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Výrobce: CARETTA – ČESKÁ REPUBLIKA
Typ: TEMPESTA
Nalaďte se bublinkami. Zapomeňte na přelidněná veřejná wellness centra a užívejte si pohodové relaxace v
soukromí Vašeho domova. Vyčištěte si hlavu po náročném pracovním dni, či uvolněte ztuhlé svalstvo a klouby po
sportovním výkonu. Proč by doplněním nedělního oběda klasické 4 členné rodiny nemohlo být také rodinné
koupání ve vaší vířivce? Užívejte si spoustu radosti s větším počtem trysek, dalším masážním čerpadlem, turbo
systémem se vzduchovými tryskami a Wi-Fi připojením. Model TEMPESTA se vyrábí ve třech variantách výbavy.
Edice diamond se pyšní posílenou masáží v oblasti rukou, kterou ocení především hospodyňky a domácí kutilové,
kteří nenechají svým rukám odpočinout. Nevšední zvukový zážitek vám umožní zabudovaný Blue Trans surround
systém a RGB ledkami podsvícený vodopád zase okouzlí vaše vizuální smysly a samozřejmě poskytne příjemnou
masáž šíje.
Výhodami modelu TEMPESTA jsou ultraploché nerezové trysky, které zajišťují maximální pohodlí při koupeli a
pohodlná instalace – díky kompaktnímu designu pohodlně projde 80cm dveřmi. Česká společnost CARETTA
vyrábí a navrhuje společně s předními návrháři originální whirlpooly již od roku 2000 a soustřeďuje se na český i
evropský trh. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zaměstnávají profesionály se zlatýma rukama, kteří skutečně vědí , co
dělají.
Rozměry:
Rozměry zápustné verze:
Napájení:

260 x 189 x 79 cm
239 x 186 x 79 cm
230V/400V

Cena modelu TEMPESTA FRESH:
Cena modelu TEMPESTA PREMIUM:
Cena modelu TEMPESTA DIAMOND:

270 919 Kč bez DPH
318 109 Kč bez DPH
371 349 Kč bez DPH

Doplňkové příslušenství, volitelné:
Doprava a montáž
Technologie Microsilk Balboa Hydrotherapy
Zvedák termokrytu
Schůdky – nosnost 150 Kg

9 000 Kč bez DPH
29 000 Kč bez DPH
5 900Kč bez DPH
4 900 Kč bez DPH

Ceny platné pro rok 2021, změny vyhrazeny.

Terapie
Relaxace ve vířivce ve skutečnosti probíhá na mnoha úrovních. Účinky perliček pomohou s kompletní obnovou
vašeho těla i mysli. Pomocí fyzické masáže zlepšuje krevní oběh. Odstraňuje celkovou bolest těla. Působí
antistresově. Zbavuje nespavosti. Redukuje následky artritidy. Chrání před celulitidou a pomáhá bojovat s
nadváhou. Uvolňuje hormony štěstí a zvyšuje sexuální apetit. Je to zkrátka dokonalá koupel, která, pokud se
dostatečně uvolníte, vylepší každý aspekt vašeho života.

Parametry modelu TEMPESTA FRESH

Parametry modelu TEMPESTA DIAMOND

Masážní pozice celkem /sed/leh: 4/2/2
Rozměr nadzemní verze: 260 x 189 x 79 cm
Rozměr zápustné verze: 239 x 186 x 79 cm (*10 cm lem)
Objem vody: 1150 l
Hydromasážní trysky: 47 ks nerezových ultraplochých trysek
Ovládání: Digital 4 - Balboa - ovládání v češtině
Čerpadlo: 1 x 2 rychlostní
Ohřev: 3,0 kW
Filtrace: tlaková kartušová, hladinový skimmer
Ozonizátor: O3Gen
Osvětlení: chromoterapeutické RGB LED
Napájení: 230V / 400V, 50 Hz
Maximální příkon: 4000 – 6500 W
Termoizolace: uzavřená vícevrstvá s re exí tepla
Termoizolační kryt: dělený viz. vzorník barev

Masážní pozice celkem /sed/leh: 4/2/2
Rozměr nadzemní verze: 260 x 189 x 79 cm
Rozměr zápustné verze: 239 x 186 x 79 cm (*10 cm lem)
Objem vody: 1150 l
Hydromasážní trysky: 76 ks nerezových ultraplochých trysek
Ovládání: Digital 4 - Balboa - ovládání v češtině
Čerpadlo: 2 x 2 rychlostní
Ohřev: 3,0 kW
Filtrace: tlaková kartušová, hladinový skimmer
Ozonizátor: O3Gen
Osvětlení: chromoterapeutické RGB LED
Turbo: turbo systém doplněný o vzduchové trysky
Wi-Fi: Caretta Connect
Audio: Bez-reproduktorový systém Blue Trans Surround Sound
Vodopád: podsvícený RGB LED
Madlo: 1 nerezové madlo
Napájení: 230V / 400V, 50 Hz
Maximální příkon: 4000 – 9200 W
Termoizolace: uzavřená vícevrstvá s re exí tepla
Termoizolační kryt: dělený viz. vzorník barev

Parametry modelu TEMPESTA PREMIUM
Masážní pozice celkem /sed/leh: 4/2/2
Rozměr nadzemní verze: 260 x 189 x 79 cm
Rozměr zápustné verze: 239 x 186 x 79 cm (*10 cm lem)
Objem vody: 1150 l
Hydromasážní trysky: 70 ks nerezových ultraplochých trysek
Ovládání: Digital 4 - Balboa - ovládání v češtině
Čerpadlo: 2 x 2 rychlostní
Ohřev: 3,0 kW
Filtrace: tlaková kartušová, hladinový skimmer
Ozonizátor: O3Gen
Osvětlení: chromoterapeutické RGB LED
Turbo: turbo systém doplněný o vzduchové trysky
Wi-Fi: Caretta Connect
Napájení: 230V / 400V, 50 Hz
Maximální příkon: 4000 – 9200 W
Termoizolace: uzavřená vícevrstvá s re exí tepla
Termoizolační kryt: dělený viz. vzorník barev
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