A masszázsmedencék

új generációja

Mennyire lehet
személyre
szabott egy
masszázs
medence?
Olyan masszázsmedencét szeretne, amely különbözik a piacon
megtalálható hagyományostól? Más formatervezéssel és technológiával?
És, ami egyben biztonságos és különlegesen energiahatékony? Meg fogja
önt lepni a iSauna Manufaktúra modell választéka és az opciók széles
palettája.
A Design Line, a Premium Line és a Comfort Line termékcsaládunk sok
nagyszerű tulajdonságban megegyezik: modern technológia alkalmazása,
kimagasló formatervezés, csúcs minőségű és maximális kényelmet nyújtó
felszereltség - másnéven minden, amit egy vásárló elvárhat az iSauna és a
Villeroy & Boch márkáktól.
Fedezze fel az iSauna masszázsmedencék új kategóriáját olyan
professzionális színvonalon, amelyet csak a Villeroy & Boch márka biztosít
önnek.
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Kikapcsolódás
az életminőség
érdekében
Általában az élet apró örömeinek vannak a
legvarázslatosabb hatásai.
A jó közérzet pont ilyen. A jó közérzet azt jelenti,
hogy aktívak vagyunk, kézben tartjuk az életünket
és egyensúlyban. Más szóval wellness.
A meleg vízben való kikapcsolódástól jobban
érezzük magunkat és jobban is nézünk ki. Ennek
több oka is van:
• A meleg víz az izomvázrendszert karbantartja
• A kellemes masszázs hatás élénkíti az izmokat
• A vegetatív idegrendszert aktiválja és enyhíti a
stressz hatását a szervezetünkre

Ha rendszeresen használunk melegvizes
masszázsmedencét és szaunát az jelentősen növeli
az életünk minőségét. Amikor a test és a lélek
harmóniában van, a jó közérzet új dallamát
élvezhetjük.
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Ideális menedék
a megterhelő
napokon
Amikor a mindennapi munka és a magánélet terhei az
egészség és a kikapcsolódás útjába állnak, találhatunk
egy kis időt az egészséges egyensúly visszaállításához.
Legyen az ön masszázsmedencéje és szaunája egy
nyugodt és élénkítő hely, amelyet ön és a családja
bármikor meglátogathat. Kültéri szaunája és
masszázsmedencéje egész évben teljes kikapcsolódást
biztosít, télen-nyáron friss levegővel.
Tudta ön?
• A víz nyugtató hatása segít önnek elaludni este
• A víz örvénylő hatása megnyugtatja a vegetatív
idegrendszerünket, amikor a modern élet stressze
szeretne felülkerekedni.
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A fitnesz és
a wellness
összetartoznak

Minden sportoló tudja, hogy a regenerálódás a sport
tevékenység után annyira fontos, mint a bemelegítés
előtte. És nincs más, ami nagyobb kikapcsolódást
nyújthat, mint egy szauna és masszázsmedence
kombinációja. A testünk egészségének és fittségének
növelése nemcsak a tervszerű edzésektől függ, hanem a
megfelelő regenerálódástól is az edzések között.
A mozgás után magas hőmérséklet és a víz segít:
• hogy ne alakuljon ki az izomláz
• ellazítani az inakat és a szalagokat
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Életerő és
ragyogás

A szépséget természetes módon is el lehet érni. Minden
szaunában töltött idő és minden melegvizes fürdő
javítja a bőrünk és a testünk ragyogását. Ráadásul a
nyugtató meleg elősegíti azt az éjszakai pihenést, amire
a szépségünknek szüksége van.
Tudta ön, hogy a szauna és a melegvizes
masszázsmedence
• segít hamar ellazulni?
• többféle testfunkciót stimulál, és nagyon rövid idő
alatt a testünk mélyen ellazul?
• elősegíti a munka és a magánélet egyensúlyát?
• Serkenti az anyagcserét, ezáltal a bőr vérellátását is
növeli?
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Wellness
hidroterápiával

Kényeztesse magát: Merüljön bele nyakig a meleg
vízbe és érezze a milliónyi kis buborék jótékony
hatását. Élvezze a gyógyító hatást és a jobb közérzetet.
A hatások sokfélék és hosszan tartóak. Mindezeket
részben a JetPak masszázs jet-eknek köszönhetjük,
melyek különféle sugárerősséggel és típussal
rendelkeznek, hogy így más és más területeket
célozzanak meg, valamint más és más terápiás hatást
tudjanak kifejteni.
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Ismeri ön a hidroterápia előnyös hatásait?
• Masszírozza és élénkíti a testünket.
• A hidrosztatikus nyomás elősegíti a salakanyagok
távozását
• Serkenti a vérkeringést és ez pozitív hatással van a szív- és
érrendszerre.
• A melegség enyhíti a feszültséget az ízületekben és az
izmokban, így jobban el tudunk lazulni.
• A hidroterápia enyhíti a fájdalmat az izomváz
rendszerünkben és megelőzi a hátfájás kialakulását is.
• Akkor a leghatásosabb, amikor a személyes igényekhez
igazodik a masszázs.
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Újítások
minden
szinten
Mérnöki fejlesztés, csúcstechnológia, formatervezés és szakértelem:
ezek az összetevői egy magas minőségű terméknek. A Villeroy &
Boch kifejlesztett egy sor kifinomult funkciót az új masszázsmedence
családjához. Újítások minden szinten.
Az EnduroFrameTM vázszerkezet
Fa felhasználása nélkül készült modellek átlagon felüli teherbírást és
tartósságot biztosítanak.
Egyedi masszázsélmény a egyedülálló JetPak technológiáformanak
köszönhetően
A pillanatok alatt elhelyezhető és átcserélhető JetPak masszázs
modulok segítségével a pillanatnyi igényekhez lehet szabni a wellness
élményünket, akár használat közben is. (Sport, a Wellness és a Relax
masszázs modul kategóriákból választhat.)
Csúcsteljesítmény és energiahatékonyság
A világon magasan a legenergiatakarékosabb masszázsmedencéinek a
szerkezeti belső teljes habszigetelése, a forradalmi csővezetékezés (a
hagyományos medencéknél 90 %-kal kevesebb) és a hőszigetelt
termotető biztosítja.
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Karbantartást
nem igénylő
szerkezet
A személyreszabhatóság meghatározó alapelv
5
4

Magas energiahatékonyság
Összehasonlító grafikon a
komoly versenytársainkkal
(a Kaliforniai Energia
Bizottság szerinti adatok)

261 Watts
252 Watts
229 Watts

2

175 Watts
164

3

Watts

1

A kategóriájában verhetetlen
- 90 %-kal kevesebb csővezeték
- Továbbfejlesztett hőszigetelés
- Energiatakarékos szerelvények
A energiatakarékos Villeroy & Boch masszázsmedencék

A Villeroy & Boch masszázsmedencék különlegesen
tartós, nagyon masszív, teljesen körbezárt
tartószerkezetre épülnek fel fa felhasználása nélkül.
Ezáltal sem a nedvesség, sem a kártevők nem tudnak
bejutni a medence belső szerkezetéhez.

1

A szerkezet, a robusztus műanyag alátámasztások és a
magas-minőségű UV-álló burkolat együttesen átlagon
felüli stabilitást és hosszú élettartamot biztosítanak.

4
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EnduraBaseTM – a zárt ABS padlószerkezet észrevehetően
halkabb működést és a vibráció csökkentését eredményezi.
EnduraBeamTM – az integrált tartóváz átlagon felüli szilárdságot
és tartósságot biztosít
EnduraSupportsTM – az alátámasztások növelik az ülőhelyek és a
lábmélyedés stabilitását
EnduraShellTM – a poliuretán habbal megerősített akril felület a
nagyobb higiéniáért és maradandó ragyogásért
EnduraWoodTM – Időjárás és UV-álló külső borítás

A Villeroy & Boch masszázsmedencék valószínűleg a
világon a legenergiatakarékosabbak. A teljes belső
habszigetelés megakadályozza, hogy az energia elvesszen.
Az innovatív JetPak technológia felhasználja a medence
hőjét azáltal, hogy a csövek 90%-a medence meleg vízén
halad keresztül, így a csövekben lévő víz energiája is a
medencét melegíti. A Villeroy & Boch
masszázsmedencék hatékonyságát tovább fokozza, hogy
a hagyományos masszázsmedencékkel ellentéten, nem a
külső hideg levegőt hanem a JetPak-ek mögötti és a
szivattyútérben lévő meleg levegőt használja.

Villeroy & Boch
medence: A víz meleg
marad

Hagyományos
medencék a teljes
habszigetelés nélkül

Energiahatékonyság
• 90%-kal kevesebb vízvezeték (csővezeték)
• Optimalizált vezetékrendszer
hővisszaforgatása
• Belső meleg levegő felhasználása
• Teljes belső habszigetelés
• Termo tető hőszigetelése
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Egyedülálló
JetPak
technológia

Kevesebb
vízvezeték,
nagyobb kapacitás
Piaci standard

Villeroy & Boch technológia

A személyreszabhatóság meghatározó alapelv

A Design, a Prémium és a Comfort medencecsaládok
minden medencéjében a kedvenc ülésünkhöz lehet
párosítani a kívánt jet kombinációt.
Válasszon egyet a JetPak palettánkból, melyet könnyen és
gyorsan elhelyezhet a kívánt üléshez. A szabványosított
JetPak technológiának köszönhetően, bármikor
továbbfejlesztheti medencéjét, és így a legfrissebb jet
technológia mindig elérhető lesz az ön számára.
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További előnyei a JetPak technológiának
• Cserélhető háttámaszok: a medence használata közben is
a kívánt helyre lehet pattintani.
• Egyedi ülésmagasság: az ülések többféle magassághoz és
testalkathoz lettek kialakítva
• Különféle masszázsok: 16 különféle JetPak biztosítja az
egyedi élményt.
• Biztonságos befektetés: kezdjen néhány JetPak-kel és
később igény szerint bővítse a választási lehetőséget

Bár a piac még mindig ragaszkodik az elavult
megoldásokhoz, mi egy új átláthatóságot hoztunk
létre.
A Villeroy & Boch termékek új és intelligens
csőkötései lecserélik a hagyományos medencék
végtelen hosszúnak tűnő csőlabirintusát.
A JetPak technológiának köszönhetően a
medencéinkben 90%-kal kevesebb a csővezeték.

• A szivárgási lehetőségek minimalizálása
• Energia hatékonyság: a csővezetékek nagy része a
medence meleg vizén halad keresztül így nagyon
kicsi a hőveszteség.
• Nagyobb kapacitás a rövidebb és közvetlen
csőrendszernek köszönhetően
• Mivel nincsenek váltószelepek, ezért minden
ülésnél egyszerre teljes a kapacitás.
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JetPak-ek: a
személyreszabhatóság
szinonímái
Vannak hátproblémái vagy feszülő izomcsomói és
szeretne egy egyedi masszázst az érintett területen? A
Villeroy & Boch medencék JetPak technológiája egyedi
masszázsról gondoskodik a hát különböző területeire
hatékonyan enyhítve a fájdalmat.
Sport, egészség, mély relaxáció - ön dönti el, hogy ezek
közül a terápiák közül, melyik elégíti ki az igényeit.
Tapasztalataink alapján tudjuk, hogy a különböző
masszázstechnikák kombinációja eredményezi a legjobb
hatást. Válassza ki a JetPak palettánkról kedvenceit,
melyek az igényeihez legjobban illenek. Minden JetPak
mindegyik üléshez illeszthető. A JetPak-ek cseréjével
sok ülés és masszázs összeállítást lehet kialakítani.
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Sport
Flow
terápia

Pulzátor

Mélymasszázs

Nyakágyú

Gyengéd, pulzáló masszázs

Mélyebben fájó részek

Maximális ellazulás

Hat forgó és pulzáló jet

enyhülése

Mélymasszázs, mely enyhíti a

kellemes masszázs élményt

Erőteljes mélymasszázs,

feszültséget a nyakban és a

hoz létre, ami segíti ellazulni.

mely még a mély

vállakban - különösen miután

izomcsomókat is csillapítják.

hosszabb ideig ültünk az
irodában vagy a számítógép előtt.

A forgó, pulzáló, masszírozó és gyúró jet-ek
elrendezésétől, kombinációjától és erősségétől függően az
izmok erősödnek vagy a feszülő izmok
megkönnyebbülnek.
Ezt ott tudjuk elérni ahol a legnagyobb szükség van rá: a
tarkónál, a vállaknál, a hát felső és középső részén vagy a
deréknál.

Enyhítő

Forgómasszázs

ACUTHERAPY

Finoman elhelyezett terápia

Gyengéd, gyúró érzés

Célzott relaxálás

Nyolc célzott terápiás jet,

Öt forgó, pulzáló jet ritmusos,

Egyes jet-ek mély izomrostokat

mindegyik más masszázspontok

gyúró masszázst kínál a teljes

masszíroznak, hogy enyhítsék a

és izomterületek kezelésére

hátnak, hogy egy nyugodt,

feszültségeket, míg a többi

tervezve

meditatív állapotba varázsoljon.

gyengéd nyomással lazítják el a
váll és a középhátizmokat.
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Wellness
Flow
terápia

Oszcillátor

Rost-terápia

Nyakmasszázs

Maximális gyúrómasszázs
Átfogó gyúrómasszázs egy
személyes masszőrhöz hasonlóan,
aki a hát minden fontos területét
végiggyúrja.

Csökkenti a fájdalmat és fokozza az

Nyakra összpontosító terápia

egészséget
Egy egyedi gyúrási módszer enyhíti a
derékfájást, miközben ezzel
párhuzamosan mély folyamatos
csigolya szintű masszázzsal relaxál.

A különleges nyak és váll jet-ek
erőteljesen masszíroznak. Mélyen
behatolnak a mélyebb izomrostokba,
hogy enyhítsék a feszültséget és új
energiákat szabadítsanak fel - különösen
miután hosszabb ideig ültünk az
irodában vagy a számítógép előtt.

A könnyed és gyengéd masszázstól a erőteljes mély
gyúrásig a Wellness Flow terápia ellazítja mind a
testet mind a lelket. A napi feszültségek elpárolognak
és ellazulás illetve nyugalom tölt el. A nyaki jet-ek
elhelyezésének optimalizálása csak egy kis változtatás
a JetPak-en, de nagy hatást fejt ki. A jet-ek pontos
elhelyezésének köszönhetően gyógyító hatást fejtenek
ki a vállak fellett.
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Wellness

Zuhatag

Megkönnyebülés

Az egészség és jó közérzet
összetartoznak
Nagyon közkedvelt a különböző
jet-ek kombinációja, mely olyan
masszázsélményt nyújt, ami
mindenkinek megfelel, ha
általánosságban szeretné fokozni
az életerejét.

Vízesés masszázs hatással
Gyengéd négy pontos masszázs,
mely a vállakra és a derékra
irányul.

Maximális ellazulás
A derék mély masszázsa gyengéd
váll gyúrással kombinálva testünk,
lelkünk egyaránt ellazítja.
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Relax
Flow
terápia

rainshower

Derék

Bizsergés faktor

A derék célzott terápiája

Hatásos és gyengéd masszázs, ami

Különleges masszázspontok a derékon

különösen hölgyeknél népszerű.

mély hidromasszázsal kezelve, melyeket

Csökkenti a mentális stresszt és a bőrre is

emeléskor, futáskor és séta közben

jótékony hatással van. Nincs olyan

vesszük igénybe, ugyanakkor hosszabb

masszázsmedence, mely bármi hasonlót

kocsiutak után is ideális.

tudna nyújtani, mint a Villeroy & Boch
JetPak-jei.

Élvezze a pillanatot, tapasztalja meg a masszázsmedence
kényeztető melegségét, a élénkítő masszázs bizsergését a
Relax Flow terápiával. A mentális stressz egyszerűen
eltűnik. A JetPak technológia újításai további
kényelemnek nyitnak utat. A két fokozatú szivattyúk
erőteljes masszírozásról gyengéd relaxálásra egy
gombnyomással átkapcsolhatunk. További finomításra
van lehetőség minden egyes JetPak modulon.
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Gerincmasszázs

Gerinckörnyék

Egyszerűen ellazulva

Erőteljes terápia a hátizmoknak

Két forgó és pulzáló jet lazítja el

Egyszerre relaxáló, élénkítő. A

különösen a hátunk középső részét Egy

gerinckörnyéki izmok masszázsa mely

egyszerű, de nagyon hatásos masszázs.

ellazulást biztosít.
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Modern
koncepció építészeti
stílussal
A masszázsmedencéink nagyszerűen mutatnak modern
életterekben. Minimalista megjelenésükkel minden
környezetbe otthonosan illeszkednek. Az egyenes vonalaik
kiemelik a modern formatervezést. A korszerű JetPak
technológia sokféle változatra ad lehetőséget. A színek
területén rendkívüli módon képesek igazodni, mivel az akril
kagylórész, a külső burkolat valamint a JetPak-ek is
különböző színárnyalatokban kaphatók.
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Just Silence díjnyertes
formatervezés
A lényegesig való egyszerűsítésével a Just Silence a
kortárs építészetnek hódol és ideális kiegészítője egy
modern otthon enteriőrjének. A minimalizált
formájának és az egyenes vonalainak köszönhetően egy
központi dizájn eleme lehet bármelyik terasznak.
Mindezek két díjat is szereztek a Just Silence
medencének: az egyik iF Design Award 2015, a másik a
Red Dot Award 2015. Művészien kialakított technológia,
mint az érintő képernyő, beépített LED lámpa szalagok,
és a magas minőségű alapanyagok használata egyaránt
hozzájárul ehhez az összképhez. Az ülések és pihenő
részek innovatív kialakítása öt különböző pihenési
pozíciót tesz lehetővé és a méretkategóriájában példátlan
kényelmi szintet.
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Ragyogás és
kecsesség
Az ezüst varázslatos szín. A szürke szín világos
árnyalataként definiált Titán Szürke különlegesen
könnyed. A fémes csillámlás, mely ennek az árnyalatnak
a sajátossága felidézi azt az anyagot melynek nevét és
magas értékét köszönheti. Mint egy értékes fém, ez a
színárnyalat is egy különleges eleganciát képvisel.
A minőségi megjelenést tovább erősíti, ha fehér vagy
világos szürke oldalburkolat kombináljuk. Ezüst-Fehér
és Ezüst-Szürke az ideális színkombináció azok
számára, akik a puritán építészeti stílus szerelmesei.
Az Ezüst-Szürke változat különösen stílusos és a
Premium Line modelleknél választható: A5L, A6L, A7L
és A8D.
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Fekete-Fehér:
egy örök
klasszikus páros
A fehér visszaveri a fényt, míg a fekete elnyeli. A
fehér tágítja a teret a fekete korlátot szab neki. Ez az
ellentmondás egyedi megjelenést hoz létre. Ezért
szereti mind a művészet, mind a formatervezés a
fekete-fehér irányzatot. Ez a színpárosítás is
befolyásolja a stílust kiemelve a Villeroy & Boch
márka modern masszázsmedence dizájnját: a
Comfort Line R6L és a R7 modelljeinél.
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Nagyobb
tervezési
szabadság
A három termék család
Design Line, Premium Line, és Comfort Line
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Design
Line
Tökéletesség és elismert dizájn

Just Silence
Méretek: 224 x 213 x 86 cm
Ülőhelyek / fekvőhelye száma: 5 ülőhely
Prémium nyakpárnák száma: 6 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 279 / 1767 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1488 / 2013 liter
Szivattyú teljesítmény: Egy szivattyú 2,5 LE + egy további szűrőszivattyú

Az egyenes vonalvezetés nagyobb teret eredményez, ennek
köszönhetően több különböző ülő és fekvő helyzet
kombinációját teszi lehetővé.

JetPak - választék

Oszcillátor

Pulzátor

Enyhítő

Gerinckörnyék

Esőzés

Wellness

Választható színkombinációk:
Belső kagyló:

Külső borítás:

Tető:

Fehér

Világos szürke

Sterling

Csak ebben
a színkombinációban
kapható:
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Premium
Line
Luxus minden tartozékkal

A8
8 személyes medence: kikapcsolódás a családdal és a
barátokkal.

Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 0/8
Prémium nyakpárnák száma: 6 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 344 / 2388 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 2049 / 2563 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE

A8L

6 személyes medence: nagy számú egyéni masszázs
variációval.

Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/5
Prémium nyakpárnák száma: 6 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 353 / 2388 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 2044 / 2503 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE

A8D
5 személyes medence: két nagyon kényelmes és eltérő
kialakítású fekvőhely maximális tartozék választékkal.
Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 2/3
Prémium nyakpárnák száma: 5 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 346 / 2284 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1938 / 2450 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE
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A7

A5L

6 személyes medence: 4 különlegesen kényelmes
sarokülőhellyel elősegítve a beszélgetést.

3 személyes medence. A kompakt méreteinek köszönhetően a
legtöbb ajtónyíláson átfér, így különösen alkalmas beltérre.
Tökéletes pároknak - egy gyermekes pároknak szintén kiváló.

Méretek: 224 x 224 x 91 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 0/6
Prémium nyakpárnák száma: 5 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 300 / 1943 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1643 / 2111 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE

Méretek: 173 x 213 x 79 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/2
Prémium nyakpárnák száma: 3 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 206 / 1126 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 920 / 1250 liter
Szivattyú teljesítmény: Egy szivattyú 2,5 LE

A7L

Színkombinációk

6 személyes medence: sokrétű masszázs opcióval és
különleges csípő ill. láb jet-ekkel.

Belső kagyló:

Külső borítás:

Tető:

Opál

Szikla szürke

Hamu szürke

Belső kagyló:

Outer panelling

Cover

Gyöngy

Mogyoró

Vadonfa

Ezüst-Fehér változat

Belső kagyló:

Külső borítás:

Tető:

A5L, A6L, A7L és A8D
modelleknél választható.

Titán

Fehér

Hamu szürke

1. Változat
Méretek: 224 x 224 x 91 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/5
Prémium nyakpárnák száma: 5 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 308 / 1974 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1666 / 2067 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE
2. Változat

A6L
5 személyes medence. A lecsökkentett külső méreteknek
köszönhetően ideális teraszokra és erkélyekre. A tágas belső
tér kifejezetten kétgyerekes családoknak megfelelő.
Méretek: 203 x 224 x 86 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/4
Prémium nyakpárnák száma: 4 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 261 / 1565 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1324 / 1804 liter
Szivattyú teljesítmény: Egy szivattyú 2,5 LE
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Comfort
Line
Kényelemre tervezve

R8L
5 személyes medence: nagy számú egyéni masszázs variációval.

Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/5
Prémium nyakpárnák száma: 4 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 353 / 2690 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1984 / 2408 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE

R7
6 személyes medence: 4 különlegesen kényelmes
sarokülőhellyel.

Méretek: 224 x 224 x 91 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 0/6
Prémium nyakpárnák száma: 4 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 300 / 1935 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1635 / 2051 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE

R7L
5 személyes medence: 4 különlegesen kényelmes
sarokülőhellyel.

Méretek: 224 x 224 x 91 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/5
Prémium nyakpárnák száma: 4 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 308 / 1921 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1613 / 2029 liter
Szivattyú teljesítmény: Kettő szivattyú 2 LE
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R6L

Stílusosan válogatott:

5 személyes medence. A lecsökkentett külső méreteknek
köszönhetően ideális teraszokra és erkélyekre és fiatal
családoknak is megfelelő.
Méretek: 203 x 224 x 86 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/4
Prémium nyakpárnák száma: 3 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 261 / 1556 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 1295 / 1766 liter
Szivattyú teljesítmény: Egy szivattyú 2,5 LE

Black&White Edition

Belső kagyló:

Külső borítás:

Tető:

Only available for the models R6L
and R7. JetPaks in Dark Grey.

Hófehér

Szikla szürke

Hamu szürke

Titanium Edition

Belső kagyló:

Külső borítás:

Tető:

Only available for the model R7.
Jets in brushed stainless steel.

Titánium

Szikla szürke

Hamu szürke

R5L
3 személyes medence. A kompakt méreteinek köszönhetően a
legtöbb ajtónyíláson átfér, így beltérre is alkalmas.
Méretek: 173 x 213 x 79 cm
Ülőhelyek/ fekvőhelyek száma: 1/2
Prémium nyakpárnák száma: 2 db
Súlya tetővel
(száraz / a feltőltés vonalig feltöltve:) 206 / 1096 kg
Térfogata a feltöltés vonalig / peremig: 890 / 1212 liter
Szivattyú teljesítmény: Egy szivattyú 2,5 LE

Stílusos kiegészítők minden masszázsmedencéhez:
Tetőemelő – A le- és a kitakarást működteti

Lépcsők – elérhető szürke, barna és mahagóni színben

Színkombinációk:
Belső kagyló:

Külső borítás:

Tető:

Hófehér

Szikla szürke

Hamu szürke
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Az ön
színpalettája

Belső kagyló 1)

Cinnabar

Granite White

Midnight Canyon

Opal

Pearl

Platinum

Snow

Sapphire

Titanium

Hazelnut

Mahogany

Stone Grey

a Premium Line és Comfort Line modellekhez

Külső borítás 1)

1) Minden eltérő lehetőség
variálható
2) Kizárólag a Premium Line
típusoknál elérhető

White 2)

Light Grey 2)

Tető1)

Ha egyedi színválasztékot
szeretne rendelni, megteheti
felár nélkül!

Ash Grey
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Wildwood
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Az összes modell a
különleges jellemzőikkel

Design Line

5 üléses

Alapfelszereltség:
• modern JetPak technológia
• karbantartást nem igénylő tartószerkezet: EnduraFrameTM
• modern LED belső világítás
• két fokozatú szivattyúk
• energiatakarékos teljes habszigetelés

Just Silence,
224 x 213 x 86 cm

Extrák:
• Stílusos érintőképernyős vezérlés
• programozható belső fények
• 5 személyes pihenőtér koncepció

Premium Line

3

JetPaks

3 üléses

5 üléses

5 üléses

6 üléses

6 üléses

8 üléses

A5L
173 x 213 x 79 cm

A6L
203 x 224 x 86 cm

A8D
239 x 239 x 97 cm

A7
224 x 224 x 91 cm

A8L
239 x 239 x 97 cm

A8
239 x 239 x 97 cm

Alapfelszereltség:
• modern JetPak technológia
• karbantartást nem igénylő tartószerkezet: EnduraFrameTM
• modern LED belső világítás
• két fokozatú szivattyúk

Csúcs
technológiájú
kényelem:

• energiatakarékos teljes habszigetelés
Extrák:
•
•
•
•
•
•
•

maximális számú JetPak
stílusos masszázs jet-ek rozsdamentes acél kinézettel
prémium vezérlő rendszer színes kijelzővel
Cascadia vízesés
beépített prémium párnák
világító pohártartók
külső fények

3

JetPaks

4

JetPaks

Légköri külső világítás

5

JetPaks

5

JetPaks

6

JetPaks

6

JetPaks

A7L
224 x 224 x 91 cm

5

JetPaks

Comfort Line

3 üléses

5 üléses

6 üléses

6 üléses

R7
224 x 224 x 91 cm

R8L
239 x 239 x 97 cm

Alapfelszereltség:
• modern JetPak technológia
• karbantartást nem igénylő tartószerkezet: EnduraFrameTM
• modern LED belső világítás
• két fokozatú szivattyúk
• energiatakarékos teljes habszigetelés
Megvilágított vízesés

Megvilágított érintő képernyős panel

Extrák:
•
•
•
•

kényelmes vezérlés
stílusos szintetikus masszázs jet-ek
kényelmes párnák
kényelmes víz funkció

R5L
173 x 213 x 79 cm

2

JetPaks

R6L
203 x 224 x 86 cm

3

JetPaks

4

JetPaks

4

JetPaks

R7L
224 x 224 x 91 cm

4

JetPaks

Könnyű programozás okostelefonon keresztül
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Színesképernyős vezérlőrendszer
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Tiszta víz
Csúcs minőségű szűrés

Ultra-modern duplaszűrős rendszer
A masszázsmedencéinkben duplaszűrős rendszer van
Microban technológiával, mely egy antibakteriális
felületi bevonat.
Csúcstechnológia az utolsó csavarig
Programozható szűrés ciklusoknak, intelligens vízkezelő

Hihetetlenül halk. Csendesen működik szinte teljesen
vibráció nélkül. A keringető szivattyúk különleges
teljesítménye rendkivül magas szűrési teljesítményt tesz
lehetővé, akár napi 250-szeres szűréssel. Ez optimális
öblítést biztosít a medence minden részének, beleértve a
JetPak-ek mögötti részeket is, miközben a szivattyúk
roppant halkan tovább dolgoznak a háttérben.

rendszernek és az ózon tisztítórendszer használat
közbeni automatikus kikapcsolásának köszönhetően
maximális biztonságot, kényelmet és higiéniát
nyújtanak önnek medencéink.
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Kis kezelési igény. Az ózon rendszer csökkenti a felhasznált
vegyszereket. Az ózon rendszer, mely alapból tartozék,
kifogástalan vízminőséget és példás higiéniát biztosít.
Semmilyen karbantartást nem igényel, és a felhasznált
vegyszerek számát tovább csökkenti (mint pl. klór).
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Sztereó
hangrendszerek

Elite sztereó
hangrendszerek

Life sztereó
hangrendszerek

Design sztereó
hangrendszerek

A Premium Line és a Comfort
Line modellekhez

A Premium Line és a Comfort
Line modellekhez

A Design Line modellekhez

Vezérlés

Vezérlés

Hangszóró

Hangszóró

Vezérlés

masszázsmedencékhez
Hangszóró

Az ön Villeroy & Boch masszázsmedencéjét két
különböző sztereó hangrendszerrel lehet felszerelni:
Elite és Life.
Az Elit sztereó rendszernek van távirányítója. És
ügyes kis dolog ... mert nem merül el a vízben. A
Life sztereó rendszert a medencén kívülről lehet
vezérelni.
Az új Design sztereó rendszer a Just Silence
modellünkhöz választható. Itt nincs látható alkatrész
a külső burkolaton. A medence érintő panelén lehet
vezérelni.
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Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség
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villeroy&boch

A legújabb generációs Villeroy-Boch egyedi masszázsmedencék megtekinthetők és kipróbálhatók az iSauna
Design kft. bemutató termeiben.
Bővebb információ: www.szaunagyartas.hu

boch

iSauna Design Kft. MAXCity

iSauna Design Kft. Dunaszeg

2045 Törökbálint

9174 Dunaszeg

Tópark út 1/A

Liget u. 11.

+36 23 428 914

+36 96 312 230

+36 70 313 5705

+36 70 362 55 97

maxcity@szaunagyartas.hu

info@szaunagyartas.hu

Ebben a katalógusban szereplő illusztrációk és termékek csak jelzés értékűek. Az iSauna Design kft. minden termékével kapcsolatban fenntartja magának a jogot, hogy azokon bármilyen
esztétikai és/vagy funkciót érintő változtatást eszközöljön mindenféle bejelentés nélkül, illetve valahányszor, ha úgy ítéli meg, hogy változtatásra van szükség kereskedelmi vagy gyártási
indokból. Az iSauna Design kft. visszautasít minden nyomtatási hibából származó felelősséget.

