SPA SALGSARGUMENTER.
AKRYL SPA.
KOMPONENTER FRA LEDENDE PRODUCENTER
Ingen retvinklede rør, giver bedre luft- og vandgennemstrømning Vores 16.4Amp 5HK 2 pumpe
og mindre modstand på pumpen. Dette giver et mere effektivt
med 2 hastigheder genererer
system, der holder i mange år.
rigeligt med strøm, til at
cirkulere vandet og giver en
dyb hydrotermisk massage.

Der er 2 typer massagemotorer
tilgængelige i vores sortiment:
Retningsbestemt og roterende.
Begge giver et unikt aspekt, til
den hydrotermiske oplevelse.

Alle stråler styres individuelt og er justerbare. Du har
mulighed for at øge/mindske kraften af hver stråle ved at
rotere frontpladen, og opnå fuld kontrol over massagen

5.08cm

Vores overdimensionerede
indtag er over 35% mere
effektivt end
industristandarden

Det indbyggede varmeelement opvarmer
vandet energieffektivt. Temperatur indstilles på
det digitale kontrolpanel med energibesparende
funktioner.

HYDROTERMISK INDSTILLING

6.35cm

Hver dyse kan erstattes med alle andre dyser i samme
størrelse. Dette giver en unik individuel tilpasning af
hvert sæde i spaen.
Vores afledningsventil giver dig mulighed for at
koncentrere vores store 5HK2 pumpe til en eller begge
sider af spaet, og dermed opnå fuld kontrol over
strømstyrken
Alle dyser har hydroterapifunktionen og er udstyret
med en luftcirkulationsventil. Dette styrer mængden
af luft der blandes i vandet, hvilket giver yderligere
mulighed for justering af massagestyrken.

ENERGIEFFEKTIV ISOLERING
Vores varmegenvindings system opbevarer og genbruger varmen
som genereres af spa udstyret.
Basen er designet med af celleskum med høj densitet og et lag af
infrarødt reflekterende materiale, som også findes på kabinettets
indervægge. Dette sikrer mod varmetab gennem bunden.
Skallen er omgivet af lukket celleskum, der beskytter
mod varmetab. Hvert panel omkring kabinettet er foret
med lukket celleskum med høj densitet og et infrarødt
reflekterende lag.
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SALGSARK SPA
SALGSPUNKTER
TRINS FILTRERINGSSYSTEM
Ozon-blanding
skammer

Mazzei injektor

Afløbsventil

Ozonlinie
kontraventil
Ozonatoren

T-ventil

T-ventil

Filter

Varmeapparat

Frafiltrerer
bakterier
og snavs

Pumpe

10-trins filtreringssystem sikre krystalklart vand.
1. Forfiltning – Det lukkede net forhindrer indsivning af
forurenede partikler.
2. Filtergitter – Blokerer affaldsrester fra at infiltrere systemet.
3. Weir Gate – Flyder på vandet og blokerer for yderligere
affaldsrester.
4. Ionosil Kolloid Sølv i filteret, fungerer som et naturligt
disinfektionsmiddel
5. Microban® - Sølvion filtre, hvilket hæmmer væksten af 		
bakterier.

6. Reemay Filter med Free-Flow Core – Maksimal filtre		
ringsoverflade og optimeret flow.
7. Filter Gitter – Sikrer, at der ikke kommer skidt i spaet, når 		
der skiftes filter
8. Ozonrensning – Genererer ozon for at hjælpe med
Oxidation af vandet, og reducerer brugen af kemikalier.
9. Mazzei Injector – injicerer effektivt ozon i vandet via et 		
vakuum
10. Ozon-blandingskammer – Bryder ozonbobler til et maksi		
malt overfladeareal for bedre absorbering.

SÆDEARRANGEMENTER
BUILT-IN
STEP

NO-FLOAT
LOUNGER

CAPTAINS
CHAIR

BARRIER-FREE
SEATING

Designet til at
fungere som et
nedstigningspunkt
med bedre greb. Kan
også bruges som
børnesæde.

Ergonomisk lounger
der kan tilfredsstille
de fleste. Designet til
at holde personen på
plads uden at flyde
væk.

Ideel siddeplads for
de fleste spabrugere.
Fungerer også godt
til høje personer.
Udstyret med jets og
behagelig
nakkestøtte.

Tillader brugeren
at strække ud, og
massere steder der
normalt ikke bliver
berørt.

OVERSIZED
FOOTWELL

Stor brønd til
fodmassage. Plads til
flere føder uden der
skabes berøring.
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