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Tradiční pojetí interiéru Ronda se 
vyznačuje jednoduchou elegancí, 
ovšem v důsledném souladu 
s ergonomií. Sestavy vodních 
a vzduchových trysek jsou 
uzpůsobeny k terapii, hned několik 
míst nabízí masáž zad s důrazem 
na problematické bederní partie.

Trysky jsou zapuštěny ve speciálních 
kaskádách. Výkon masáže lze 
regulovat přisáváním vzduchu. Rondo 
disponuje integrovanými přepadovými 
žlábky a standardní součástí jeho 
výbavy je tak i termokryt minimalizující 
energetické ztráty.

Rondo
technické parametry a vybavení

Arena I Dino I Polo I Divan I Rondo I Master

Elektrické připojení:
 a)  k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. ”C„. 

Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
 b)  k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. ”C„. 

Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.

SPECIFIKACE ModELU

Rozměr skořepiny 200 × 200 × 82,5 cm

Rozměr s rámem 200 × 200 × 99 cm

Objem vody 980 l

Váha bez vody 270 kg

Váha s vodou 1250 kg

Skořepina MassiveShell Construction 
výběr barev

ano 
12+

Nastavitelný instalační rám ano

Izolace PU ano

Počet míst celkem 5–6

Integrované přepadové žlábky Inflow ano

Počet odtoků 4

Dnová výpusť / výtlak pískové filtrace ano

MASáž

Počet trysek celkem 36

Vodní trysky 27

Vzduchové trysky 9

TurboBoost system centrální

Boost Control regulace 1

ŘízEní A oVLádání

Řídicí jednotka USSPA iNtellismart ano

Řídicí systém ISM® ano

Ovládání na řídicí jednotce ano

Ovládání přes PC aplikaci 
(nutné připojit spa k lokální LAN síti)

ano

Samodiagnostika s možností protokolu ano

Sledování životnosti vybraných dílů ano

iNcontrol piezo tlačítka 3

TEChnoLogIE

Masážní čerpadlo 1 1,5 kW + 3 hP

Vzduchovač komerční ano

Písková filtrace ano

Akumulační nádrž ano

Automatické snímání hladiny ano

Automatické dopouštění ano

Topení 9 kW Titanium Coil

UV lampa ano

Automatické dávkování chemie ano

Průtokoměr ano

Osvětlení ano

dALší STAndARdní VýbAVA

Madlo 4 / nerez

Termokryt / výběr barev ano / 8+

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. 
Navštivte naše showroomy. 
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