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5standardní připojení – 400 v / 50 hz, jistič 16 a

proudový chránič iΔn = 0,03 a

lyRAin
tEchNIcké paramEtry a VyBaVENí

columbain i orionin i taurusin i perseain i dracoin i lyrain i aston i noel i Benjamin
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SPeciFikAce moDelU

rozměr skořepiny 154,5 × 210 × 78,5 cm

rozměr s kabinetem 160,5 × 216 × 83 cm

objem vody 660 l

váha bez vody 290 kg

váha s vodou 950 kg

skořepina Massiveshell construction 
výběr barev

ano 
12+

počet míst celkem 3

křesílka 1

lehátka 2

z toho lehátka inwave 2

mASáž

počet trysek celkem 43

vodní trysky 30

vzduchové trysky 13

turboBoost systém Personal

Boost controlin regulace 3

SPeciální tRySky

pillow jet 1

hyDRoteRAPeUtickÉ SeStAVy

Fancomplexin 1

legcomplexin 2

říZení A oVláDání

řídicí jednotka 
usspa intellismart

ano

řídicí systém isM® ano

ovládání přes aplikaci USSPA SmartApp

ovládání přes web 
(nutné připojit spa k internetu)

ano

samodiagnostika 
s možností protokolu

ano

sledování životnosti vybraných dílů ano

standardní úsporný režim ano

invision display ano

incontrol piezo tlačítka  3

technologie

Masážní čerpadlo 1 / dual 1,5 / 0,37 kw + 5 hP

vzduchovač 1,2 kw

inteligentní systém údržby vody icMin Automatický / manuální

tlaková filtrace pressure clean ano

ozonátor ozonepure ano

topení 2 kw titanium coil

ochranný systém nordicsuperiorin ano

izolace thermoguardin ano

osvětlení rainbow light ano

DAlší StAnDARDní VýbAVA

Madlo 2× twinrailin

polštářky / barva 2 / šedé

termokryt / výběr barev ano / 8+

kabinet / možnosti provedení ano / 10+

ochranné izolované dno kabinetu – pan ano

dnová výpusť ano

rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. 
navštivte naše showroomy. 
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office
Text napsaný psacím strojem
Cenníková cena s DPH 12 470 € obsahuje: daný model spa podľa technickej špecifikácie, termokryt, rám a kabinet z dreva Thermowood,dopravu, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, návod na obsluhu, záručný servis.

office
Text napsaný psacím strojem




