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Karta produktu
Wanna z hydromasażem SPA JACUZZI MIAMI 3.2

MIAMI 3.2

przestrzeń wewnątrz wanny - ilość miejsc:

miejsca siedzące

miejsca leżące

model

3 szt.

2 szt.

wymiary / waga:

wymiary produktu: 2200mm x 2200mm x  940mm

waga przed napełnieniem 415kg

waga po napełnieniu 1665kg

pojemność 

obudowa:

1250L

kolory dostępne w karcie kolorów

materiał Aristech Acrylic (amerykański akryl)

rodzaje zamontowanych pomp:

strumieniowa pompa wodna 3KM 2 szt.

1 szt.

zastosowana elektronika:

amerykański system sterowania - BALBOA BALBOA BP6013G2

panel sterowania  BALBOA TP600A

zasilacz 230V/380V 50Hz

nagrzewnica  BALBOA 3kW/220-240V

oświetlenie:

oświetlenie podwodne główne - z diodami LED 5” 1 szt.

oświetlenie podwodne dodatkowe - usytuowane 
po obrysie tai wody - z diodami LED

 16 szt.

narożne oświetlenie obudowy - z diodami LED 4 szt.

konguracja dysz masujących:

duże wodne dysze strumieniowe 5” 1 szt.

duże wodne dysze rotacyjne 5”  1 szt.

duże wodne dysze kierunkowe 3,5”  6 szt.

duże wodne dysze rotacyjne 3,5” 4 szt.

małe wodne dysze kierunkowe 2,5” 2 szt.

całkowita ilość powyższych dysz masujących 121 szt.

ltracja wody:

ltr montowany od góry 2 szt.

efektywny obszar ltracji  9,3 m2

generator OZONU 200 mg/h

funkcje i materiały konstrukcyjne:

rozdzielacz wody 2" 2 szt.

regulator powietrza 1"  2 szt.

zawór kontrolny 1" 3 szt.

zasuwy  2 szt.

dysze ssące 2"  4 szt.

zawór spustowy 1 szt.

W cenę prezentowanego modelu wliczone są również:

przykrycie termiczne - Nordic Cover z zamkiem bezpieczeństwa

izolacja cieplna dla powłoki ceramicznej

oświetlenie z diodami LED - obwodowe x 16 szt.

wodospad z diodami LED

fontanna ze światłem LED 

stopnie PVC

system do aromaterapii
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małe wodne dysze kierunkowe 1” 97 szt.

izolacja cieplna dla obudowy

kolory podświetlenia niecki 10 szt.

cyrkulacyjna pompa wodna 0,53 KM

pompa powietrzna 1KM 1 szt.

małe powietrzne dysze 0,5" 10 szt.

obudowa PCV imitacja drewna - naturalnego / szarego / brązowego

spód / dolna osłona z tworzywa ABS  1 szt.

cena netto 24 900zł

Cena brutto:

- instalacja w budynku mieszkalnym +8%VAT

- instalacja poza budynkiem mieszkalnym (domek ogrodowy, altanka) +23%VAT

zagłówki piankowe EVA  3 szt.

konstrukcja ramy nośnej pogrubiona stal nierdzewna

 1 szt.

 2 szt.

narożnik z funkcją LED

fontanna z diodą LED 

folia termiczna izolująca podstawę ABS

CENA NETTO: 24 900zł
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niebieskie chmury perłowa biel

W CELU DOBORU KOLORU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
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fala oceanu mistyczny szmaragd dakota perłowa czerń kryształowa kawa majowa miedź
T22

STANDARDOWE KOLORY AKRYLU DO WYBORU

biały czarne chmurysrebrnobiały marmur ostrygowy opal

DODATKOWE KOLORY AKRYLU DO WYBORU

wiosna sahara

KOLORY ZEWNĘTRZNEJ OBUDOWY DO WYBORU

KOLORY PRZYKRYCIA TERMICZNEGO DO WYBORU

pvc 

T01 T14T04 T10 T12 T21

T02 T16T03 T05 T19T06 T08

H11 H12 H13
pvc pvc

cedr ciemnoszary taupe czarny
C02 C03 C04 C07



Stosujemy wysokiej jakości, wyjątkowo cichą pompę cyrkulacyjną. Jest to pompa przystosowana 
do ciągłej pracy. Jak każdy inny element, została przez nas starannie dobrana tak, aby współgrać 
z całością.

6. Dmuchawa powietrza (opcja dodatkowa).

3. Pompa do masażu wodnego (w standardzie).

Każda obudowa zewnętrzna do naszych wanien jest bezobsługowa i gwarantuje najlepszy 
wygląd. Potra ucieszyć nie jedno oko, zarówno właściciela jak i gości odwiedzających nasz 
ogród. Zadbaliśmy o to aby nasze obudowy realistycznie oddawały strukturę drewna.

5. Pompa cyrkulacyjna (w standardzie).

Nasza dmuchawa powietrza posiada rewolucyjną konstrukcję turbodoładowania zapewniającą 
większą wydajność przy mniejszej mocy. Silnik pracuje cicho i zabezpieczony jest przed 
przegrzaniem. Możemy ją dodatkowo wyposażyć w pełni zintegrowany system Aromaterapii, który 
wprowadzi zapach bezpośrednio do naszego SPA! Siła naturalnego zapachu zarówno odświeża, 
jak i daje więcej przyjemności z użytkowania.

4. Układy elektryczne i okablowanie (w standardzie).

Nasze pompy są idealnie dopasowane do każdego modelu wanien z hydromasażem SPA. 
Dostępne są 4 miejsca, w których możliwa jest instalacja naszej pompy. Silnik to trwała i 
sprawdzona, jednofazowa jednostka. Posiada zabezpieczenie termiczne T1 oraz łożyska odporne 
na wysokie temperatury. To w bezpośredni sposób wpływa na długość pracy, trwałość i 
niezawodność. Posiada klasę izolacji F, ochrona IP * 5CE, TUV, SAA, KC, zatwierdzone w certykacji 
ETL.

2. Obudowa zewnętrzna (w standardzie).

Wszystkie układy elektryczne, zarówno te małe jak i duże, są w odpowiedni sposób zaizolowane 
tak aby zapewnić naszym użytkownikom maksimum bezpieczeństwa. Każdy element układu 
elektrycznego i zasilania, zainstalowany jest w odpowiednio przystosowanym dla niego 
bezpiecznym miejscu.

W TROSCE O TWÓJ KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO:

1. Podstawa pod wannę z hydromasażem SPA (opcja dodatkowa).

Dzięki solidnej i szczelnej podstawie z włókna szklanego lub kompozytu ABS, izolujemy naszą wannę 
z hydromasażem przed niekorzystnym oddziaływaniem owadów lub szkodników, wilgocią i 
maksymalnie zmniejszamy ryzyko powstania uszkodzeń w strukturze. Umożliwia ona również 
umieszczenie wanny z hydromasażem w dowolnym miejscu na terenie naszego ogrodu.  Zadbać 
musimy jedynie o równy poziom podłoża.
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ZDROWOTNE WALORY NASZEJ WANNY Z HYDROMASAŻEM
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