön el 
benne és meglátja, ki sem akar majd szállni belőle. Mindkét fekvőhely biztosítja a talpak és a vádlik teljes 
masszírozását. Kellően tágas party helyszínnek, illetve tökéletes választás egy nyugodt családi fürdőzéshez.

mySEAT™ Neked&Neki
MySEAT™ fekvőhely a különböző 
testmagasságokból adódó 
kényelmetlenségekre nyújt 
megoldást. A fekvőhelyek egyike 
tartlamazza a sarok-támaszt, mely 
ergonómikus kialakításával stabil 
fekvőhelyet kínál mindenkinek.

myJETS™- Nyak- és 
vállmasszázs fúvókák
Ez az egyedülálló fúvókaelrendezés 
optimális nyak- és vállmasszázst 
kínál.

Myline vezérlés
TP600
Új fejlesztésű, kiváló minőségű
vezérlőrendszer, mellyel 
tökéletesen szabályozhatja 
a fürdőzési élményt.

Színterápia
Közvetlen vízvonal alatti színterápiás 
világítás, 18 db különálló LED-el.
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SpaRail
A Sparail rozsdamentes 
korlát a medence-
belépő mellé szerelve 
kényelmes és 
biztonságos ki- és 
belépést tesz lehetővé.
59 900 Ft

Jakuzzi belépő
A jakuzzi burkolatának 
színéhez
illő, fából készített 
belépő megkönnyíti
a jakuzziba való be-és
kiszállást.
39 900 Ft

Korlát
Ez a talajhoz rögzített 
korlát megkönnyíti  
a medencébe való
be- és kiszállást.
83 900 Ft

SpaCaddy
Fürdőzés közben 
elérhető közelségben, 
könnyen elér-hető helyen 
tárolhatja ételeit, italait, 
könyvét, mobiltelefonját, 
szemüvegét.
29 900 Ft

Spa Bag
A szigetelt medencetakaró
védelmet nyújt az uV 
sugárzás ellen, így hosszú 
időn keresztül
megőrizheti medencéjének
esztétikai állapotát.
59 900 Ft

Tetőemelő
Tetőemelővel történő 
kiegészítés esetén a 
thermotető eltávolítási 
művelet akár egyedül is 
elvégezhető.
89 900 Ft

Szűrőbetét
A szűrőbetét környezetbarát
módon biztosítja a friss, 
kristálytiszta vizet.
9 900 Ft

Új SmartPhone™ alkalmazás WiFi csatlakozással!
A Smartphone alkalmazás vadonatúj fejlesztés masszázs-medencéinkhez. 
Bárhol, bármikor hozzáférhet jakuzzija vezérléséhez, így az otthoni WiFi 
rendszerre csatlakoztatott medencén beállíthatja a víz hőmérsékletét, a 
keringetést vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális állapotát. 
95 900 Ft

KIEGÉSZÍTŐK

Spaumbrella
Ennek az  elegáns 
napernyőnek
a segítségével esőben és 
napsütésben
is használhatja
masszázs-medencéjét.
239 900 Ft

Jakuzzi belépő
90 cm széles lépcsőfokkal 
és 300 kg teherbírással 
rendelkező csúszás-
gátlós medence-belépő 
a leg-jobb választás 
medencéjéhez.
71 900 Ft

MyMuSIC hangrendszer
A MyMusic beépített 
vevőegységet Bluetooth 
kapcsolaton keresztül el tudja 
érni akár mobiltelefonjáról is.
MyMuSIC 2.0 129 900 Ft 
(MARS)
MyMuSIC 4.0 149 900 Ft 
(VENUS, SATURN)

Thermotető
3 személyes jakuzzihoz
106 900 Ft
5-6 személyes 
jakuzzihoz
149 900 Ft

30



31



green 
  TECHNOLOGY

green 
  TECHNOLOGY

A katalógusban szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdetett  termékspecifikációknak. A gyártó 
fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékkínálatot is, mivel azok a nyomdába kerülés időpontjában 

érvényesek. A katalógus bruttó (Áfa-s) Forint árakat tartalmaz. Árfolyamváltozás esetén áraink az árfolyam emelkedés mértékével változhatnak. 
Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. 12/05/2015


