
DOPŘEJTE SI LUXUS

VÍŘIVÝCH VAN JACUZZI®

AKČNÍ CENY 
POUZE DO 31.7.2017



177 000 Kč

149 000 Kč

AKČNÍ CENA 
BEZ DPH:

AKČNÍ CENA 
BEZ DPH:

Původní cena: 271 215 Kč 

Původní cena: 238 410 Kč

• rozměry: 193 x 168 x 81 cm
•  barva vany: platinum
• barva panelů: silver wood
• počet osob: 2 - 3
• počet lehátek: 1
• celkový obsah vody: 833 litrů
• váha vany bez vody: 223  kg
• 19 hydromasážních trysek 
• termokryt v ceně

• rozměry: 213 x 213 x 91 cm
•  barva vany: platinum
• barva panelů: silver wood
• počet osob: 6 
• počet lehátek: 1
• celkový obsah vody: 1 703 litrů
• váha vany bez vody: 347 kg
• 35 hydromasážních trysek 
• termokryt v ceně

Parametry a vybavení vířivky:

Parametry a vybavení vířivky:

Pokud máte terasu a stále vás neopouští pocit, že zeje 
prázdnotou, pak je vířivka J-215 pro vás tou správnou 
volbou. Ideální rozměry 193 x 168 cm dávají tušit, že se 
vejde téměř kamkoliv. Samozřejmě v ní po náročném 
dnu můžete relaxovat sami, bez obav však přizvěte i svou 
drahou polovičku. Vířivka J-215 je totiž konstruována 
dokonce až pro 3 dospělé osoby. Zaposlouchejte se do 
příjemného bublání a starosti alespoň na chvíli hoďte za 
hlavu.

Vířivou vanu J-235 charakterizuje velkorysý prostor 
čtvercového tvaru. Útočiště před okolním uspěchaným 
světem tak v jejím nitru pohodlně nalezne až 6 osob. 
Vodní lázeň v této vířivce přináší uvolňující, ale zároveň 
vzrušující zážitek. Ergonomicky tvarované lehátko spolu 
se 35výkonnými tryskami zajistí vašemu tělu komplexní 
masáž, nemluvě o speciálním vybavení v podobě 
podvodního reflektoru a vodopádu, které posunou vaši 
regeneraci k samotné dokonalosti.

J 215

J 235 

Classic

Classic



443 000 Kč

AKČNÍ CENA 
BEZ DPH:

Původní cena: 680 994 Kč 

310 000 Kč
Původní cena: 475 767 Kč

• rozměry: 231 x 231 x 92/107 cm
•  barva vany: platinum
• barva panelů: silver wood
• počet osob: 2 - 3 
• počet lehátek: 1
• celkový obsah vody: 1 190 litrů
• váha vany bez vody: 391 kg
• 53 hydromasážních trysek 
• termokryt v ceně

• rozměry: 231 x 213,5 x 97 cm
•  barva vany: platinum
• barva panelů: silver wood
• počet osob: 5 - 6
• počet lehátek: 1
• celkový obsah vody: 1 855 litrů
• váha vany bez vody: 379  kg
• 42 hydromasážních trysek 
• termokryt v ceně

Parametry a vybavení vířivky:

Parametry a vybavení vířivky:

Vana J-355 je klíčem ke znovunalezení ztracené formy – 
ať už fyzické či psychické. Na chvilku se zastavte 
a udělejte si čas jen sami pro sebe. Pohodlně se uvelebte 
ve speciální hydroterapeutické sedačce, opřete si hlavu  
o pohodlnou měkkou opěrku a zbytek nechte na vaší 
nové vířivce. Terapie v prohřáté lázni plné roztančených 
bublinek nejen, že vaše tělo příjemně zregeneruje, ale 
navíc vás uvede do stavu dokonalé vnitřní harmonie.

Model J-575 je vana do každého počasí. A to doslova. 
Díky její zvýšené odolnosti vůči vlivům počasí ji bez 
problémů umístíte i do exteriéru na terasu či zahradu  
a můžete v ní tak strávit sychravý podzimní den i vlahou 
letní noc. Panely stěn této elegantní vířivé vany jsou 
upevněny tlakovými klipy, které usnadňují její údržbu,  
a o čistotu vody se stará unikátní systém čištění 
ClearRay™. Díky bohaté výbavě, zahrnující např. masážní 
ergonomické lehátko, 2 podsvícené vodopády a systém 
vnitřního osvětlení ProEdge, si požitek z odpočinku 
vychutnáte nejen vy, ale i 5 dalších přátel.

J 355

J 575

AKČNÍ CENA 
BEZ DPH:

Premium

Premium



AKČNÍ CENA 
BEZ DPH:

381 000 Kč
Původní cena: 585 198 Kč 

• rozměry: 215 x 190 x 80 cm
•  barva vany: platinum, bianco
• barva panelů: teak, graphite
• počet osob: 4
• počet lehátek: 1
• celkový obsah vody: 1 390 litrů
• váha vany bez vody: 250 kg
• 16 hydromasážních trysek 
• termokryt v ceně

• rozměry: 235/239 x 211/215 x 93 cm
•  barva vany: platinum , bianco
• barva panelů: teak, graphite
• počet osob: 5 - 6
• počet lehátek: 1
• celkový obsah vody: 2 110 litrů
• váha vany bez vody: 400  kg
• 31 hydromasážních trysek 
• termokryt v ceně

Parametry a vybavení vířivky:

Parametry a vybavení vířivky:

Profile je zrozena pro party. Svými rozměry a uspořádáním nabízí 
komfort pro 5-6 osob a je tak ideálním nástrojem pro zpestření 
večírků či setkání přátel. Tento typ vířivky jako jediný nabízí speciální 
intenzivní čistící program instant Clear a systém Clear Ray UV 
pro desinfekci vody, které jsou z hlediska údržby pro podobné 
společenské akce ideální. U této vany oceníte také funkci blower pro 
tvorbu mini bublinek a můžete ji zcela dle vlastního vkusu doplnit 
exkluzivními doplňky jako např. HiFi Insound systémem se špičkovou 
kvalitou zvuku na dálkové ovládání. Překvapte přátele večírkem, 
naložte se s nimi do horké vody a sami uvidíte, jak si vylepšíte svůj 
společenský profil.

Delos Pro je další z modelů vyšší třídy, který má jednoduše 
styl. Tato prémiová vana navazující na základní model 
Delos je opatřena exkluzivní výbavou s celou řadou 
dalších volitelných doplňků a příslušenství. Ponořte se do 
horké vody, opřete si hlavu o vysoce komfortní pěnovou 
opěrku a uvolněte své prací znavené tělo a stresem 
pocuchanou mysl na maximum. Nebo se v zimě kochejte 
ze své venkovní vířivé vany pohledem na zasněžené okolí 
– s izolací panelů Winter Pro Kit se budete cítit báječně. 
Vyberte si zkrátka takovou výbavu, která vám soukromý 
zážitek z hydrorelaxace nejen zpříjemní, ale ještě znásobí.

277 000 Kč
Původní cena: 425 682 Kč 

PROFILE

DELOS PRO

AKČNÍ CENA 
BEZ DPH:

Italian Design

Italian Design



COBALTBIANCO PORCELAIN SANDSTONE OPAL

SILVER PEARL TEAK PROFILE DESERT SAND TEAK DELOS PRO SILVER WOOD
PREMIUM

PLATINUM

Barvy vířivých van JACUZZI®:

Barvy panelů vířivých van JACUZZI®:

• Biosauna
• Římská sauna
• Finská sauna

Programy sauny:
• Tepidárium - 35/40 stupňů - střední vlhkost
• Hammam - 40/45 stupňů - vysoká vlhkost
• Calidarium - 45/48 stupňů - vysoká vlhkost

Programy lázní:

•  Studená sprcha - velmi tenký proud vody  
ideální pro chladné nebo studené sprchy

• Tenké deště - středně velké kapky
•  Tropická sprcha - silnější a energické kapky s masážními efekty

Programy sprchy:

Sasha Mi je synonymem dokonalosti. V rozměrech 
260 x 120 x 225 cm skrývá zcela unikátní profesionální 
wellness centrum, které nabízí tyto 3 funkce - saunu, 
tureckou lázeň a emoční sprchu. Vyrobena z těch 
nejkvalitnějších materiálů v podobě dřeva, tvrzeného skla 
a designové oceli představuje v praxi nejnovější 
a nejosvědčenější technologie Jacuzzi®. Za pomocí 
páry a přirozeného tepla prožije vaše tělo razantní 
hloubkovou očistu, vedoucí k vyplavení toxinů a posílení 
imunitního systému. Emoční sprcha s volitelnými programy 
chromoterapie ve vás pak pro změnu navodí zvláštní, 
intenzivní náladu, kterou mimo své privátní wellness centrum 
jinde nezažijete.

449 000 Kč
Původní cena: 547 290 Kč 

Sauna Sasha Mi

AKČNÍ CENA 
BEZ DPH:


