Masážní vany s W100
Systém Whirlpool W100 intenzivně masíruje tělo a přináší plné uvolnění. Proudy vody, obohacené
vzduchem, jsou vháněné do vany pod tlakem deseti bočními tryskami. Systém je velice účinný. Pro
snadnou obsluhu byl vybaven jednoduchým elektronickým ovládáním s možností regulace masáže
prostřednictvím regulace proudu vzduchu.

Nožní tryska
na chodidla

Zádová rotační tryska

Regulace vzduchu

na obrázku vana Comfort

Boční tryska

Charakteristika vybavení
základní elektronické ovládání

Nasávací tryska

Whirlpool (vodní)
funkce zapnout - vypnout
+ kontrolka signalizující stav provozu

velké boční trysky

4

velké nožní trysky

2

malé rotační zádové trysky

4

všechny trysky chromované

x

vodní čerpadlo

900 W

regulace vzduchu

omezením/zvětšením přidávaného
vzduchu dochází k regulaci masážního
proudu

nasávací tryska
s bezpečnostním ventilem

zabraňuje nasátí vlasů apod.

automatické vypnutí systému

po 15 minutách

snímač hladiny vody

chrání čerpadlo před chodem
naprázdno

odpadní a přepadová sada
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

x

ovládací panel

Cena
od
vana se systémem W100
➔

31.249
Kč s DPH

Informace, u kterých van je systém k dispozici
a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku na str. 130
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Wellness

Masážní vany s MX200
Každý prahne po odpočinku. Dopřejte si ho! Systém MX200 kombinuje účinky klasického vodního
systému Whirlpool s jemným účinkem vzduchového systému Airpool. Smíšené proudy vody a vzduchu
energicky masírují tělo, příjemně působí na kůži, okysličují ji a účinně podporují krevní oběh.

Boční tryska

Zádová rotační tryska

Vzduchová tryska na dně

Nasávací tryska

Nožní tryska
na chodidla

Regulace vzduchu
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Charakteristika vybavení
základní elektronické ovládání

na obrázku vana Neo

Whirlpool (vodní) + Airpool (vzduchová)
funkce zapnout - vypnout: zvlášť Whirpool
(vodní), zvlášť Airpool (vzduchový )
+ kontrolka signalizující stav provozu

velké boční trysky

4

velké nožní trysky

2

malé rotační zádové trysky

4

vzduchové trysky na dně

12

všechny trysky chromované

x

vodní čerpadlo
regulace vzduchu
vzduchové dmychadlo
nasávací tryska
s bezpečnostním ventilem
automatické vypnutí systému

900 W
omezením/zvětšením přidávaného vzduchu
dochází k regulaci masážního proudu
600 W
zabraňuje nasátí vlasů apod.
po 15 minutách

snímač hladiny vody

chrání čerpadlo před chodem naprázdno

poloautomatické vysoušení
vzduchového potrubí

po ukončení koupele a vypuštění vody se dvojím
stisknutím tlačítka Airpool uvede na 60 sec.
do provozu vzduchové dmychadlo a profoukne
vzduchové potrubí

odpadní a přepadová sada

x

ovládací panel

Cena
od
vana se systémem MX200
➔

45.565
Kč s DPH

Informace, u kterých van je systém k dispozici
a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku na str. 130

Masážní vany s W400
Systém Whirlpool W400 umožňuje oproti
systému W100 navíc regulaci vodního proudu,
pulsující masáž a nabízí volitelné vybavení.

Podhladinové osvětlení bílé nebo barevné

Regulace vzduchu

Zásobník dezinfekční kapaliny

Zádová tryska

Nožní tryska

125
Boční tryska

na obrázku vana Bolero

Charakteristika vybavení

Nasávací tryska

Whirlpool (vodní)

rozšířené elektronické ovládání provozu

funkce zapnout - vypnout (on/off)
+ kontrolka signalizující stav

regulace intenzity masáže Whirlpool

+/-

masáž pulsující Whirlpool

masáž se stupňovitě zvětšuje a zmenšuje

ukazatel - displej

ukazuje teplotu vody

velké regulovatelné boční trysky

6

velké regulovatelné nožní trysky

2

malé regulovatelné zádové trysky

4

všechny trysky mosazné chromované

x

vodní čerpadlo

950 W
omezením/zvětšením přidávaného vzduchu
dochází k regulaci masážního proudu

regulace vzduchu
nasávací tryska s bezpečnostním ventilem

po 15 minutách

snímač hladiny vody

chrání čerpadlo před chodem naprázdno

odpadní a přepadová sada

ovládací panel

x
VOLITELNÉ VYBAVENÍ

ohřev vody

udržování nastavené teploty vody

poloautomatická dezinfekce

při plné vaně

podhladinové halogenové osvětlení

bílé nebo barevné

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

Cena
od
vana se systémem W400
➔

62.642
Kč s DPH

Informace, u kterých van je systém k dispozici
a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku na str. 130

Wellness
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Masážní systém MX600 je jedním z nejvíce vybavených systémů Kolo. Kombinuje
účinky silné vodní masáže Whirlpool a jemné vzduchové Airpool. Zvláštní pozornost si zaslouží velké možnosti regulace masáže - jak nastavení síly masáže, tak i
možnosti aktivace pulsující nebo skokové masáže. Aby nebyla koupel monotónní,
lze využít jeden ze 3 automatických programů masáže. Další funkce a volitelné
vybavení jsou uvedeny v tabulce a v popisu ovládacího panelu.

Oválná vana Clarissa

Charakteristika vybavení
ovládání

Whirlpool (vodní) + Airpool (vzduchová)
elektronické vícefunkční

regulace intenzity masáže Whirlpool a Airpool

+/-

masáž pulsující Whirlpool a Airpool

masáž se stupňovitě zvětšuje a zmenšuje

masáž skoková Whirlpool a Airpool

masáž probíhá 7 sec. a 7 sec je vypnuta

ukazatel levý

teplota vody / nastavená žádaná teplota vody / zvolený program

ukazatel pravý

doba trvání masáže / nastavená žádaná doba masáže

ukazatel levý a pravý

stupeň intenzity masáže Whirlpool / Airpool (od 1 do 9)

automatické vysoušení vodního a vzduchového potrubí po ukončení masáže

x

automatické programy masáže

3

6 velkých regulovatelných bočních trysek, 2 velké regulovatelné nožní trysky, 4 malé regulovatelné zádové trysky, 16 vzduchových trysek
na dně vany
všechny trysky chromované

x

vodní čerpadlo

950 W

vzduchové dmychadlo

700 W

2 snímače hladiny vody (2 snímač uvede do provozu automatické vysoušení potrubí)

x

odpadní a přepadová sada

x

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
ohřev vody

udržování nastavené teploty vody

poloautomatická dezinfekce

při plné vaně

podhladinové halogenové osvětlení

bílé nebo barevné

Masážní vany s MX600

Zádová tryska

Vzduchová tryska na dně
Boční tryska

Nasávací tryska
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Podhladinové osvětlení
bílé nebo barevné

Nožní tryska
na chodidla
na obrázku vana Clarissa

ukazatel teploty vody - zvolené intenzity masáže Whirlpool
(1-9) - zvoleného programu

masáž Whirlpool – stisknutím na 3 sec.
skoková masáž - stisknutím na 15 sec.
zapnutí dezinfekce

masáž Airpool – stisknutím
na 3 sec. skoková masáž

ukazatel doby trvání masáže
- zvolené intenzity masáže
Airpool (1-9)

ohřev vody
(volitelné)

masáž pulsující Airpool

masáž pulsující Whirlpool

Cena
od
vana se systémem MX600
➔

102.150
Kč s DPH

Informace, u kterých van je systém k dispozici
a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku na str. 130

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

podhladinové
osvětlení
(volitelné)

ovládací panel

3 programy

Wellness
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Systém MX600 PRO představuje nejpokročilejší systém Kolo. Obsahuje všechny
funkce jako systém MX600. Nabízí 5 naprogramovaných programů masáže. Každý
program obsahuje samostatnou patnáctiminutovou sekvenci vodní a vzduchové
masáže spojenou s chromoterapeutickými efekty podhladinového osvětlení. Verze
„PRO“ je navíc obohacena o výkon „turbo“, který díky dodatkovému dmychadlu
napojenému na vodní systém zdvojnásobuje sílu jeho činnosti.

Kruhová vana Furora

Charakteristika vybavení
ovládání

Whirlpool (vodní) + Airpool (vzduchová)
elektronické vícefunkční

regulace intenzity masáže Whirlpool a Airpool

+/-

masáž pulsující Whirlpool a Airpool

masáž se stupňovitě zvětšuje a zmenšuje

masáž skoková Whirlpool a Airpool

masáž probíhá 7 sec a 7 sec je vypnuta

turbo

dodatkové dmychadlo zdvojnásobující sílu masáže Whirlpool

ukazatel levý

teplota vody / nastavená žádaná teplota vody / zvolený program

ukazatel pravý

doba trvání masáže / nastavená žádaná doba masáže

ukazatel levý a pravý

stupeň intenzity masáže Whirlpool / Airpool (od 1 do 9)

ohřev vody

udržování nastavené teploty vody

poloautomatická dezinfekce

při plné vaně

podhladinové halogenové osvětlení

volitelně bílé nebo barevné

automatické vysoušení vodního a vzduchového potrubí po ukončení masáže

x

automatické programy masáže

5

6 velkých regulovatelných bočních trysek, 2 velké regulovatelné nožní trysky, 4 malé regulovatelné zádové trysky, 4 vzduchové zádové
trysky, 16 vzduchových trysek na dně vany
všechny trysky chromované

x

vodní čerpadlo

1150 W

vzduchové dmychadlo

700 W

2 snímače hladiny vody (2 snímač uvede do provozu automatické vysoušení potrubí

x

odpadní a přepadová sada

x

Masážní vany s MX600 PRO

Boční tryska

Vzduchová tryska na dně

Zádová vzduchová tryska

Nasávací tryska

Zádová tryska

Nožní tryska

Zásobník dezinfekční
kapaliny

na obrázku vana Furora
Podhladinové osvětlení bílé nebo barevné

ukazatel teploty vody - zvolené
intenzity masáže Whirlpool (1-9)
- zvoleného programu

masáž Whirlpool – stisknutím na 3 sec.
skoková masáž - stisknutím na 15 sec.
zapnutí dezinfekce

masáž Airpool – stisknutím
na 3 sec. skoková masáž

ukazatel doby trvání masáže
- zvolené intenzity masáže
Airpool (1-9)

masáž pulsující Whirlpool

Cena
od
vana se systémem MX600 PRO
➔

140.230

podhladinové
osvětlení

ohřev vody

Kč s DPH

Informace, u kterých van je systém k dispozici
a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku na str. 130

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

ovládací panel

5 programů

masáž pulsující Airpool

turbo (dodatkové dmychadlo, zapojené do systému
Whirlpool – zdvojnásobující sílu vodní masáže)
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Wellness – Ceník masážních van
Model a rozměr vany

MX600 PRO

MX600 PRO

bílé osvětlení

barevné osvětlení

102.150

140.230

143.776

102.709

140.801

144.323

65.283

104.803

142.895

146.406

47.588

62.642

102.150

140.230

143.776

48.409

63.510

102.709

140.801

144.323

Clarissa 170 x 75

72.721

112.562

151.201

154.724

Clarissa 180 x 80

75.732

115.585

154.224

157.735

Clarissa 190 x 90

82.336

122.415

161.055

164.672

Progress 180 x 80

78.826

118.560

156.318

160.721

104.030

141.681

145.204

W100

MX200

W400

MX600

Primo 140 x 70

31.249

45.565

Primo 150 x 70

31.595

45.910

Primo 160 x 70

32.023

46.243

Primo 170 x 70

32.392

46.600

Comfort 150 x 75

32.285

47.053

Comfort 160 x 75

32.856

47.279

Comfort 170 x 75

33.546

Comfort 180 x 80

34.343

47.588

62.642

48.409

63.510

Comfort 190 x 90

35.950

50.111

Perfect 140 x 70

31.487

46.481

Perfect 150 x 75

32.285

47.053

Perfect 160 x 75

32.856

47.279

Perfect 170 x 75

33.546

Perfect 180 x 80

34.343

(Kč s DPH)

PRAVOÚHLÉ VANY
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ASYMETRICKÉ VANY
Neo Plus 140 x 100

33.546

47.588

Neo Plus 150 x 100

33.772

47.850

63.736

Neo Plus 160 x 100

33.998

48.183

64.403

Geo 140 x 100

33.546

47.588

Elipso 140 x 100

33.546

47.588

Elipso 150 x 100

33.772

47.850

Elipso 160 x 100

33.998

48.183

Clarissa 160 x 100

63.736
64.403

104.030

141.681

145.204

66.700

106.779

145.430

149.048

ROHOVÉ VANY
Sesja 135 x 135

35.950

49.885

Rewia 145 x 145

36.985

51.039

68.032

106.565

143.002

148.179

Maxima 150 x 150

37.902

52.170

69.234

107.421

145.537

149.048

Family 155 x 155

39.068

54.228

70.353

109.540

148.738

152.368

Bolero 130 x 130

35.950

49.855

Bolero 140 x 140

36.985

51.039

68.032

106.565

143.002

148.179

Bolero 150 x 150

37.902

52.170

69.234

107.421

145.537

149.048

OVÁLNÉ VANY
Ego 163 x 75

66.485

106.565

145.204

148.833

Clarissa 180 x 85

77.600

117.465

156.259

159.627

Furora 165 x 130

78.052

119.333

158.508

162.364

11.555

11.555

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
Ohřev vody
Poloautomatická dezinfekce

7.164

7.164

Osvětlení bílé

6.378

6.378

14.316

14.316

Osvětlení barevné
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

