Společnost Madisson s.r.o. uvádí na trh novou generaci rehabilitačních a wellnessových van.
Nová generace van je jedinečná nejen svým designovým zpracováním, ale zejména technickou
vyspělostí, vycházející z letitých zkušeností.
Udáváme trend v hydroterapii již řadu let. Naše nové modely rehabilitačních a wellnessových van
vycházejí z dlouhodobého vývoje. Věříme, že oceníte zejména jejich spolehlivost a ergonomii.
Celotělové rehabilitační a wellnessové vany, končetinové vířivé rehabilitační vany i vany vyráběné
zakázkově naplňují představy o moderní hydroterapii a vodoléčbě. V nabídce naleznete vany
vyrobené z akrylátu, vysoce kvalitní nerezové oceli nebo dřeva. Máte tedy možnost zvolit
nejvhodnější variantu pro Vaše zařízení.
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Jedná se o luxusní anatomicky tvarovanou vanu s jedinečným designem a výbavou zajišťující maximální komfort jak
klientovi, tak i obsluhujícímu personálu. Disponuje nejen velkým počtem vodních a vzduchových trysek pro nadstandardní
masáž, ale i dalšími moderními systémy usnadňujícími její provoz a údržbu. Vana „Aquanea“ díky svým technologiím patří
mezi nejkvalitnější vany na světovém trhu.

Maximální výbava
anatomicky tvarovaná vana pro kompletní hydroterapii – vířivá
masáž, perličková masáž, chromoterapie, ozonoterapie
WPEOÓDIUSZTFL pro nadstandardní vířivou masáž
9 nezávislých zón spouštěných dle příslušného programu
W[EVDIPWâDIUSZTFL pro perličkovou masáž rozdělených
do 3 kanálů s možností regulace výkonu
5 přednastavených programů a 3 volné pozice pro uživatele
středový masážní panel pro masáž vnitřních stran lýtek a stehen
hladinové čidlo
elektronické ovládání a zobrazování informací
na LCD displeji – kontrola všech funkcí
ochrana čerpadla proti běhu „nasucho“
ukazatel teploty vody
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ozonoterapie (pouze v případě perličkové masáže)
DISPNPUFSBQJFo-&%EJPEPWÏ[ÈżJŘFQSPOBETUBOEBSEOÓ
terapii (volitelně)
automatický proplach hydromasážního systému (volitelně)
automatický program pro dezinfekci hydromasážního
systému (volitelně)
automatické napouštění (volitelně)
automatické přivzdušňování hydromasáže (volitelně)
automatické vypouštění
systém odstraňování rzi
ovládání odpadu přímo na ovládacím pultu
barva bílá nebo zelená
hlavová opěrka, ergonomická madla
oplachová sprcha

Technické parametry
rozměry (délka × šířka × výška)
2400 × 1100 × 1000 mm
minimální objem vody 180 l, max. 250 l
doba napouštění cca 3 min (min. kapacita)
doba vypouštění cca 3 min (min. kapacita)
výkon čerpadla 800 l / min
napájení 400 V / 50Hz
hmotnost bez vody cca 220 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 50 mm

Vana se dodává v různých stupních výbavy (I.–V.)
s odlišnou cenou
 *W[EVDIPWâDIUSZTFL [ÈLMBEOÓWâCBWB
**WPEOÓDIUSZTFLCF[[ØO
+ základní výbava
***WPEOÓDIUSZTFLTUJ[ØOBNJ
+ základní výbava
*7WPEOÓDIUSZTFLCF[[ØO USZTFL
pro perličkovou masáž + základní výbava
7WPEOÓDIUSZTFLTUJ[ØOBNJ 
USZTFLQSPQFSMJŘLPWPVNBTÈä [ÈLMBEOÓWâCBWB

Barevné možnosti

Schůdky

Hlavová opěrka

Displej
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$ISPNPUFSBQJFo-&%EJPEPWÏ[ÈżJŘF SƉ[OÏQSPHSBNZ BVUPNBUJDLâQSPHSBNQSPEF[JOGFLDJIZESPNBTÈäOÓIPTZTUÏNV BVUPNBUJDLÏ
napouštění, automatický proplach hydromasážního systému a vysoušení hydromasáže, automatické přivzdušňování hydromasáže
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Anatomicky tvarovaná automatická vana s velkým počtem trysek

Maximální výbava
akrylátová vana s polyesterovým laminátem
nový design opláštění a skeletu
antibakteriální povrchová úprava
anatomicky tvarovaná pro kompletní hydroterapii – vířivá
masáž, perličková masáž, chromoterapie
WPEOÓDIUSZTFL rozdělených do tří nezávislých zón
(zóna 1: nohy, zóna 2: boky a stehna, zóna 3: záda)
dvě nezávislá čerpadla
ochrana čerpadel proti běhu „nasucho“
speciální rotační vodní trysky pro záda a plosky nohou
vytvářející „tornádovitý“ efekt hydromasáže
přivzdušnění vířivé masáže
hadice pro podvodní masáž s nezávislým čerpadlem včetně
regulace a ukazatele tlaku (volitelně)
středový masážní panel pro masáž vnitřních stran lýtek a stehen
134 vzduchových trysek pro perličkovou masáž se
zabudovaným ohřevem vzduchu pro ideální terapii
řídící panel s podsvíceným dotykovým displejem
časovací jednotka – elektronické ovládání a zobrazování
informací na dotykovém displeji
nastavení času terapie s funkcí odpočítávání a zvukového
znamení na konci terapie
ukazatel teploty vody
dohřev vody pro ideální relaxaci
ozonoterapie
DISPNPUFSBQJF -&%EJPEPWÏPTWŞUMFOÓQSPOBETUBOEBSEOÓ
terapii)
automatický program pro dezinfekci hydromasážního systému
systém na odstraňování rzi
automatické napouštění vany (přes všechny dolní trysky)
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zvukový alarm a ukazatel objemu vody
ovládání odpadu přímo na ovládacím pultu
barva bílá nebo zelená
stabilní hliníkový rám
hlavová opěrka
hladinové čidlo
Technické parametry
rozměry (délka × šířka × výška) 2140 × 850 × 950 mm
užitný objem vody 300 l
doba napouštění cca 3,5 min
doba vypouštění cca 4 min
napájení 230 V / 50 Hz
QżÓLPOŘFSQBEMBQPEWPEOÓNBTÈäF L8
QżÓLPOŘFSQBEMBQSPNBTÈäOÓTFLDF* L8
QżÓLPOLPNQSFTPSVQSPQFSMJŘLPWPVNBTÈä L8
PIżÓWBŘW[EVDIVLPNQSFTPSV L8
QżÓLPOEPIżFWVWPEZ L8
hmotnost bez vody 190 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 70 mm
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Vana moderního designu pro maximální komfort

Maximální výbava
anatomický tvar skeletu
„efektní“ napouštění vany pomocí designového vodopádu
vnější podsvícení vany
zasouvatelný schůdek integrovaný do „těla“ vany
termostatická baterie pro nastavení ideální teploty vody
vřetenové ventily pro spolehlivé napouštění vany
USZTFLQSPWÓżJWPVWPEOÓNBTÈä
20 trysek pro perličkovou masáž
směrově nastavitelná maxi tryska pro oblast hrudníku
zvyšující komfort terapie
'-"5EFTJHOUSZTFL
režim tiché perličkové masáže (champagne efekt)
chromoterapie – podsvícení vodní hladiny
snadné ovládání funkcí
inovované designové opláštění vany
široký výběr barev skeletu a opláštění
snadné ovládání pacientem
bez nutnosti asistence
personálu



Technické parametry
rozměry (délka × šířka × výška):
2157 × 983 × 838 mm
užitný objem vody 300 l
napájení 400 V / 50 Hz
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Řada celotělových anatomicky tvarovaných van s velkým objemem
pro podvodní, perličkovou a vířivou masáž

Maximální výbava
perličková masáž (55 vzduchových trysek,
385 vzduchových otvorů)
nové kompresory – tichý chod, dlouhá životnost
podvodní masáž s možností přivzdušnění včetně regulace
a ukazatele tlaku (do 4,5 baru)
hladinové čidlo
dvoukanálový ukazatel teploty vody – napouštěné vody
a vody ve vaně
8 vodních trysek umístěných dle ergonomie pacienta
a 23 mikrotrysek s přivzdušněním (celkem tedy 31 trysek)
3 nezávislé masážní zóny vířivé masáže
anatomicky tvarovaný skelet vany, nový design
funkce kolísání intenzity masáže
možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže
563#0SFäJNWÓżJWâDIUSZTFL
možnost přivzdušnění trysek vířivé masáže s regulací vzduchu
ochrana čerpadla proti běhu „nasucho“
proplach hydromasážního systému
4 masážní zóny
regulace intenzity perličkové masáže
automatické vysoušení perličkového systému
barva bílá, možno i jiná dle vzorníku RAL
ovládání odpadu nahoře na ovládacím pultu
(nehrozí vypuštění „omylem“)
elektronické ovládání
oplachová sprcha
madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
akrylátový skelet
nový design opláštění s patrným „vykrojením“ pro pohodlné
provádění podvodní masáže terapeutem
trysky pro zádovou oblast jsou rozděleny do dvou sloupců
podél páteře
vřetenové ventily pro napouštění
skelet vany je u nohou tvarovaný do třech stupňů dle výšky
pacienta – opěrky nohou ve třech úrovních
¥¤ê
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Technické parametry
rozměry (délka × šířka × výška) 2490 × 1000 × 1070 mm
užitný objem vody 375 l
doba napouštění cca 5 min
doba vypouštění cca 3 min
napájení 230 V / 50 Hz
hmotnost bez vody 190 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 50 mm
Stupně výbavy viz str. 56
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7" dotykový displej pro ovládání funkcí
4 přednastavené programy s možností editace
možnost tvorby a ukládání vlastních programů
možnost nastavení kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže
s možností úpravy intenzity každé zóny
zobrazování teploty napouštěné vody i teploty vody ve vaně
instalovaný manuál v elektronické podobě
různé barvy podsvícení
přehledné ikony, jazykové mutace
zobrazení: čas, datum, upomínka dezinfekce a další
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Řada celotělových anatomicky tvarovaných van pro perličkovou a vířivou masáž

Maximální výbava
perličková masáž – 98 vzduchových otvorů
(14 vzduchových trysek)
nové kompresory – tichý chod, dlouhá životnost
anatomicky tvarovaný skelet vany, nový design
hladinové čidlo
dvoukanálový ukazatel teploty vody – napouštěné vody
a vody ve vaně
ukazatel teploty vody
elektronické ovládání
30 vodních trysek umístěných dle ergonomie pacienta
pulsace hydromasáže, ochrana čerpadla proti běhu „nasucho“
regulace intenzity hydromasáže
možnost přivzdušnění trysek vířivé masáže s regulací vzduchu
funkce kolísání intenzity masáže
možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže
proplach hydromasážního systému
ovládání odpadu nahoře na ovládacím pultu
(nehrozí vypuštění „omylem“)
nový design opláštění s patrným „vykrojením“ pro pohodlné
provádění terapie terapeutem
vřetenové ventily pro napouštění
skelet vany je u nohou tvarovaný do dvou stupňů dle výšky
pacienta – opěrky pro nohy
trysky pro zádovou oblast jsou rozděleny do dvou sloupců
podél páteře



vanový skelet z jednoho kusu společně
s ovládacím panelem
oplachová sprcha
madla pro pohodlné provádění terapie
akrylátový skelet
barva bílá (možno i jiná dle vzorníku RAL za příplatek)
hlavová opěrka
Technické parametry
SP[NŞSZ EÏMLB¨ÝÓżLB¨WâÝLB ¨¨NN
užitný objem vody 220 l
doba napouštění cca 3 min
doba vypouštění cca 4 min
napájení 230 V / 50 Hz
hmotnost bez vody 150 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 50 mm
Stupně výbavy viz str. 56
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7" dotykový displej pro ovládání funkcí (viz strana 54)
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Celotělové rehabilitační vany Aquadelicia I–VIII. – STUPNĚ VÝBAVY
AQUADELICIA I.
balneologická vana určená pro přísadové koupele, uhličité koupele a další
AQUADELICIA I. A30
Perličková masáž – 210 vzduchových otvorů (30 vzduchových trysek), bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy),
sprchová baterie, madla
AQUADELICIA II.
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), ukazatel teploty vody, bílý akrylát s antibakteriální povrchovou
úpravou (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
AQUADELICIA II. A30
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), ukazatel teploty vody, perličková masáž – 210 vzduchových
otvorů (30 vzduchových trysek), bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla pro pohodlné
provádění podvodní masáže
AQUADELICIA III.
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), ukazatel teploty vody, perličková masáž – 385 vzduchových
otvorů (55 vzduchových trysek), 4 masážní zóny, pneumatické ovládání, bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy),
sprchová baterie, madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
AQUADELICIA IV.
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), hladinové čidlo, ukazatel teploty vody, 31 trysek – 8 vodních,
umístěných dle ergonomie pacienta + 23 mikrotrysek s přivzdušněním, 3 hydromasážní zóny, přisávání vzduchu do trysek, pneumatické ovládání,
bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla pro pohodlné provádění podvodní masáže, výplach
masážního systému
AQUADELICIA IV. A30
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), hladinové čidlo, ukazatel teploty vody, 8 vodních trysek
umístěných dle ergonomie pacienta + 23 mikrotrysek s přivzdušněním, 3 hydomasážní zóny, přisávání vzduchu do trysek, perličková masáž – 210
vzduchových otvorů (30 vzduchových trysek) , pneumatické ovládání, bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy),
sprchová baterie, madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
AQUADELICIA V.
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), hladinové čidlo, ukazatel teploty vody, 8 vodních trysek
umístěných dle ergonomie pacienta + 23 mikrotrysek s přivzdušněním, 3 hydromasážní zóny, přisávání vzduchu do trysek, perličková masáž – 385
vzduchových otvorů (55 vzduchových trysek), 4 masážní zóny, pneumatické ovládání, bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně
další barvy), sprchová baterie, madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
AQUADELICIA VI.
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), ukazatel teploty vody, perličková masáž – 385 vzduchových
otvorů (55 vzduchových trysek), 4 masážní zóny, regulace intenzity, automatické vysoušení perličkového systému, elektronické ovládání, bílý akrylát
s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
AQUADELICIA VII.
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), hladinové čidlo, ukazatel teploty vody, 8 vodních trysek
umístěných dle ergonomie pacienta + 23 mikrotrysek s přivzdušněním, 3 hydromasážní zóny, funkce kolísání intenzity masáže, elektronické ovládání,
přisávání vzduchu do trysek, výplach masážního systému, bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy), sprchová baterie,
madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
AQUADELICIA VIII.
podvodní masáž s přisáváním vzduchu včetně regulace a ukazatele tlaku (do 4,5 baru), hladinové čidlo, ukazatel teploty vody, 8 vodních trysek
umístěných dle ergonomie pacienta + 23 mikrotrysek s přivzdušněním, 3 hydromasážní zóny, funkce kolísání intenzity masáže, přisávání vzduchu
EPUSZTFL W[EVDIPWâDIUSZTFL W[EVDIPWâDIPUWPSƉ oQFSMJŘLPWÈNBTÈä NBTÈäOÓ[ØOZ 563#0SFäJNWÓżJWâDIUSZTFL WâQMBDINBTÈäOÓIP
systému, automatické vysoušení perličkového systému, elektronické ovládání, bílý akrylát s antibakteriální povrchovou úpravou (volitelně další barvy),
sprchová baterie, madla pro pohodlné provádění podvodní masáže

Celotělové rehabilitační vany Aquadelicia mini I.–III. LB – STUPNĚ VÝBAVY
AQUADELICIA MINI
balneologická vana určená pro přísadové koupele, uhličité koupele a další
AQUADELICIA MINI I.
30 vodních trysek umístěných dle ergonomie pacienta, přisávání vzduchu do trysek, výplach masážního systému, pneumatické ovládání, barva bílá
(volitelně další barvy), sprchová baterie, madla, materiál vany – akrylát, hlavová opěrka, hladinové čidlo, ukazatel teploty vody
AQUADELICIA MINI II.
perličková masáž –98 vzduchových otvorů (14 vzduchových trysek), pneumatické ovládání, barva bílá (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla,
materiál vany – akrylát, hlavová opěrka, hladinové čidlo, ukazatel teploty vody
AQUADELICIA MINI III.
30 vodních trysek umístěných dle ergonomie pacienta, přisávání vzduchu do trysek, perličková masáž – 98 vzduchových otvorů (14 vzduchových
trysek), výplach masážního systému, pneumatické ovládání, barva bílá (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla, materiál vany – akrylát, hlavová
opěrka, hladinové čidlo, ukazatel teploty vody
AQUADELICIA MINI III. L
30 vodních trysek umístěných dle ergonomie pacienta, pulsace hydromasáže, přisávání vzduchu do trysek, perličková masáž – 98 vzduchových otvorů
(14 vzduchových trysek), funkce kolísavé intenzity masáže, výplach masážního systému, automatické vysoušení perličkového systému, elektronické
ovládání barva bílá (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla, materiál vany – akrylát, hlavová opěrka, hladinové čidlo, ukazatel teploty vody
AQUADELICIA MINI III. LB
30 vodních trysek umístěných dle ergonomie pacienta, pulzace hydromasáže, regulace intenzity hydromasáže, přisávání vzduchu do trysek,
perličková masáž – 14 vzduchových trysek (98 vzduchových otvorů), funkce kolísavé intenzity masáže, výplach masážního systému, automatické
vysoušení perličkového systému, elektronické ovládání, barva bílá (volitelně další barvy), sprchová baterie, madla, materiál vany – akrylát, hlavová
opěrka, hladinové čidlo, ukazatel teploty vody
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Velkoobjemová vířivá vana pro podvodní masáž

Maximální výbava
podvodní a vířivá masáž
podvodní masáž včetně regulace
a ukazatele tlaku (do 4,5 baru)
digitální časovač terapie
hladinové čidlo
ukazatel teploty vody
8 vodních trysek umístěných dle ergonomie
pacienta a 3 speciální rotační trysky
pro zádovou oblast
systém „chytrých“ nastavitelných trysek
možnost přivzdušnění trysek vířivé masáže s regulací vzduchu
automatický program pro dezinfekci hydromasážního systému
akrylátový skelet s antibakteriální povrchovou úpravou
barva bílá nebo zelená
nerezový rám
oplachová sprcha
hlavová opěrka
madla pro pohodlné provádění podvodní masáže
Technické parametry
SP[NŞSZ EÏMLB¨ÝÓżLB¨WâÝLB ¨¨NN
VäJUOâNBYJNÈMOÓPCKFNWPEZMM
EPCBOBQPVÝUŞOÓDDBNJO
doba vypouštění cca 4,5 min
napájení 230 V / 50 Hz

NBYJNÈMOÓQżÓLPO L8
hmotnost bez vody 190 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 50 mm

}huhê¶ihstlkµ
Vana s moderním designem pro přísadové a uhličité koupele

Maximální výbava
vzduchová masáž – 54 trysek,
elektronika s časovačem (volitelně)
4 trysky pro napouštění (pro teplou, studenou,
saturovanou a minerální vodu)
sprchová baterie
barva bílá nebo zelená
Technické parametry
rozměry (délka × šířka × výška)
¨¨NN
užitný objem vody 210 l
NBYJNÈMOÓPCKFNWPEZM
doba napouštění cca 7 min
EPCBWZQPVÝUŞOÓDDBNJO
hmotnost bez vody 90 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 50 mm
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Výbava
10 vodních trysek s přivzdušněním
regulace výkonu vířivé masáže
ukazatel teploty vody
funkce kolísání intenzity masáže

Technické parametry
objem 25 l
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN
OBQÈKFOÓ7)[  L8
přívod teplé a studené vody 1/2"
odpad 50 mm

}huhêwyvêthz%êovyujoêrvul{puê¶~rnµ
Výbava
40 speciálních vodních trysek
regulace výkonu vířivé masáže
elektronické ovládání s časovačem
barva bílá nebo zelená
oplachová sprcha
akrylátové provedení
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Technické parametry
objem 45 l
rozměry (d × š × v) 900 × 950 × 920 mm
OBQÈKFOÓ7)[  L8
INPUOPTULH
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad 50 mm

}êê5WêBê:
}huhêwyvêthz%êkvsujoêrvul{puê¶hx|hwlkpzµ
Nová modelová řada
Výbava
WPEOÓDIUSZTFLTQżJW[EVÝOŞOÓN
ukazatel teploty vody
funkce kolísání intenzity masáže
Technické parametry
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN
napájení 230 V / 50 Hz
objem 90 l
přívod teplé a studené vody 3/4"
odpad 50 mm

}huhêwyvêthz%êkvsujoêrvul{puê¶~rzµ
Výbava
40 speciálních vodních trysek
regulace výkonu vířivé masáže
elektronické ovládání s časovačem
barva bílá nebo zelená
oplachová sprcha
akrylátové provedení

Technické parametry
PCKFNM
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN
OBQÈKFOÓ7)[  L8
hmotnost 45 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad 50 mm

}huhêwyvêthz%êkvsujoêrvul{puê¶~rkµ
Výbava
aplikace v sedě nebo ve stoje
WPEOÓDIUSZTFLTQżJW[EVÝOŞOÓN
regulace výkonu vířivé masáže
elektronické ovládání s časovačem
barva bílá nebo zelená
oplachová sprcha
Technické parametry
objem 154 l
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN
OBQÈKFOÓ7)[  L8
hmotnost 53 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad 50 mm
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AQUAPEDIS I.
14 vodních trysek a 9 mikrotrysek s přivzdušněním
tryska na masáž hemoroidů
ukazatel teploty vody, 2 okruhy masáže
oplachová sprcha
AQUAPEDIS II.
14 vodních trysek a 9 mikrotrysek s přivzdušněním
12 vzduchových trysek
3 trysky na masáž hemoroidů
ukazatel teploty vody, 2 okruhy masáže
oplachová sprcha
Technické parametry
rozměry (d × š × v) 1500 × 700 × 980 mm
napájení 230 V / 50 Hz
objem 120 l
přívod teplé a studené vody 3/4"
odpad 50 mm

}huhêwyvêthz%êkvsujoêrvul{puê¶~ryµ
Výbava
aplikace v sedě, nebo ve stoje
[ØOPWÈTFEBDÓWBOB
USZTFL OBOPIZ OBPCMBTU[BE
regulace výkonu
elektronické ovládání s časovačem
barva bílá nebo zelená
oplachová sprcha
Technické parametry
PCKFNM
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN
OBQÈKFOÓ7)[  L8
hmotnost 70 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad 50 mm

zjo!krêrê}hut
SCHŮDKY K VANÁM – PLASTOVÉ A NEREZOVÉ
Schůdek jednostupňový s nerezovou konstrukcí
Schůdek dvoustupňový s nerezovou konstrukcí a se zábradlím
Schůdek dvoustupňový laminátový
Schůdek dvoustupňový laminátový s nerez zábradlím
SCHŮDKY – KOVOVÉ
Schůdek jednostupňový s kovovou konstrukcí
Schůdek dvoustupňový s kovovou konstrukcí
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Podle požadavků klienta vyrobíme vanu „na míru“. Nabízíme vany nerezové, dřevěné i akrylátové.
Vedle materiálu a designového zpracování si u vybraných modelů klient může zvolit také tvar vany, rozměry a její výbavu.

jlsv{ sv}êulylv}ê}huhêwyvêrvtwsl{uêokyv{lyhwpp
nerezová vana použitelná dle výbavy pro vířivou, podvodní
a perličkovou masáž a pro aplikaci saturované vody
tvar a rozměr lze upravit dle přání zákazníka
vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli
standardně bílé opláštění (lze na přání upravit)
výškově stavitelné nohy
nerezový rám vany
oplachová sprcha
Technické parametry
objem vody dle velikosti cca 280–380 l
doba napouštění cca 4 min
doba vypouštění cca 5 min
napájení 230 V / 50 Hz
QżÓLPOŘFSQBEMB L8
QżÓLPOLPNQSFTPSV L8
INPUOPTUCF[WPEZLH
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN NPäOÏVQSBWJU
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 70 mm (dle přání)

jlsv{ sv}êulylv}ê}huhêwyvêwzhkv} êrv|wlsl
nerezová vana pro přísadové a minerální koupele
tvar a rozměr lze upravit dle přání zákazníka
vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli
možnost zabudování vany pomocí stavebních úprav
Technické parametry
objem vody dle velikosti cca 250–350 l
hmotnost bez vody cca 73 kg
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN M[FVQSBWJU
výška nohou – dle přání zákazníka
odpad 70 mm (dle přání)



ê

55êU êê

¦¡

o
}p}êulylv}ê}huhêwyvêthz%êovyujoêrvul{pu
vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli
4 vodní trysky pro masáž lokte, předloktí a zápěstí
Technické parametry
užitný objem vody cca 30 l
hmotnost bez vody cca 55 kg
doba napouštění cca 30 s
doba vypouštění cca 40 s
napájení 230 V / 50 Hz
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN M[FVQSBWJU
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad 50 mm

zlkhjê}p}êulylv}ê}huhêwyvêthz%êkvsujoêrvul{pu
tvar a rozměr lze upravit dle přání zákazníka
vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli
TQFDJÈMOÓDIWPEOÓDIUSZTFLQSPNBTÈäLPMFO MâUFLBLPUOÓLƉ
Technické parametry
objem vody dle velikosti vany cca 115–170 l
hmotnost bez vody cca 100–120 kg
doba napouštění cca 2 min
doba vypouštění cca 3 min
napájení 230 V / 50 Hz
rozměry (d × š × v) 1150 × 790 × 950 cm (možné upravit)
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad 50 mm

zh{|y{vy
Směšovací zařízení společně s redukční stanicí pro dva zásobníky
zařízení pro směšování vody s plynem CO2
možnost napojení až pěti van
CO2 redukční stanice včetně redukčního ventilu pro dva zásobníky
ideální pro napojení na vany „Madisson“
Technické parametry
rozměry (š × v) 324 × 1870 mm
množství saturované vody 50 l/min
napájení 230 V, 50 Hz
přívod studené vody a výstup saturované vody 3/4"
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Maximální výbava
anatomicky tvarovaná vana pro kompletní hydroterapii –
vířivou a perličkovou masáž a chromoterapii
akrylátový skelet s povrchovou antibakteriální úpravou
až 120 vodních trysek rozdělených do 4 nezávislých zón
(zóna 1: nohy, zóna 2: boky a stehna, zóna 3: záda,
zóna 4: ruce, ramena)
dvě (volitelně až tři) nezávislá čerpadla
ochrana čerpadel proti běhu „nasucho“
speciální vodní multitrysky pro záda a kolena vytvářející
jedinečný efekt hydromasáže
možnost přivzdušnění trysek vířivé masáže s regulací vzduchu
14 vzduchových multitrysek pro perličkovou masáž
se zabudovaným ohřevem vzduchu
multifunkční řídící panel pro jednoduchou a rychlou obsluhu
časovací jednotka – elektronické ovládání a zobrazování
informací na displeji
nastavení času terapie s funkcí odpočítávání a zvukového znamení
ukazatel teploty vody
chromoterapie (pro nadstandardní terapii)
automatický program pro dezinfekci hydromasážního systému
speciální napouštění vany (přes všechny dolní trysky, zvukový
alarm a ukazatel objemu vody)
systém ochrany proti přeplnění vany při napouštění
opěrky pro nohy ve dvou úrovních dle výšky pacienta
ovládání odpadu přímo na ovládacím pultu
barva bílá
stabilní hliníkový rám
hlavová opěrka
hladinové čidlo

Detail ovládacího pultu

Technické parametry
rozměry (délka × šířka × výška) 2170 × 850 × 790 mm
užitný objem vody 280 l
doba napouštění a vypouštění cca 4 min
QżÓLPOŘFSQBEMBQSPNBTÈäOÓTFLDF o  L8
QżÓLPOLPNQSFTPSVQSPQFSMJŘLPWPVNBTÈä L8
hmotnost bez vody cca 180 kg
přívod teplé a studené vody 2 × 1"
odpad vody 70 mm

Detail skeletu

kl} u ê}huêwyvêwzhkv} êrv|wlsl
ruční výroba
kvalitní cypřišové dřevo
povrch potažen vysoce lesklou
voděodolnou vrstvou
stahovací kovové pásky
na dně vany vypouštěcí zátka
z nerezové oceli
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dvoupistolové provedení masážních trysek
regulace výkonu masážních trysek
ukazatel teploty a tlaku vody
možnost ovládání každé trysky samostatně
usměrňovač a rozprašovač proudu vody
ergonomická rukojeť pro snadné a přirozené
ovládání trysek, nastavitelná opěrka pro ruce
obsluhy
akrylátové provedení
směšovací baterie
pojistka proti popálení pacienta

Technické parametry
rozměry (d × š × v)
¨¨NN
teplá a studená voda pod
UMBLFNBäCBSƉ

rh{lkyv} êzrv{zr êz{prê¶vyjhuêuijê¢µ
moderní design
dvoupistolové provedení masážních trysek
regulace výkonu masážních trysek
ukazatel teploty a tlaku vody
možnost ovládání každé trysky samostatně
usměrňovač a rozprašovač proudu vody
ergonomická rukojeť pro snadné
a přirozené ovládání trysek, nastavitelná
opěrka pro ruce obsluhy
akrylátové provedení
směšovací baterie
pojistka proti popálení pacienta

Typ 1
klasické provedení
masážní hadice s třemi
vyměnitelnými koncovkami
o různém průměru
Typ 2
oproti typu 1 – přídavné čerpadlo
pro speciální masáž
přístroj musí být napojen k napájení

Technické parametry
SP[NŞSZ E¨Ý¨W ¨¨NN
UFQMÈBTUVEFOÈWPEBQPEUMBLFNoCBSƉ

rh{lkyv} êzrv{zr êz{prê¶hx|hilshµ
dvoupistolové provedení masážních trysek
regulace výkonu masážních trysek
ukazatel teploty a tlaku vody
možnost ovládání každé trysky samostatně
usměrňovač a rozprašovač proudu vody
ergonomická rukojeť pro snadné a přirozené ovládání
trysek, nastavitelná opěrka pro ruce obsluhy
bodový i vějířovitý proud vody
NPäOPTUPUÈŘFOÓP¡
Technické parametry
rozměry (d × š × v) 510 × 890 × 1180 mm
teplá a studená voda pod tlakem 4–5 barů

}>êdBOBêêdBê¶h µê
Systém „Kneippa“ na levé trysce, který umožňuje okamžité přepínání teplé a studené vody
¦¤ê
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