
Stella
75 m3/h

Riva
54 m3/h

Active
20 m3/h

Perla
40 m3/h

Závěsné protiproudy jsou určeny pro dodatečnou montáž s možností
celkem jednoduché demontáže.
Další vysvětlení:
– možnost dodání s teleskopickou podpěrou pro nadzemní bazény.
Teleskopická podpěra je dodávána samostatně.
Protiproud je vybaven světlem.
– možnost dodání s barevným LED osvětlením.

Hanging counterflow devices are designed for subsequent mounting
with possibility of easy removal.
Explanation of another:
– can also be delivered with telescopic support for above ground pools.
Telescopic support packed separately.
– can also be with RGB LED multicolor.

• Závěsné protiproudy BADU JET • Hanging counterflow BADU JET

Stella – nejvýkonnější závěsný protiproud BADU Jet. Se dvěma tryskami
s nastavitelným průtokem a směrem a integrovaným bílým nebo
vícebarevným LED světlem zajišťuje skvělý výkon i atmosféru. 
Riva –závěsný protiproud určený pro aktivní sportovní vyžití. Součástí je
tryska s nastavitelným průtokem a směrem. Integrované bílé nebo
barevné LED světlo zajišťuje skvělou atmosféru.
Perla – silná a efektivní jednotka pro střední velikost bazénů. Součástí
je tryska s nastavitelným průtokem a směrem. Integrované bílé nebo
barevné LED světlo zajišťuje skvělou atmosféru.

Stella – The most powerful under the BADU Jet overhang counter
swim units. With two adjustable flow and direction control
nozzles and integrated LED lighting in white or multicolor,
ensures a pleasant ambience.
Riva – An overhang counter swim unit offering active and vital sporting
enthusiasts. With an adjustable flow and direction control nozzle.
Integrated LED lighting in white or multicolor.
Perla – A powerful and efficient unit for medium sized pools, With
an adjustable flow and direction control nozzle. The integrated
LED light in white or multicolor ensures a pleasant ambience.

Závěsný protiproud BADU JET | Hanging counterflow BADU JET cena Kč €

3002622 E Active, 20 m³/h, 230 V, 1,1 kW
Active, 20 m³/h, 230 V, 1,1 kW 28,0 29 944,-

300241 E Perla, 40 m³/h, 230 V, 2,3 kW
Perla, 40 m³/h, 230 V, 2,3 kW 50,0 49 800,-

300242 E Perla, 40 m³/h, 400 V, 2,1 kW
Perla, 40 m³/h, 400 V, 2,1 kW 40,0 48 517,-

300261 E Riva, 54 m³/h, 230 V, 2,9 kW
Riva, 54 m³/h, 230 V, 2,9 kW 55,0 77 499,-

300262 E Riva, 58 m³/h, 400 V, 3,3 kW
Riva, 58 m³/h, 400 V, 3,3 kW 45,0 61 294,-

300272 E Stella, 75 m³/h, 400 V, 3,8 kW, 2x tryska
Stella, 75 m³/h, 400 V, 3,8 kW, 2x nozzle 55,0 71 505,-

Příslušenství | Accessories cena Kč €

300201 E Masážní hadice BADU JET prům. 40 mm s pulzátorem
Massage hose as an accessory to BADU JET diam. 40 mm with pulsator 0,80 4 736,-

300202 E Masážní hadice BADU JET prům. 40 mm
Massage hose as an accessory to BADU JET diam. 40 mm 0,70 1 974,-

300203 E Zátka trysky
Cup of nozzle 0,05

300205 E Pulzátor
Pulsator 0,05

136

Závěsné protiproudy
Hanging counterflow

8




