7-8 vietos
244 x 244 x 96,5 cm
1631 litrų

Modeliai:
Titanium (60 purkštukų)

VID. APLINKOS
TEMPERATŪRA

Modelis H800

IŠLAIDOS
PER MöN.

ŽEMA: 7oC

49,- Lt

AUKŠTA: 24oC

22,- Lt

Galia/1m3

36,2W

Šis spa talpina net aštuonis žmones. Jame
n÷ra
atskirtos
s÷dimos
vietos,
tod÷l
užtikrinamas laisvas jud÷jimas iš vienos vietos
į kitą, bei pilnavert÷ masažo teikiama nauda.
Trys galvos pagalv÷l÷s, saugūs spa laipteliai
bei kojų masažas – absoliutus komfortas. Šis
modelis galimas su LCD plokčiaekraniu
televizorium.

Vidin÷s apdailos pasirinkimas

Išor÷s apdailos pasirinkimas
Hydropool Self-Cleaning Hot Tubs komplektuojami
su jokios priežiūros nereikalujančios Everlast išorine
apdaila. Aukščiausios kokyb÷s apdaila montuojama
ant tvirto medžio pagrindo. Mažiausiai tik÷tinu
atveju, jeigu jums reiktu prieigos prie kubilo
vandentiekio ar įrangos, visos keturios plokšt÷s
lengvai nuimamos.

Alpine Mist

Cappucino Mist

Silver Marble

Summer Sapphire
Espresso

Midnight Mist

Kilahari

Natural

Glacier Mist

Bronze
(optional / upgrade
color only)

Driftwoo

Pacific Mist

Garso ir vaizdo pasirinkimas

Apsaugin÷s uždangos pasirinkimas

Stereoaparatūra
Į Hydropool Spa įmontuojama aukščiausios klas÷s
stereo sistema, leidžianti maudymosi metu klausytis
jūsų m÷gstamiausių radijo stočių arba CD/MP3,
prijungti Ipod ar kitą grotuvą. Būdami vandenyje,
valdykite muziką distancinio pulto pagalba.
Jei Jūs rengiate vakar÷lį šalia savo namo - prijunkite
kilnojamus stiprintuvus prie muzikin÷s spa sistemos, ir
galingas muzikinis palaikymas Jūsų šventei
užtikrintas.

Double Thermal Shield Cover
Mūsų naujoviška Termin÷
Izoliacinio Sluoksnio Danga yra
aukščiausios kokyb÷s. 4‘‘
Hydrowise izoliacinis dangtis –
laiko šilumą viduje, o šaltį išor÷je.

17cm LCD plačiaekranis televizorius su DVD
grotuvu
800 ir 1038 Hydropool Self Cleaning hidromasažinio
baseino modelius galima įsigyti su šia video sistema,
kuri susideda iš vandens nepraleidžiančio 17 cm LCD
ekrano ir vandeniui atsparaus DVD grotuvo. Įjungus
sistemą LCD ekranas hidrauliškai pakeliamas, o
išjungiant – nuleidžiamas į specialiai sukurtą lentyną
SPA viduje. Kartu su šia sistema Jūs gausite vandens
nepraleidžiantį, plūduriuojantį šios sistemos valdymo
pultą.

Aromaterapija
Naujiena. Drem Scent aromaterapija
Nuo šiol gal÷sit÷s m÷gautis visais aromaterapijos
teikiamais malonumais savo SPA baseine.

Cover Remover Plus
Uždengimo sistema – išmoninga
išeitis lengvai ir greitai pakelti patį
uždengimą. Covermate remover
plus pagamintas iš milteliais
nudažyto aliuminio, užima ypač
mažai vietos, ir jei jūsų SPA yra
šalia sienos ar kitų daiktų, galima
jį nuimti. Covermate remover plus
gali būti dalinai nukeltas į vieną
pusę, hidrauliniai stūmokliai
Cover RemoverStandart
Mūsų populiariausias uždengimo
sistema yra paprasta naudotis,
užima mažai vietos, paprastas
dizainas. Jis turi tik viena judančią
dalį, pastatytas sustabdantis
mechanizmas.

Vandens sporto pasirinkimas
Irklavimas
Nerūdijančio plieno irklai, kurių galai
aptraukti guma, kad būtu patogu
irkluoti. Prid÷ti besisukantys inkarai,
kad būtų galima visiškai padaryti
irklavimo judesį. Tai puiki viršutin÷s
kūno dalies ir pilvo treniruot÷s. Tik į
1038 Hydropool Self Cleaning
hidromasažinio baseino modelį.

Vandens pasirinkimas

Apšvietimo pasirinkimas

Accu-Pressure
Sequence Massge
Taškinis masažas - s÷dima pad÷tis
su 8 pulsuojančiais purkštukais,
kurie leidžia patirti vandens
masažą, kaip niekas kitas.

Deluxe LED and
Garden FX
M÷gaukit÷s šviesos efektais,
teikiamamais 4-ių povandeninių
LED lempų. Spalvos sklandžiai
keičiasi, greičiau ar l÷čiau, galima
nustatyti šviesti vieną spalvą. Be
to, prie apdailos pridedamos 2
LED lemput÷s, kurios užtikrina SPA
saugumą. Jos automatiškai
įsijungia ir išsijungia foto kameros
pagalba.

Kintamo greičio oro terapija
Kiekviena kintamo srauto oro
masažo sistema sukurta kad Jus
pajustum÷te nepakartojamą
terapinį masažą, kurį Jums suteiks
10000 įdealių oro burbuliukų.

Refleksologinis p÷dų masažas
Hydropool'o refleksologinis p÷dų
masažas leidžia jums nukreipti visą
siurblio galią į du p÷dų
purkštukus, per kuriuos paduoda
galingus ir energingus masažų
srautus, leidžiant pajusti
hidroterapijos malonumą jūsų
įsitempusioms kojoms.
Double Premium
Waterfall Jet
Reguliuojamas "Waterfall Jet"
padeda organizmui natūraliai
atsipalaiduoti, nuima fizinį
nuovargį, padeda sumažinti
stresą, galvos skausmą.

Cascading HydroFalls
Į HydroFalls paketą įeina 3 laminar
fontaniniai purkštukai, šviečiantys
ryškia spalva, deka LED žibintų.

Northern Lights apšvietimas
Naujausia RGB LED apšvietimo
komplektacija, kurios pagalba
apšviesti bus visi kontrol÷s bei
reguliavimo prietaisai.

Laiptukų pasirinkimas
Dviejų pakopų Kedro laipteliai
pad÷s jums saugiai ir patogiai
patekti į jūsų SPA baseiną. Šie
laipteliai yra pagaminti iš aukštos
kokyb÷s kedro.

Dviejų pakopų Universalūs
laipteliai
pad÷s jums saugiai ir patogiai
patekti į jūsų SPA baseiną. Šie
laipteliai yra prieinami suderinti
Natūralus kedras,Driftwood arba
Espresso spalvos apdaila.

Hydropool’o Komforto Savyb÷s…
Viršys visus Jūsų lūkesčius. Patrauklus dizainas,
kiekvienas modelis sukonstruotas taip, kad patogiai
sutalpintų daugiau žmonių.

Ergonominis s÷dynių dizainas

Gilios gulsčios, s÷dimos vietos, negilios raminančios
vietos, specialiai pritaikytos vaikams, su itin
minkštom pagalv÷l÷m. Leis Jums atsipalaiduoti ir
m÷gautis viso kūno masažu.

Pasinerkite į prabangą.

Gultas

Įleisti purkštukai

Daugiapakop÷s s÷dyn÷s

Patogi vieta p÷doms

Patogus ledo kibiras

Hydropool LT UAB, www.hydropool.lt, info@hydropool.lt tel./fax. 8-37 333012, mob. +370 699 36262

