A masszázsmedencék
új generációja
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Mennyire
lehet egyedi egy
masszázsmedence?
Szeretne egy olyan masszázsmedencét, amely eltér a piacon
található szokásos változatoktól? Amelynek más a dizájnja és
a technológiája? Egyben biztonságos és energiatakarékos is?
Meg fog lepődni, milyen széles ezen modellek és lehetőségek
köre.
A Design, a Premium és a Comfort termékcsaládok számos
közös tulajdonsággal rendelkeznek: innovatív technológiát,
kiemelkedő formatervezést, csúcsminőséget és magas komfortfokozatú felszereltséget kínálnak – vagyis mindazt, amit az
ügyfelek elvárhatnak a Villeroy&Boch márkától.
Fedezze fel a csak a Villeroy&Boch-tól beszerezhető kiváló
minőségű masszázsmedencék új generációját!
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Relaxáció az
életminőségért

Jellemzően az életben az apró örömök vannak ránk a leginkább hatással. Ezek egyike a wellness is. A wellness azt
üzeni, hogy legyél aktív, élj tudatosan és egyensúlyban!
A meleg vízben történő relaxáció nemcsak megszépít,
hanem jó közérzetet is biztosít. Ennek számos oka van:
• Egy medence meleg víz formába hozza a vázizomzatot.
• A kellemes masszázshatás felpezsdíti az izmokat.
• Aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer, ami megszünteti szervezetünk stressz okozta válaszreakcióit.
A rendszeres masszázsmedence-használat javítja az életminőségünket. Amikor testünk és szellemünk harmóniában van a teljesség érzése automatikusan kialakul.
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A kikapcsolódás
ideális módja

Amikor a napi munkánk és magánéletünk támasztotta
követelmények megakadályozzák, hogy egészségünkkel
is foglalkozzunk és relaxáljunk, szinte alig marad időnk
arra, hogy megtaláljuk az egészséges egyensúlyt. Varázsoljon saját masszázsmedencéjéből egy olyan nyugodt
és felpezsdítő helyet, amelyet Ön és családja bármikor
felkereshet! A kültéri masszázsmedence egész évben teljes
körű relaxációt biztosít a friss levegőn, télen és nyáron
egyaránt.
Tudta Ön?
• A meleg víz nyugtató hatása segíti az esti elalvást.
• Az örvényhatás megnyugtatja a vegetatív idegrendszert,
amikor a modern élet okozta stressz felerősödik.
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A fitnesz
és a wellness
összetartoznak

Minden sportoló tudja, hogy a sportolást követő regenerációs fázis ugyanolyan fontos, mint az azt megelőző
bemelegítés. Márpedig ennek nincs pihentetőbb módja,
mint a pezsgőfürdőzés. A fizikai erőnlét és a teljesítmény
javítása nem csak a rendszeres edzés, hanem az edzések
közötti megfelelő regeneráció függvénye is. Számos
hivatásos sportolónak kötelező az edzést követő pezsgőfürdőzés.
Az edzést követően a víz segít:
• megelőzni az izomlázat,
• ellazítani az inakat és a szalagokat.
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Vitalitás
és
kisugárzás
A szépség természetes módon elérhető. Minden alkalommal, amikor masszázsfürdőt vesz, javul bőre és teste természetes kisugárzása. Emellett a nyugtató melegség természetes módon járul hozzá a szépséghez szükséges alváshoz.

•
•
•
•
•

Tudta-e, hogy a masszázsmedence:
segíti a gyors regenerálódást?
stimulálja a különböző testfunkciókat, és már rövid időn
belül a szervezet mély, ellazult állapotba kerül?
a víz keringetésével stimulálja a bőr idegvégződéseit, ami
melengeti a lelket?
elősegíti a munka és a magánélet egyensúlyát?
stimulálja az anyagcserét, ezáltal serkenti a bőr vérkeringését?
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Wellness
hidroterápiával

Kényeztesse magát! Egész testével merüljön el a meleg
vízben, és érezze a milliónyi apró buborék előnyeit! Élvezze az egészségére és általános jóllétére gyakorolt jótékony
hatásokat! E hatások sokfélék és tartósak. Ez részben
a JetPak masszázs fúvókáknak köszönhető, amelyek
különböző intenzitású és típusú áramlást biztosítanak,
ezáltal megcélozzák a különböző testrészeket, és más-más
terápiás hatást váltanak ki.

•
•
•
•
•
•
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Ismeri Ön a hidroterápia pozitív hatásait?
A teste átmasszírozásra kerül és felpezsdül.
Az izmokat érő hidrosztatikus nyomás hatására kiürülnek a 		
méreganyagok.
Stimulálódik a vérkeringés, amelynek kedvező szív- és
érrendszeri hatása van.
A meleg oldja az ízületek és az izmok feszültségét, ezáltal azok
jobban felfrissülnek.
A hidroterápia ezen kívül csökkenti a vázizomrendszeri
fájdalmat, és megelőzi a hátfájást.
A masszázs akkor a leghatásosabb, ha az az egyéni igényekhez
igazodik.
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Innováció
kívül
és belül
Mérnöki munka, technológia, dizájn, kidolgozás – mindezek
eredménye egy kiemelten magas minőségű termék.
The EnduraFrameTM vázszerkezet
Ennek a famentes mérnöki megoldásnak köszönhetően a
masszázsmedence teherbíró képessége és tartóssága átlagon
felüli.
JetPak technológiának köszönhető személyre szabott masszázs
18 különféle JetPak közül válogathat és minden használat
alkalmával pillanatokon belül a kívánt helyre pattinthatja
őket – azért a wellness élményért, amely pontosan megfelel az
egyedi igényeinek.
Csúcsteljesítmény és hatékonyság
A világ leggazdaságosabb masszázsmedencéjét az erőforrások
hatékony felhasználására tervezik. Mindez a teljes habszigetelésnek, a gazdaságos vezetékezésnek és az energiatakarékos
tetőnek köszönhető.
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Karbantartást
nem igénylő
vázszerkezet
Az egyediség mint vezérelv
5
4

2

3

1

A Villeroy&Boch masszázsmedencék tartós, masszív,
teljesen zárt, famentes vázszerkezettel rendelkeznek, amely
meggátolja a nedvesség és a kártevők behatolását: ez az
EnduraFrameTM.

1

2

3

Ezen vázszerkezethez párosulnak a masszív műanyag
támasztékok és a kiváló minőségű UV-álló panelek, amelyek
átlagon felüli tartóerőt és hosszú élettartamot biztosítanak.

4

5
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EnduraBaseTM – A zárt ABS fenéklemez érzékelhetően
halkabb üzemelést és rezgéscsökkenést biztosít.
EnduraBeamTM – Az integrált vázszerkezet átlagon felüli
szilárdságot és tartósságot biztosít.
EnduraSupportsTM – A lábtér és az ülőfelületek fokozott
stabilitásáért.
EnduraShellTM – Az akrilborítást poliuretánhab erősíti,
amely fokozott higiéniát és tartós ragyogást biztosít.
EnduraWoodTM – Időjárás- és UV-álló műanyag külső
szerkezet.

Fokozott energiahatékonyság
A kiemelt konkurensek összehasonlító
adatai a California Energy Commission (CEC)
szerint. A fogyasztás a helyi adottságok és a
használat függvénye.

261 Watts
252 Watts

229 Watts
175 Watts
164 Watts

A kategória legjobbja:
- Akár 90%-kal kevesebb csőrendszer
- Jobb hőszigetelés
- Energiatakarékos szerelvények
Energiatakarékos Villeroy & Boch masszázsmedencék

Villeroy & Boch masszázsmedence:
melegen tartja a vizet.

A Villeroy&Boch masszázsmedencék valószínűleg a
leggazdaságosabbak a világon. A teljes habszigetelésnek
köszönhetően nincs energiaveszteség: az innovatív JetPak
technológia hasznosítja a masszázsmedencéből származó
hőt, mivel a csőrendszer 90%-a a meleg vízen halad át,
így a csövekben lévő meleg víz hője átadásra kerül a maszszázsmedencében lévő vízbe.

Az energiahatékonyság az alábbiaknak köszönhető:
akár 90%-kal kevesebb csővezeték,
optimalizált vezetékezés a meleg medencében található
víz hasznosításának köszönhtően,
a JetPakek mögötti meleg levegő hasznosítása,
teljes habszigetelés,
energiatakarékos tető.

•
•
•
•
•

Átlagos masszázsmedence teljes
habszigetelés nélkül.

Mivel a Villeroy&Boch masszázsmedencék a hideg levegőt
hasznosító átlagos masszázsmedencékkel ellentétben, a
JetPakek és a meleg víz keringető szivattyú mögötti területen keletkező melegebb levegőt hasznosítják, így növelik a
működési hatékonyságukat.
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Egyedi
JetPak
technológia

Az egyéniség mint meghatározó elv

A Design, a Premium és a Comfort Line termékcsaládokba
tartozó minden egyes masszázsmedence esetében Ön
kombinálhatja az előnyben részesített fúvókát a kedvenc
ülőhelyével.
Válasszon a különböző JetPakek közül, amelyeket gyorsan
elhelyezhet a kiválasztott ülőhelyen! A szabadalmazott
JetPak technológiának köszönhetően a masszázsmedencéket
bármikor továbbfejlesztheti a legújabb fúvóka technológiát
tartalmazó JetPak-kel.
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•
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A JetPak technológia további előnyei:
Cserélhető háttámlák: a kívánt pozícióba pattinthatók –
akár a masszázsmedence működése közben is.
Egyénileg beállítható ülésmélység: az ülések a különböző
testformákhoz és -méretekhez igazíthatók.
Változtatható masszázs: akár 18 különböző JetPak biztosítja a személyre szabott élményt.
Kockázatmentes befektetés: kezdjen csak néhány JetPak
kel, majd igény szerint növelje ezek számát!

Kevesebb cső,
nagyobb erő

Piaci szabvány

Villeroy & Boch technológia

Bár a piac továbbra is ragaszkodik az elavult megoldásokhoz, mi jobb áttekinthetőséget teremtünk:
a Villeroy&Boch termékekben új, intelligens összeköttetések váltják ki a szabványos masszázsmedencékre
jellemző, látszólag végtelen csőrendszert.
A JetPak technológiának köszönhetően ezek a masszázsmedencék akár 90%-kal kevesebb csövet tartalmazhatnak.

• Csökkentik a szivárgás kockázatát.
• Energiahatékonyak: a legtöbb vízcső a meleg vizes
medencén halad át, ezért minimális a hőveszteség.
• Nagyobb erő a rövidebb, egyenes vízcsöveknek köszönhetően.
• Terelő szelepek hiányában egyidejűleg az összes ülőke
teljes erővel működik.

21
...........

22
...........

JetPakek egyénre szabott
megoldások
Hátproblémákkal vagy izomfeszültséggel küszködik, és
személyreszabott masszázst szeretne az érintett területeken? A Villeroy&Boch masszázsmedencékbe épített
JetPak technológia egyedi masszázst biztosít a hát adott
területein, így hatékonyan csökkenti a fájdalmat.
Sport, egészség, mély relaxáció – Ön dönti el, hogy a
rendelkezésre álló Flow terápiák közül melyik felel meg
leginkább az igényeinek. Tapasztalatból tudjuk, hogy a
különböző masszázstechnikák kombinációjával érhető el
a legjobb eredmény. Válassza ki kedvenceit a lehetséges
és állítható JetPak elemek közül, hogy kielégítse egyéni
igényeit! A különböző JetPak elemek minden ülőkéhez
illesztehők, és cseréjükkel számos ülés- és masszázskombináció is kialakítható.
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Sport
Flow
terápia
A forgó, pulzáló masszírozó és gyúró vízsugarak
beállításától, kombinációjától és intenzitásától függően
erősödnek az izmok vagy épp oldódik az izomfeszültség.
Ez pontosan ott valósul meg, ahol a leginkább szükséges:
a tarkón, a vállakban, a hát felső vagy középső tájékán,
illetve a deréktájékon.
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PULSATOR

DEEPRELIEF

NECKBLASTER

Gyengéd, pulzáló masszázs
Hat forgó és pulzáló vízsugár
nyújt kellemes masszázsélményt,
és segíti Önt az ellazulásban.

Mély fájdalomcsillapítás
Erőteljes, mély masszázs, amely
még a mélyen húzódó izomfeszültséget is képes enyhíteni.

Maximális relaxáció
Mély masszázs, amely segít oldani a
nyaki és válltáji feszültséget – különösen az irodában vagy a számítógépnél
ülve töltött hosszú idő után.

ALLEVIATE

GYRO’SSAGE

ACUTHERAPY

Gondosan beállított terápia
Nyolc célzott terápiás vízsugár,
melyek mindegyike a test más-más
masszázspontjára és izomterületére irányul.

Gyengéd, csillapító érzés
Öt forgó, szakaszosan pulzáló
vízsugár biztosít ritmikus, gyúró
masszázst az egész háton, hogy
Ön nyugodt, meditatív állapotban
lebeghessen.

Célzott relaxáció
A vízsugarak a mélyszöveteket masszírozzák, ezáltal oldják a feszültséget, míg
további vízsugarak gyengéd nyomást fejtenek ki a váll és a hát középső területének
ellazításához.

25
...........

Wellness
Flow
terápia

TRIO
Gyengéd, pulzáló masszázs
Hat forgó és pulzáló vízsugár
nyújt kellemes masszázsélményt,
és segíti Önt az ellazulásban.

VERSA
A könnyed és gyöngéd masszázstól az erőteljes, mélyreható
gyúró hatásig, a Wellness Flow terápia a testet és a szellemet
egyaránt ellazítja. A napi stressz és feszültség elszáll, és Ön
csak ellazultságot és nyugalmat érez. Már egy kis állítás is a
JetPak nyaki fúvókáin óriási változást eredményezhet. Ezeknek a masszázsoknak gyógyító hatása van, köszönhetően a
JetPak-ek váll fölötti pontos elrendezésének.
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Gondosan beállított terápia
Nyolc célzott terápiás vízsugár,
melyek mindegyike a test más-más
masszázspontjára és izomterületére irányul.

OSCILLATOR

FIBRO THERAPY

NECK MASSEUSE

A gyúrómasszázs csúcsélménye
Egyedi gyúró masszázs, amely a
személyes masszőr érzetét kelti,
és átgyúrja a hát minden fontos
területét.

Csökkenti a fájdalmat, javítja az egészséget
Az egyedi gyúrás elvén alapulva
oldja az alsóháti feszültséget, és a
középháti gerinccsigolyák magasságában végzett egyidejű, folyamatos
masszázzsal biztosítja a relaxációt.

A nyakra irányuló célzott terápia
A speciális nyaki és vállövi vízsugarak
erőteljes masszázst biztosítanak. Mélyen
behatolnak a szövetekbe, hogy csillapítsák
a feszültséget, és új energiákat szabadítsanak fel – különösen az irodában vagy a
számítógépnél töltött hosszú időt követően.

WELLNESS

CASCADIA

RELIEVER

Az egészség és a wellness összetartoznak
A különböző típusú vízsugarak kombinációja rendkívül népszerű, mivel
olyan masszázsélményt biztosít,
amely mindenkinek megfelel, aki
általános jóllétét szeretné javítani.

Masszázshatású vízesés
A gyöngéd négypontos masszázsra
tervezett csillapító vízsugár-kombináció a nyaki és a vállövi területeket veszi célba.

Maximális relaxáció
Alsóháti mélymasszázst biztosít a válltáji terület gyöngéd masszírozásával kombinálva -, ezáltal a testet
és a szellemet egyaránt ellazítja.
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Relax
Flow
terápia
Élvezze a pillanatot, élje át masszázsmedencéje kényelmes
melegségét, a frissítő masszázs gyöngéd bizsergetését!
Mindezt a Relax Flow terápiával, amely egyszerűen enyhíti a mentális stresszt. Az innovatív JetPak technológia
még további komforttal szolgál: a kétfokozatú szivattyúk
egyetlen gombnyomással erőmasszázsról gyengéd relaxációs masszázsra állíthatók át. Ezen felül minden JetPaken
további finombeállítások végezhetők.
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RAINSHOWER

LUMBAR

A bizsergető faktor
A különösen a nők körében népszerű,
jótékony hatású, gyengéd masszázs csökkenti a mentális stresszt, és a bőrnek is jót
tesz. Semmilyen más masszázsmedence
nem kínál ehhez fogható élményt, mivel a
zuhanysugarak kizárólag a Villeroy&Boch
masszázsmedencékhez szállított JetPakekben
hozzáférhetők.

Célzott terápia az alsóhátnak
A speciális alsóháti nyomáspontok mély hidromasszázsban részesülnek. A hátnak ezt a részét
emeléskor vesszük igénybe, vagy futás, illetve
gyaloglás során. Alkalmazása szintén ideális
hosszú autóút után.

SPINAL’SSAGE

SPINAL HEALTH

Egyszerűen ellazulva
A két forgó és pulzáló vízsugár elsősorban
a középháti részt lazítja el – egyszerű, mégis
rendkívül hatásos masszázst biztosít.

Erőteljes terápia a hátizmoknak
Pihentető, egyben frissítő hatású masszázs,
a gerincmelléki izmoknak nyújt mély relaxációt.
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Modern életkörnyezet építészeti
stílusban

Masszázsmedencéink remekül mutatnak a modern élettérben.
Minimalista küllemükkel belesimulnak bármilyen környezetbe.
Egyenes vonalaik kiemelik korszerű dizájnukat. Az innovatív
JetPak technológiával felszerelve a variációk széles skáláját kínálják. Emellett színben is rendkívül jól igazíthatók a környezethez,
mivel az akril belső kádkagylók, a külső burkolólemezek, és a
JetPakek is különböző árnyalatokban kaphatók.
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Just Silence –
egy díjnyertes
dizájn
Az alapokig letisztult Just Silence masszázsmedence a
modern építészet előtt tiszteleg, és ideálisan illeszkedik a
korszerű lakótérbe. Leegyszerűsített formájának és egyenes
vonalainak köszönhetően bármely teraszon kiemelkedik
a megjelenésével. Ennek köszönhetően a Just Silence
masszázsmedence két díjat is elnyert: az iF Design Díjat
2015-ben és a Red Dot Díjat 2016-ban. A csúcstechnológiák, például az érintőképernyős vezérlés, az integrált LED
világítás és a kiemelkedő minőségű anyagok együttesen
képezik részét a teljes hatásnak. Az innovatív, rugalmas
ülőke és fekvő koncepció akár öt különböző pozíciót is
lehetővé tesz, és példa nélküli komfortot biztosít ebben a
méretkategóriában.
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Black&White:
egy igazi
klasszikus
A fehér visszaveri, a fekete elnyeli a fényt. A fehér kitágítja,
a fekete leszűkíti a teret. Ennek az ellentmondásnak köszönhetők az egyedi dizájnok. A sakktáblán, a zebracsíkokban és a kalligráfiában egyaránt. Emiatt szereti a művészet
és a formatervezés a fekete-fehér trendet.
A kétszínű, fekete-fehér verziójú masszázsmedencék
stílusteremtők, ezzel kiemelve a Villeroy & Boch márka
modern masszázsmedence formatervét. A Comfort Line
család R6L és R7 modelljei a tökéletesen harmonikus
Black&White kiadásban is elérhetők.

37
...........

38
...........

Nagyobb
tervezői szabadság
Három termékcsalád:
Design Line, Premium Line és Comfort Line
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Design
Line
Tökéletesség és elismert dizájn
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Just Silence
Méretek: 224 x 213 x 86 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 5
Premium nyakpárna: 6 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 279/1767 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1488/2013 l
Szivattyúteljesítmény: 1 szivattyú 2,5 LE + további vízforgató
szivattyú

Az egyenes vonalak nagyobb teret, ebből következően különböző ülőés fekvő kombinációkat tesznek lehetővé.

JetPak választék

Oscillator

Pulsator

Alleviate

Spinal Health

Rainshower

Wellness

Elérhető színkombinációk:
Belső kádkagyló

Külső panel 1

Külső panel 2

Tető

Timber

Light Grey

Ash Grey

Only available
in these colour
combinations

Snow
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Design
Line
Csúcstechnológia és dizájn kompakt formában
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Just Silence Compact
Méretek: 208 x 169 x 78 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 3
Premium nyakpárna: 4 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 206/1456 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 947/1299 l
Szivattyúteljesítmény: 1 szivattyú 2,5 LE + további vízforgató szivattyú

JetPak választék

Oscillator

Pulsator

Alleviate

Spinal Health

Rainshower

Wellness

Elérhető színkombinációk:
Belső kádkagyló

Külső panel 1

Külső panel 2

Tető

Snow

Timber

Light Grex

Ash Grey
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Premium
Line
Luxus teljes kivitelben

A9L
8 személyes masszázsmedence a családdal és a barátokkal
történő lazításra

Méretek: 239 x 279 x 97 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/7
Premium nyakpárna: 7 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 413/3147 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 2161/2816 l
Szivattyúteljesítmény: 3 szivattyú, 2 LE
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A8
8 személyes masszázsmedence szabadidős élményhez
a családdal és a barátokkal

Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 0/8
Premium nyakpárna: 6 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 344/2388 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 2049/2563 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE

A8L
6 személyes masszázsmedence számos egyedi
masszázslehetőséggel

Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/5
Premium nyakpárna: 6 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 353/2388 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 2044/2503 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE

A8D
5 személyes masszázsmedence két nagyon kényelmes és
eltérő alakú, dönthető háttámasszal és a kiegészítők
széles választékával.
Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 2/3
Premium nyakpárna: 5 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 346/2284 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1938/2450 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE
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A7
6 személyes masszázsmedence 4 különösen kényelmes saroküléssel
az optimális kommunikációhoz

Méretek: 224 x 224 x 91 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 0/6
Premium nyakpárna: 5 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 300/1943 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1643/2111 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE

A7L
6 személyes masszázsmedence különböző masszázsopcióval,
valamint speciális láb- és csípőmasszázs sugárral

Méretek: 224 x 224 x 91 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/5
Premium nyakpárna: 5 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 308/1974 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1666/2067 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE

A6L
5 személyes masszázsmedence a kisebb külső méreteknek
köszönhetően, ideális teraszokra és erkélyekre. Tágas belső tere
révén különösen alkalmas a kétgyerekes családok számára
Méretek: 203 x 224 x 86 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/4
Premium nyakpárna: 4 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 261/1565 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1324/1804 l
Szivattyúteljesítmény: 1 szivattyú, 2,5 LE
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A5L
3 személyes masszázsmedence kompakt méreteinél fogva szinte
minden ajtón átfér, ezáltal különösen alkalmas a beltéri
beépítéshez. Pároknak tökéletes választás egy gyerekkel is.
Méretek: 173 x 213 x 79 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/2
Premium nyakpárna: 3 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 206/1126 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 920/1250 l
Szivattyúteljesítmény: 1 szivattyú, 2,5 LE

Azonnal szállítható színkombinációk
Belső kádkagyló

Külső panel

Tető

Titanium

Timber

Ash Grey

Belső kádkagyló

Külső panel

Tető

Pearl

Orchard

Chocolate

Belső kádkagyló

Külső panel

Tető

Titanium

Timber

Ash Grey

1-es változat

2-es változat

Az A9L rendelkezésre
álló színkombinációi:
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Comfort
Line
Kényelemre tervezve
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R8L
5 személyes masszázsmedence számos
egyedi masszázslehetőséggel

Méretek: 239 x 239 x 97 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/5
Comfort nyakpárna: 4 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 353/2690 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1984/2408 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE

R7
6 személyes masszázsmedence
4 különösen kényelmes saroküléssel

Méretek: 224 x 224 x 91cm
Dönthető támlák/ülések száma: 0/6
Comfort nyakpárna: 4 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 300/1935 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1635/2051 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE

R7L
5 személyes masszázsmedence
4 különösen kényelmes saroküléssel

Méretek: 224 x 224 x 91 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/5
Comfort nyakpárna: 4 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 308/1921 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1613/2029 l
Szivattyúteljesítmény: 2 szivattyú, 2 LE
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R6L
5 személyes masszázsmedence
Kisebb méreteinél fogva ideális teraszokra és erkélyekre, és fiatal
családok számára is alkalmas
Méretek: 203 x 224 x 86 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/4
Comfort nyakpárna: 3 db
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 261/1556 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 1295/1766 l
Szivattyúteljesítmény: 1 szivattyú, 2,5 LE (opcionális: 2 x 2 LE)

R5L
3 személyes masszázsmedence
Kompakt méreteinél fogva, beltéri beépítésre is alkalmas, mivel
szinte minden ajtón átfér
Méretek: 173 x 213 x 79 cm
Dönthető támlák/ülések száma: 1/2
Comfort nyakpárna: 2 pieces
Tömeg tetővel
(üresen/töltővonalig maximálisan töltve): 206/1096 kg
Térfogat töltővonalig/maximálisan töltve: 890/1212 l
Szivattyúteljesítmény: 1 szivattyú, 2,5 LE

Azonnal szállítható
színkombináció:
Belső kádkagyló

Külső panel

Takaró

Snow

Stone Grey

Ash Grey
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Stílusos, azonnal szállítható kombinációk
Black&White Edition

Belső kádkagyló

Külső panel

Tető

Csak az R6L és az R7
modellekhez kapható

Snow

Stone Grey

Ash Grey

Stílusos tartozékok minden masszázsmedencéhez:
Easy Coverlifter – megkönnyíti a
masszázsmedence
be- és kitakarását

Hydro Coverlifter –
praktikus védelmet
biztosít

Masszázsmedence lépcső – szürke, barna
és mahagóni színben is elérhető
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A színt Ön
választja
A Premium Line és a Comfort Line
családokhoz
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Belső kádkagyló 1)

Cloud 2)

Granite

Midnight Canyon

Pearl

Platina

Snow 2)

Light Grey 2) 3)

Orchard 3)

Titanium
Külső panel 1)

Chestnut 2)

1) Az összes színkombináció
lehetséges díjmentesen
2) Az A9L modellhez nem elérhető
színkombinációk
3) A Comfort Line-hoz nem elérhető
színkombinációk

Stone Grey 2)

Timber 3)

Tető 1)
Ha más színkombinációt vagy más
színű JetPaket szeretne
Premium Line vagy Comfort Line
masszázsmedencéjéhez, örömmel
alakítjuk a masszázsmedencét
egyéni igényéhez díjmentesen.

Ash Grey

Chocolate
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Az összes modell
és jellemzőik

Design Line
Alapfelszereltség:
• Innovatív JetPak IITM technológia
• Gondozásmentes EnduraFrameTM vázszerkezet
• Modern belső LED világítás
• Kétfokozatú szivattyúk
• Energiatakarékos teljes habszigetelés
Design Line kiegészítők:
• Stílusos érintőképernyős vezérlőrendszer
• Exkluzív masszázsfúvókák matt rozsdamentes acél
kivitelben
• Programozható külső világítás
• 5 személyes fekvő koncepció

Premium Line
Alapfelszereltség:
• Innovatív JetPak IITM technológia
• Gondozásmentes EnduraFrameTM vázszerkezet
• Modern belső LED világítás
• Kétfokozatú szivattyúk
• Energiatakarékos teljes habszigetelés

Komfort
csúcstechnológiával:

Premium Line kiegészítők:
• Maximális számú JetPak
• Stílusos masszázsfúvókák rozsdamentes acél 		
felülettel
• Premium vezérlőrendszer színes képernyővel
• Cascadia vízesés
• Integral Premium párna
• Megvilágított pohártartó
• Külső világítás

Atmoszférikus külső világítás

Comfort Line
Alapfelszereltség:
• Innovatív JetPak IITM technológia
• Gondozásmentes EnduraFrameTM vázszerkezet
• Modern belső LED világítás
• Kétfokozatú szivattyúk
• Energiatakarékos teljes habszigetelés
Megvilágított vízesés

Megvilágított érintőképernyő

Könnyű programozhatóság okostelefonon használatával

Színes kijelzős vezérlő rendszer
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Comfort Line kiegészítők:
• Kényelmes vezérlés
• Stílusos műanyag masszázsfúvókák
• Comfort párna
• Comfort vízélmény

3 üléses

5 üléses

Just Silence Compact,
208 x 169 x 78 cm

Just Silence,
224 x 213 x 86 cm

3

3

JetPak

JetPak

3 üléses

5 üléses

5 üléses

6 üléses

6 üléses

8 üléses

A5L
173 x 213 x 79 cm

A6L
203 x 224 x 86 cm

A8D
239 x 239 x 97 cm

A7
224 x 224 x 91 cm

A8L
239 x 239 x 97 cm

A8
239 x 239 x 97 cm

3

JetPak

4

JetPak

5

JetPak

5

JetPak

6

JetPak

A9L
239 x 239 x 97 cm

A7L
224 x 224 x 91 cm

5

7

JetPak

3 üléses

R5L
173 x 213 x 79 cm

2

JetPak

JetPak

5 üléses

6 üléses

6 üléses

R6L
203 x 224 x 86 cm

R7
224 x 224 x 91 cm

R8L
239 x 239 x 97 cm

3

JetPak

4

JetPak

6

JetPaks

4

JetPak

R7L
224 x 224 x 91 cm

4

JetPak
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Tiszta víz
Csúcsminőségű szűrő

Ultramodern duplaszűrős rendszer
Masszázsmedencéink duplaszűrős Microban® technológiás
rendszerrel vannak felszerelve, amely szűrés során fertőtleníti a közeget.
Minden részletre kiterjedő csúcstechnológia
A programozható szűrőciklusok, az intelligens vízgazdálkodási rendszer és az ózongenerátor használat közbeni automatikus deaktiválása révén, ezek a masszázsmedencék maximális
biztonságot, komfortot és higiéniát biztosítanak.
Hihetetlenül csendes. Halkan és szinte rezgésmentesen üzemel.
A vízforgató szivattyúk speciális teljesítménye rendkívül
magas szűrőteljesítményt, akár napi 250-szeri szűrést tesz
lehetővé. Ez optimális öblítést biztosít a masszázsmedence
minden területén, ideértve a JetPak mögötti területet is
- eközben a szivattyúk rendkívül csendesen üzemelnek a
háttérben.
Alacsony karbantartási igény. Az ózon csökkenti a szükséges
vegyszermennyiséget.
Az alapfelszereltség részeként elérhető ózongenerátor kifogástalan vízminőséget és példaszerű higiéniát garantál.
Teljes mértékben gondozásmentes, és csökkenti a felhasznált
vegyszerek, pl. a klór mennyiségét.
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Az eredeti szűrőkészlet számos fontos előnyt kínál.
- Meggátolja, hogy apró tárgyak beszívódjanak a
vezetékrendszerbe.
- A gyerekek nem férhetnek a szívóterület közelébe.
- A víztisztító tabletták biztonságosan egy lecsavarható fedél
alá helyezhetők.
A szűrőkosár védi a fűtőberendezést és a szivattyút: a szűrő
kivétele után a szűrőkosár megakadályozza, hogy a vezetékrendszer beszippantsa az apró tárgyakat.
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A masszázsmedencék
audiorendszere
Premium, Comfort, illetőleg Design audiorendszerek kaphatók
ezekhez a masszázsmedence-családokhoz. A masszázsmedencékbe a sztereó hangszórókkal együtt teljes körűen beépített minden
audiorendszer ugyanazt a teljesítményszintet nyújtja. A rendszerek a megfelelő masszázsmedence-vezérlőrendszereken keresztül
működtethetők.
A beépített bluetooth kapcsolat lehetővé teszi a zenék és rádióadások sugárzását. A gazdag hangzást mélysugárzók teszik kerek
egésszé.
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Premium
Audiosystem

Comfort
Audiosystem

Design
Audiosystem

Erhätlich für
Premium und Comfort Line

Erhätlich für
Premium und Comfort Line

Erhätlich für
Design Line

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Lautsprecher

Lautsprecher

Lautsprecher

Ausstattung

Ausstattung

Ausstattung
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VILLEROY&BOCH

MAGYARORSZÁG
Villeroy&Boch Magyarország Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
tel.: +36 62 530 565
e-mail: hmv.info@villeroy-boch.com

Az Ön értékesítője:

Simon Wellness Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 29.
tel.: +36 1 603 6260
e-mail: office@simonwellness.hu

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

