
Hydrosan: Jacuzzi ogrodowe wanna SPA 345

Luksusowa wanna Jacuzzi Spa z hydromasażem SPA-345

Model spa-345:

kolor akrylu: biała perła●

kolor obudowy: szara deska●

typ: wanna ogrodowa●

Rozmiary wanny:
2200x2200x940mm

Waga wanny netto:
50kg 
 
Pojemność wanny:
1150kg 

W zestawie:
Gruba pokrywa termiczna●

Funkcja Bluetooth oraz dwa głośnik●

wysokiej jakości akryl sanitarny pochodzący z USA!!! to nie jest chiński akryl !!!●

Łączna Ilość miejsc siedzący i leżących w wannie Jacuzzi SPA: 5 sztuk.●

Konstrukcja całego basenu ze stali nierdzewnej.●

Charakterystyka wyposażenia wanny spa jacuzzi:
Łączna ilość dysz: 70 szt., w tym:

Małe dysze wodne punktowe średnica 2": 15 szt●

Średnie Dysze wodne rotacyjne wirowe średnica 3,5": 11 szt●

Średnie Dysze wodne kierunkowe średnica 3,5": 26 szt●

Duże dysze wodne kierunkowe średnica 5": 6szt●

Duże dysze wodne wulkaniczne "Multi kierunkowe" średnica 7": 2szt●

Dysze powietrzne 1″: 10 szt●

Wszystkie dysze wpuszczane w akryl, nie wystają ponad akryl wanny! dzięki temu dysze nie
uwierają w ciało masującego dając 100 % satysfakcji oraz wysoki komfort masażu.



Komputer sterowania marki GECKO do wanny ilość:
1 szt (pełne sterowanie z Paneli całą wanną).  

Wanna wyposażona w najwyższej jakości sterownik.

Wanna posiada system czyszczenia wszystkich dysz oraz wody, możliwość ustawienia czasu
pracy czyszczenia po zakończonej kąpieli! 

Pompy wody do hydromasażu:
Bardzo mocne Pompy:

Pompa wody do masaży wodnego 3szt każda o mocy: 3*3HP●

Pompa powietrzna: 1 szt moc: 1HP●

Pompa cyrkulacyjna: 1 szt moc: 0,5HP●

Gwarancja 100% zadowolenia z produktu to nie jest jacuzzi które znajdziesz na basenach gdzie
masaż jest bardzo słaby, mało odczuwalny, mała ilość pomp, mało dysz kup a na 100% przy
pierwszym użyciu nie będzie chciał wyjść z wanny gwarantujemy!!

Dezynfekcja ozonowa: 1 szt moc 200mg/h1.
Podgrzewanie wody GECKO: 1 szt moc: 3KW2.
Oświetlenie wodne Halogen LED wielokolorowy: 1 szt3.
Koloroterapia LED wielokolorowa wokół całej wanny : 18 szt4.
Filtr wody Skimmer: 2 szt5.
Napowietrzanie pompy wody: 2 szt6.
Zawory LED zamykające dopływ wody na poszczególne stanowisko: 2 szt (np. jeżeli na jednym7.
ze stanowisk nie ma osoby kąpiącej się, zamykamy dopływ wody i przerzucamy całą siłę masażu
z jednego stanowiska na drugie)
Zawory zamykające dopływ wody do wodospadów oraz fontann: 2 szt8.
Fontanna LED: 3 szt9.
Wodospad LED: 1szt10.
Zagłówki piankowe z LED: 3 szt11.
Zawór spustowy: 1 szt12.
Zawór ssania wody: 5 szt13.
Pojemnik do aromaterapii: 1 szt14.
Poczwórna izolacja wanny:15.
izolacja niecki akrylowej pianką poliuretanową❍

izolacja obudowy pianką z folią termoizolacyjną❍

izolacja płyty podłogowej folią termoizolacyjną❍

izolacja drenażu rur w postaci pianki otulinowej❍

 

   

Każda dysza posiada funkcję
napowietrzania

Każda dysza z płynną regulacją
napowietrzania oraz siłą masażu



Magistrala powietrzna równoległa
(każda dysza zasilana oddzielnie)

Magistrala wodna szeregowa (dysze
połączone
w zamkniętym obiegu)

Zabezpieczenia w wannie:
zabezpieczenie pompy wodnej przed przegrzaniem oraz przebiciem●

zabezpieczenie pompy powietrznej przed przegrzaniem oraz przebiciem●

zabezpieczenie podgrzewacza przed pracą bez wody oraz bez uruchomionej pompy wodnej●

zabezpieczenie podgrzewacza przed przegrzaniem oraz przebiciem●

zabezpieczenie pompy wodnej przed pracą bez wody w systemie●

zabezpieczenie główne przed przebiciem●

  

Gwarancja na akryl
nie żółknie●

nie wyciera się●

nie traci koloru●

 

Co wyróżnia nasze Jacuzzi od konkurencji?:
Niepowtarzalny Design, jakość oraz precyzja w wykonaniu każdego detalu jacuzzi, najlepsze1.
materiały oraz komponenty z USA: Akryl Aristech Acrylic (antybakteryjny), sterowanie Balboa lub
Kanadyjskiej firmy Gecko liderzy w śród sterowników na całym świecie.
Zróżnicowane i unikalne stanowiska masujące, tak aby każdy z użytkowników mógł znaleźć coś2.
dla siebie. Układ dysz oraz ich wielkość zaprojektowane przez fizjoterapeutę, żeby maksymalnie
dotrzeć do miejsc które chcemy wymasować, a także zapewnić odpowiedni masaż na każdą partię
ciała.
Rygorystyczne i gruntowne testy przy produkcji Jacuzzi pozwalają zminimalizować jakiekolwiek3.
problemy podczas eksploatacji produktu w przyszłości.
Bogate wyposażenie w standardzie: oświetlenie LED siedmiokolorowe, dysze powietrzne LED,4.
duża ilość dysz masujących oraz różnorodna ich wielkość, mocne pompy wodne oraz powietrzna,
energoszczędna pompa cyrkulacyjna, mocny podgrzewacz wody o mocy 3KW, pełne ocieplenie
niecki Jacuzzi pianką PUR o grubości 25-30mm, aromaterapia, dopowietrzanie dysz wodnych
każdego stanowiska, ozonowanie, płyta polimerowa podłogowa. Sprawdź jakie możesz jeszcze
dobrać opcje dodatkowe do swojego SPA.
Automatyczna filtracja czasowa Twojego Jacuzzi za pomocą pompy cyrkulacyjnej oraz filtrów,5.
możliwość ustawienia dwóch trybów czyszczenia wody: ranny i wieczorny o dowolnych godzinach,
a nawet długość cyklu filtracyjnego.
Funkcja przed zamarzaniem wody, jeżeli temp. wody spadnie do 10 stopni automatycznie6.
uruchomi się podgrzewacz wody z pompą cyrkulacyjną. Możliwość korzystania z Jacuzzi 365 dni w



roku, nie ma potrzeby opróżniania wody ze SPA porą zimową.
Trzy tryby pracy: Standard, Economy, Sleep pomogą dostosować pracę filtracji oraz ogrzewanie7.
dla najbardziej wymagających klientów.

Opcje dodatkowego wyposażenia:
Pełna izolacja wanny razem z dnem wanny oraz obudowy 1999 zł dzięki pełnej izolacji woda w●

wannie utrzymuje stałą temperaturę przez około 48h przy minimalnym użyciu podgrzewacza 0zł 
Obudowa zewnętrzna 1799zł 0zł●

Schodki do wanny 499 zł 0zł●

Poręcz ułatwiająca wchodzenie do Jacuzzi ●

Podnośnik/stojak na pokrywę termiczną ●

Lampa UV ●

Stacja automatycznego dozowania chemii Ph/Chlor/Redox ●

Moduł Wifi (sterowanie SPA za pomocą aplikacji smartfonu) ●

Zestaw startowy chemii basenowej●

MicroSilk - system terapii tlenowej ●

W cenie transportu zapewniamy:
profesjonalne podłączenie Jacuzzi,●

przetestowanie z obsługi panelu sterującego●

podstawowe szkolenie z czynności eksploatacyjnych i serwisowych (wymiana i czyszczenie filtra,●

dozowanie chemii).

Posiadamy serwisantów w każdym województwie.
  

Kupujący przed dostawą powinien:
zapewnić kilka osób do pomocy, aby swobodnie ustawić jacuzzi (jeżeli nie ma osób może być hds,1.
koparka, dźwig),
przygotować (hds, koparka lub dźwig),2.
zapewnić zasilanie:3.

dla SPA powyżej 3-osób: 380V (zabezpieczenie różnicowo-prądowe zależne od modelu wanny❍

zapytaj sprzedawcę)
dla SPA do 2-osób 230V (zabezpieczenie różnicowo-prądowe zależne od modelu wanny, zapytaj❍

sprzedawcę)
przyłącze wody (do napełniania wanny wystarczy wąż ogrodowy) 4.

Kupujący musi przygotować docelowe miejsce gdzie ma stać oraz doprowadzić prąd 3-fazowy. 
 

KONTAKT



Hydro San Sp. z o.o. 

E-mail: biuro@hydrosan.eu

WWW: hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306
Adres:
Świdry 104C,
21-400 Łuków
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