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LOUNGE – PRABANGIOS SPA VONIOS

DAUGIAU KAIP 20 metų 
PATIRTIES
Wellspa, sukaupusi didesnę kaip 20 metų patirtį, tapo viena iš pirmaujančių SPA ir pro-
fesionalios terapijos įrangos gamintojų Šiaurės Europoje. Mūsų ilgalaikis atsidavimas 
darbui, kuriant dizainą ir technologijas, subūrė patyrusią ir kompetetingą komandą. 
Dizaino ir inžinerinių žinių pritaikymas yra kompanijos sėkmės raktas kuriant aukštos 
kokybės inovatyvias SPA vonias. Siekiant aukščiausių standartų, gamyboje naudojami 
pripažintų gamintojų komponentai, kurie garantuoja geriausią gaminio kokybę.

Wellspa tikslas – savo klientui pasiūlyti geriausią namų SPA, vienijančią modernų 
dizainą, naujausias technologijas ir aukščiausią kokybę.
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Naujoji Lounge prabangių SPA vonių serija yra dviejų dešimtmečių pastovaus ir 

produktyvaus darbo rezultatas. Per šį laikotarpį produkcijos vystymo komanda 

pasitelkdama inovacijas sukūrė grupę aukštos kokybės SPA vonių modelių, kuriuose 

sutelkta profesionali terapinė įranga. Lounge serija yra sukurta vienijant inžinerines 

žinias ir dizainą bei kruopščiai analizuojant grįžtamąją naudą klientui.

Wellspa Lounge prabangių SPA vonių serija yra be kompromisų modernios išvaizdos 

ir inžinerinių technologijų derinys, vienijantis išbandytą komfortą, efektyvų vandens 

masažą, ilgalaikiškumą, patikimą funkcijų veikimą ir energijos taupymą. Šių vonių 

gamyboje naudojamos visos kruopščiai atrinktos ir patikrintos medžiagos bei kom-

ponentai, garantuojantys aukščiausią kokybę. Lounge lauko SPA vonios yra išban-

dytos praktiškai ir puikiai tinka kokybiškam, ilgalaikiam, nerūpestigam naudojimui 

nekreipiant dėmesio į metų laikų kaitą.



GERAI PRALEISTAS 

laikas  
Wellspa lauko SPA vonios sukurtos 
sveikam gyvenimo būdui ir aktyviam 
poilsiui su šeima ar draugais. Visais aspek-
tais vonia atitinka svajonių vonios įvaizdį, 
galintį sukurti stebuklingą atmosferą, 
absoliutų atsipalaidavimą, nepamirštamą 
malonumą. Raminanti vandens masažo 
funkcija suteikia unikalų jausmą ir 
aukščiausią komfortą.
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RANKŲ DARBO
kokybė

Wellspa vertina individualų meistriškumą 
ir patirtį, kuris jaučiamas prisilietus prie 
kiekvienos SPA vonios detalės. Kuriant 
mūsų gaminius didelis dėmesys skiria-
mas individualumui ir rankų darbui taip 
užtikrinant itin aukštą kokybę. Tradiciškai 
kuriame technologijas ir gaminame vonias 
pritaikytas skandinaviškoms oro sąlygoms. 
Šiurkštus klimatas verčia maksimaliai atrinkti 
ypač kokybiškas, ilgalaikias bei efektyviai 
elektros energiją taupančias medžiagas.

Visų SPA vonių gamyba mažai automati-
zuota, pagrindinius surinkimo ir išbandymo 
darbus atlieka meistrai, turintys ilgametę 
patirtį aukščiausios kokybės SPA vonių 
gamyboje. Kiekviename gamybos etape vo-
nios griežtai tikrinamos. Gaminys išleidžia-
mas į prekybą tik išbandžius visų funkcijų 
veikimą ir atlikus saugumo testą.
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Lounge 2 – prabangus ir kompaktiškas namų SPA modelis, lengvai 
priderinamas prie modernaus interjero ir eksterjero. Lounge 2 
viduje išformuotos dvi gulimos ir papildomai dvi sėdimos vietos. Šiame 
kompaktiškame korpuse sumontuota atpalaiduojanti vandens masažo 
sistema ir nuotaikingas povandeninis chromoterapinis apšvietimas, 
leidžiantis mėgautis vandens malonumais gryname ore bet kuriuo metų 
laiku. Papildomai šalia standartinių SPA vonios funkcijų Lounge SPA 
serijos voniose gali būti įrengtas unikalus eksterjerinis  apšvietimas – 
tarsi magiškas šviesos šaltinis, pagyvinsiantis aplinką maudymosi metu. 

LOUNGE • 2 
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Lounge 4 – tai prabangi, šiuolaikiškai modernaus dizaino lauko 
SPA vonia, kurios erdviame viduje įrengtos dvi patogios gulimos ir 
keturios sėdimos vietos. Lounge 4 yra ideali vonia vandens ir šviesos 
terapijai. Praleistas laikas grupei draugų ar didesnei šeimai paliks 
nepamirštamą šiltų vandens masažo srovių potyrį, švelni ir nuosekli 
šviesų kaita bei muzika nuramins ir atitrauks nuo rūpesčių. 
Papildomai šalia standartinių SPA vonios funkcijų Lounge SPA serijos 
voniose gali būti įrengtas unikalus eksterjerinis apšvietimas – tarsi 
magiškas šviesos šaltinis, pagyvinsiantis aplinką maudymosi metu. 

LOUNGE •  4 
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CONFERENCE 
Conference – griežtų linijų, moderniai suprojektuota SPA vonia, 
itin tinkanti bendravimui, mėgaujantis stipriu vandens masažu, 
muzika ir šviesos terapija. Erdvioje vonioje yra aštuonios sėdimos 
vietos:  pagrindinės keturios yra ergonomiškos formos, 
leidžiančios patogiai įsitaisyti bei papildomos keturios vietos 
su masažo purkštukais. Conference SPA – puiki vieta platesnei 
draugų kompanijai maloniai leisti laiką gryname ore bet kuriuo 
metų laiku. 
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STILINGOS
maudynės

Minimalistinis nesenstantis Lounge SPA 
vonių dizainas puikiai dera prie šiuolaikinės 
architektūros. Moderni išorė su griežtomis 
linijomis suteikė galimybę sukurti gražias, ne-
perkrautas SPA vonios uždangas. Tokia vonia 
lengvai montuojama ir priderinama visose 
vietose – terasoje, sode ant vejos ar pastato 
viduje. Lounge SPA vonios suprojektuotos 
didžiausią dėmesį skiriant nepriekaištingu-
mui, funkcionalumui, patvarumui, energijos 
taupymui ir moderniai išvaizdai.

Visi Lounge SPA vonios prototipai yra 
kruopščiai išbandomi dar kūrimo etape iki 
dizaino išbaigimo. Išbandymų ir apklausų 
dėka, mes esame garantuoti, kad šiose SPA 
voniose dizainas ir masažų funkcionalumas 
yra visiškai ištobulinti: sėdimos ir gulimos 
vietos ergonomiškos, vandens masažas 
nepraranda funkcionalumo skirtingo ūgio 
vartotojams. Lounge SPA gali didžiuotis 
aukščiausio lygio konstrukcijos tvirtumu bei 
patvarumu dėvėjimuisi.
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EXTRA TVIRTA KONSTRUKCIJA

Lounge spa vonios išsiskiria tuo, kad jų korpusas yra įrėmintas į galvanizuoto plieno 

rėmą – tai labai standi konstrukcija, garantuojanti ilgalaikiškumą. Mūsų inžinieriai 

pirmenybę teikia medžio ir plieno arba aliuminio kombinacijoms. Iki šiol tai geriausiai 

pasitvirtinusios medžiagos, pateisinančios mūsų ir vartotojų  lūkesčius. 

AUKŠČIAUSIO LYGIO ŠILUMINĖ IZOLIACIJA
Kiekvienos Lounge spa vonios dugnas, šonai ir viršus yra apšiltinti aukštą efektyvumo 

koefi cientą turinčiomis medžiagomis. Orui nepralaidžios šoninės uždangos iš vidaus 

padengtos termoizoliaciniu sluoksniu, garantuojančiu korpuso neprapučiamumą 

ir vidinės šilumos išsaugojimą. Tam naudojame 6 cm storio, aukšto tankio Kingspan 

plokštes, padengtas šiluma atpindinčia folija. Visa tai žymiai efektyviau taupo šilumą nei 

įprastose SPA voniose. Be to, norime pabrėžti, kad  tokios uždangos izoliuoja ir taip tylų 

siurblių garsą – Lounge SPA vienos iš tyliausių vonių rinkoje. Dar vienas šios termoizoli-

acijos privalumas – tai apsidraudimas nuo įrangos sušaldymo dingus elektros energijai. 

Ši termoizoliacija prie didžiausių šalčių tarsi termosas, ilgą laiką palaikys esamą vandens 

ir įrangos ertmės temperatūrą, kol bus atnaujintas elektros energijos tiekimas. 

AUKŠČIAUSIO LYGIO DUGNO APŠILTINIMAS
Visos Lounge SPA vonios sumontuotos ant trigubo ABS plastamasės dugno, kurio 

tarpsluoksniai užpildyti termoizoliaciniu mišiniu. Tai idealiai užtikrina apsaugą nuo drėg-

mės iš grunto ir saugo įrangos ertmės šilumą.

EXTRA TVIRTAS TERMOIZOLIACINIS UŽDENGIMAS 

Lounge serijos SPA voniose į bazinę komplektaciją įskaičiuotas perlenkiamas 

uždengimas. Jis pagamintas iš tvirtos ir storos termoizoliacinės medžiagos, viduje 

sustiprintos rėmu. Šis lengvas uždengimas aptrauktas atsparia drėgmei viniline 

medžiaga. Tokia konstrukcija užtikrina temperatūros palaikymą ir saugumą.  

UNIKALIOS spa vonios 
SUKURTOS UNIKALIAI 

Wellspa Lounge lauko SPA vonios sukurtos 
metant iššūkį skandinaviškoms oro sąlygoms. 
Tvirta konstrukcija, ypatingai gera korpuso 
termoizoliacija bei atsparumas drėgmei yra labai 
vertingos šių vonių ypatybės. 
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• Naujoji Balboa spa valdymo

PATIKRINTAS KOMFORTAS

Lounge serijos vonių vidus buvo kruopščiai projektuojamas, išbandant kiekvieną 

kūrybos etapą ir siekiant pateikti ergonomiškas vietas, kuriose išdėstyti purkštukai 

tinka įvairaus ūgio žmonėms. Išformuotos papildomos kojų atramos Lounge 2 ir 

Lounge 4 suteiks galimybę pilnavertiškai mėgautis vandens masažu žemo ūgio 

vartotojams. 

Aukšto pralaidumo reguliuojami  vandens masažo purkštukai su pulsuojančia srove 

– taip pat išskirtinumas. Kruopščiai patikrintas ir purkštukų išdėstymas, maksimaliai 

atliekantis subalansuotą viso kūno masažą – nugaros, refl eksinį terapinį pėdų ir 

blauzdų masažą.

• Povandeninio apšvietimo LED RGB 
šviestuvai 

• Išorinis korpuso LED apšvietimas

JAUKI APLINKA
Nenusileidžiant pasaulinio lygio vandens 

masažo sistemoms, Lounge SPA  standartinėje 

komplektacijoje  yra sumontuota išskirtinė 

„waterline“ LED apšvietimo sistema. Jos spalvų 

kaita galima mėgautis ne tik naudojantis vonia, 

bet ji gali tapti magišku eksterjero apšvietimu ir 

nesinaudojant ja. Šiuo atveju, įprastą kiemo ar 

sodo apšvietimą gali pakeisti vonia. 

MEDINIAI LAIPTELIAI

Jūsų saugumui ir patogumui Wellspa siūlo stiprius, 

specialiai Lounge serijai sukurtus medinius laiptelius. 

Lounge laiptelių ir turėklo komplektas garantuos 

Jūsų saugumą visais metų laikais.

Jūsų patogumui ir saugumui, Wellspa siūlo aukštos kokybės 

uždengimo nuėmimo ir uždėjimo mechanizmą,  įlipimo 

porankį  ir rankšluosčio laikiklį. 

AUDIO SYSTEMA 

Wellspa siūlo vieną iš geriausių ir drėgmei 

atsparią audio sistemą, specialiai skirtą SPA 

vonioms. Ši audio sistema atspari bet kokioms 

oro sąlygoms, o išlendantys iš korpuso garsi-

akalbiai, puikiai perduoda visą muzikos garsų 

spektrą. Muzikos galėsite klausytis per savo 

mėgiamą radio stotį arba iš išmanaus įrenginio 

Bluetooth sistemos pagalba. Lounge SPA jums 

suteiks puikią atsipalaidavimo ir užsimiršimo 

nuo kasdieninių rūpesčių atmosferą. 

VERTINGI PASIŪLYMAI dėl jūsų SPA

VANDENS  VALYMAS
Lounge spa voniose vanduo valomas dviem kasetiniais fi ltrais, surenkančiais iki 5 

mikronų dydžio daleles. Du fi ltrai garantuoja didelį vandens pralaidumą ir fi ltravimo 

plotą, kurių dėka nereikia dažnai valyti ar keisti fi ltro kasečių. Be dviejų fi ltrų, prie 

vandens skaidrumo palaikymo funkcijos efektyviai prisideda ozonatorius, oksiduo-

jantis mikroorganizmus ir verčiantis  juos į tinkamą frakciją, kurią surenka fi ltrai. 
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NAUJOJI BALBOA SPA VALDYMO TECHNOLOGIJA  
Lounge spa voniose sumontuota naujausia BALBOA SPA valdymo sistema. Į bazinę 

SPA vonios kainą įskaičiuotas liečiamas LCD displėjus, kurio valdymas nesudėtingas. 

Visos vonios funkcijos: masažai, fi ltravimo ciklai, vandens ozonavimas, šildymas ir 

kit., gali būti nustatomi per atstumą iš bet kurios vietos ir bet kuriuo laiku. Balboa 

elektroninės sistemos turi prieigą per BWA programėlę, esančią jūsų išmaniajame 

įrenginyje IOS arba Android sistemoje, tai leis jums valdyti visas funkcijas ir paruošti 

vonią maudymuisi per atstumą arba WIFI tinkle.   



SPA UŽDANGŲ APDAILA

SPA vonios prisiderinimas prie supančios aplinkos 

– viena iš svarbiausių savybių ir puikus dizainerių 

darbo rezultatas. Dėl to, siūlome platų Lounge 

šoninių uždangų spalvų pasirinkimą. Uždangos 

gali būti pagamintos iš natūralaus medžio arba 

kompozitinės medžiagos.  

Natūralaus medžio paneliai yra keturių standar-

tinių spalvų, tačiau pagal Jūsų užsakymą galime 

nudažyti Jūsų pasirinkta spalva iš standartinės 

spalvų paletės, derančia prie Jūsų terasos arba 

namo spalvos. Paneliai iš kompozitinės, UV 

atsparios medžiagos yra puikiai tinkantys kon-

trastinėms oro sąlygoms. Kompozitinę medžiagą 

siūlome dviejų atspalvių – rudą ir pilką. 

Natūrali - šviesi

NATŪRALAUS MEDŽIO PANELIŲ SPALVOS

 Raudonmedžio

Juoda Tamsiai pilka

PANELIŲ IŠ KOMPOZITINĖS MEDŽIAGOS SPALVOS

Ruda Pilkas

Tamsiai rudas Tamsiai pilkas

IŠSKIRTINIS ACRILO ATSPALVIŲ 
PASIRINKIMAS  

Vonių korpusai gaminami  iš, pastaruoju metu, pop-

uliariausio ICI Lucite akrilo lakšto, specialiai skirto SPA 

vonių gamybai. Visų atspalvių ruošiniai yra padengti  

atspariu bakterijom Microban apsauginiu sluoksniu. 

TERMOIZOLIACINIO UŽDENGIMO 
ATSPALVIAI

Uždengimas pagamintas iš tvirtos ir storos 

termoizoliacinės medžiagos, viduje sustiprintos 

rėmu. Šis lengvas uždengimas aptrauktas atsparia 

drėgmei viniline medžiaga. Tokia konstrukcija 

užtikrina temperatūros palaikymą ir saugumą.    

Pearl shadow 

Winter solistice 

Alba Cameo 

Sierra 

Mocha 
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LOUNGE 2 BASIC 

PAGRINDINĖ ĮRANGA 

Gulima vieta / sėdima vieta 2 | 2

Išmatavimai (cm)  220 x 180 x 87

Aukštis su termo dangčiu (cm)  99

SIURBLIAI

Ozonatorius įskaičiuotas

Siurblys Nr. 1, vieno greičio  –

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių fi ltravimo įrenginys  +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai  +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB                 –

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas             –

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai  4

Taškinis LED RGB apšvietimas  išdėstytas 

pagal vandens linija –

Vandens masažo purkštukai  20

Pagalvės 3

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo  +

Galvanizuoto plieno rėmas           +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis 

dangtis           +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės 

medžiagos šoniniai uždengimai  +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas  +

Apšiltintas PVC dugnas +

Elektrinis pašildytuvas (kW)  1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V)  230/380

Galimas pajungimo būdas                3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l) 800

Svoris NET (kg) 350

Svoris su vandeniu (kg)  1 150

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m2)   320

LOUNGE 2 PREMIUM 

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta 2 | 2

Išmatavimai (cm)  220 x 180 x 87

Aukštis su termo dangčiu (cm)  99

SIURBLIAI 

Ozonatorius įskaičiuotas

Siurblys Nr. 1, vieno greičio  1,9kW

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių fi ltravimo įrenginys  +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai  +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas            papildoma įranga

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai  –

Taškinis LED RGB apšvietimas  išdėstytas 

pagal vandens linija 24

Vandens masažo purkštukai  34

Pagalvės 3

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo  +

Galvanizuoto plieno rėmas           +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis 

dangtis           +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės 

medžiagos šoniniai uždengimai  +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas  +

Apšiltintas PVC dugnas +

Elektrinis pašildytuvas (kW)  1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas                3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l)  800

Svoris NET (kg)  350

Svoris su vandeniu (kg) 1 150

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m2)  320
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LOUNGE •2 basic LOUNGE •2 premium
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LOUNGE 4 BASIC 

 

PAGRINDINĖ ĮRANGA 

  

Gulima vieta / sėdima vieta 2 | 4

Išmatavimai (cm)  230 x 230 x 93

Aukštis su termo dangčiu (cm)  105

SIURBLIAI

Ozonatorius įskaičiuotas

Siurblys Nr. 1, vieno greičio  1,9kW

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių fi ltravimo įrenginys  +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai  +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB –

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas –

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai 4

Taškinis LED RGB apšvietimas  išdėstytas 

pagal vandens  linija –

Vandens masažo purkštukai  28

Pagalvės                          4

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo  +

Galvanizuoto plieno rėmas           +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis 

dangtis           +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės 

medžiagos šoniniai uždengimai  +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas  +

Apšiltintas PVC dugnas                                        +

Elektrinis pašildytuvas (kW)  1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V)  230/380

Galimas pajungimo būdas  3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l)  1350

Svoris NET (kg)  400

Svoris su vandeniu (kg)  1 750

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m2)  340

LOUNGE 4 PREMIUM 

  

PAGRINDINĖ ĮRANGA
 

Gulima vieta / sėdima vieta 2 | 4

Išmatavimai (cm)  230 x 230 x 93

Aukštis su termo dangčiu (cm)  105

SIURBLIAI

Ozonatorius įskaičiuotas

Siurblys Nr. 1, vieno greičio  1,9kW

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių fi ltravimo įrenginys +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas papildoma įranga 

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai –

Taškinis LED RGB apšvietimas  išdėstytas 

pagal vandens linija 24

Vandens masažo purkštukai  40

Pagalvės                          4

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo +

Galvanizuoto plieno rėmas           +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis 

dangtis           +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės 

medžiagos šoniniai uždengimai  +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas  +

Apšiltintas PVC dugnas                                        +

Elektrinis pašildytuvas (kW) 1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l)  1350

Svoris NET (kg)  400

Svoris su vandeniu (kg)  1 750

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m2)  340

25 24 

LOUNGE •4 basic LOUNGE •4 premium

400

1 75

)  

Svoris NET (kg)  

Svoris su vandeniu (kg)

pavirši



CONFERENCE basic CONFERENCE premium

2300

23
00

93
0

2300

23
00

93
0

CONFERENCE BASIC 

  

PAGRINDINĖ ĮRANGA 

 

Gulima vieta / sėdima vieta 8

Išmatavimai (cm)  230 x 230 x 93

Aukštis su termo dangčiu (cm)  105

SIURBLIAI

Ozonatorius įskaičiuotas

Siurblys Nr. 1, vieno greičio  –

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių fi ltravimo įrenginys  +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai  +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB –

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas –

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai  4

Taškinis LED RGB apšvietimas  išdėstytas 

pagal vandens linija –

Vandens masažo purkštukai  18

Pagalvės                          3

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo +

Galvanizuoto plieno rėmas           +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis 

dangtis           +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės 

medžiagos šoniniai uždengimai +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +

Apšiltintas PVC dugnas                                        +

Elektrinis pašildytuvas (kW) 1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l) 1450

Svoris NET (kg) 400

Svoris su vandeniu (kg) 1 850

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m2)  360

CONFERENCE PREMIUM 

 

PAGRINDINĖ ĮRANGA 

 

Gulima vieta / sėdima vieta 8

Išmatavimai (cm)  230 x 230 x 93

Aukštis su termo dangčiu (cm)  105

SIURBLIAI

Ozonatorius įskaičiuotas

Siurblys Nr. 1, vieno greičio  1,9kW

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių fi ltravimo įrenginys  +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai  +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas papildoma įranga 

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai  –

Taškinis LED RGB apšvietimas  išdėstytas 

pagal vandens linija 24

Vandens masažo purkštukai  58

Pagalvės                          3

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo +

Galvanizuoto plieno rėmas +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis 

dangtis           +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės 

medžiagos šoniniai uždengimai +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas  +

Apšiltintas PVC dugnas                                        +

Elektrinis pašildytuvas (kW) 1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l) 1450

Svoris NET (kg)  400

Svoris su vandeniu (kg)  1 850

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m2)  360

27 26 

1 850

 

( g

Svoris su vandeniu (kg)

pavirši



Varbola, Märjamaa vald, 78203 Raplamaa,  Estonia

Tel: +372 48 98800  Fax: +372 48 98801  

www.wellspa.ee

Atstovybė Lietuvoje: www.balteco.lt




