
770011

HL8500050

HL8531020 HL8532020 HL8712020

HL8503050 HL8522050

Bottom air system

HL8500050 B
Podlahový bublinkový systém, napojení 90° 2“ in, s přípravou pro pneu. tlačítko
Bottom air system, connection 90° 2“ in, prepared for pneumatic switch

12 490,-

HL8531020 B
Nerezový kryt vzduchové masáže ∅ 354 mm
Stainless steel covering of air massage ∅ 354 mm

16 150,-

HL8503050 B
Podlahový bublinkový systém se světlem 50 W, napojení 11/2“ in, s přípravou pro pneu. tlačítko
Bottom air system with light 50 W, connection 11/2“ in, prepared for pneumatic switch

16 120,-

HL8532020 B
Nerezový kryt vzduchové masáže ∅ 354 mm se světlem 50 W
Stainless steel covering of air massage ∅ 354 mm with light 50 W

27 660,-

HL8712020 B
Pneumatický spínač pro vzduchovou masáž
Pneumatic switch for air massage

3 050,-

HL8522050 B
Přírubová sada základního dílu a pneu. spínače
Flange set of basic element and pneumatic switch

5 050,-

cena Kč €Podlahový bublinkový systém

Hydromassage bed

770010 B
Hydromasážní lože do betonu
Hydromassage bed Concrete

12,0 39 720,-

770011 B
Hydromasážní lože pro fólii
Hydromassage bed for liner

16,0 49 120,-

cena Kč €Hydromasážní lože

je vyrobeno z oceli AISI 304. Ostatní konstrukce je pozinkovaná ocel.
Nerezová část je mořena a leštěna. Pro fóliový bazén je příruba
utěsněna pouze fólií. Tento nový typ lehátka je konstruován tak, aby
bylo možné u každé části regulovat množství přivedeného vzduchu.

is made of stainless steel AISI 304. The rest of the construction is
made of galvanized steel. Stainles steel is stained and polished.
For liner pools the flange is sealed only in liner. This type of bed is
made to regulate the air in every section separately.

Hydromasážní lože Hydromassage bed

V I I I V Z D U C H O V Á  M A S Á Ž
AIR MASSAGE
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