AZALEE
AZALEE

Rezignovali jste již pro svůj věk nebo tělesnou kondici na potěšení z opravdové relaxační koupele ve vaně?
Nabízíme Vám řešení: sedací vanu Banya AZALEE vybavenou vodotěsnými dvířky pro usnadnění vstupu do koupacího prostoru.
Doslova se Vám otvírá brána k důstojnému a diskrétnímu způsobu provádění intimní hygieny bez nutnosti asistence další osoby.

VANA S DVÍŘKY AZALEE
Rozměry
•
•
•
•

130 x 75 x 90 cm
prostorově úsporná koncepce
snadné přizpůsobení stávající nice
technické výkresy na straně 2

Kvalita
• sanitární akrylát o tloušťce 8 mm,
bílé barvy s vysokým leskem
• laminace vanové skořepiny progresivní
a ekologickou technologií Greensir
• antibakteriální úprava povrchu
• odolnost vůči poškrábání
• jednoduchá údržba
Snadný přístup a koupání
•
•
•
•

40cm dvířka se silikonovým těsněním
bezpečnostní uzavírací mechanismus
3D-panty, nastavitelné ve 3 osách
Antislip, odtokový systém EasyClick

Jednoduchá montáž
• rychlá a pohodlná instalace
• snadné nahrazení stávající vany nebo
sprchového koutu
• možnost zachování stávajících obkladů
• nerezová, demontovatelná konstrukce
s výškově nastavitelnými nožkami
• čelní a boční panel standardní součástí
• možnost instalace stojánkové
bateriové sady na okraj vany
• možnost utěsnění spáry mezi okrajem
vany a stěnou plastovou vanovou lištou

Hydromasáž (volitelně)

Chromoterapie (volitelně)

Do vany AZALEE lze na přání
vestavět vybrané masážní
systémy s pneumatickým nebo
elektronickým ovládáním.
Technické detaily a cenová
kalkulace na vyžádání.

Dopřejte si koupel s terapeuticky
blahodárným působením
cyklicky se měnícího barevného
podvodního osvětlení.
Technické detaily a cenová
kalkulace na vyžádání.

Dovozce: B.A.R. Praha, s.r.o., www.ceske-vany.cz

AZALEE
AZALEE

11 cm

130 cm

• Ekologická a bezpečná - splňující
nejnovější evropské emisní normy
týkající se emise karcinogenů
(DM 16.01.2004, Nr. 44, Dir. 1999/13/CE)
• Plně recyklovatelné materiály

55 cm

24 cm

GREENSIR - progresivní technologie
laminování vanové skořepiny:

75 cm

• Lepší tepelná a zvuková izolace
(ve srovnání se standardními řešeními)

67 cm

37 cm

40 cm

4 cm

74 cm

''
39 cm

90 cm

130 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet trysek
Objem
Napájení

130 x 75 x 90 cm
40 kg
55 kg (HM verze)
8 (HM verze)
140/160 l
230 V AC (HM verze)

KÓD

SPECIFIKACE

100 130 1000
100 130 3000
100 130 1100
100 130 3100
400 130 1000
400 130 1500

vana AZALEE, dvířka vlevo, 1 čelní panel, 1 boční panel
vana AZALEE, dvířka vpravo, 1 čelní panel, 1 boční panel
vana AZALEE hydromasážní s chromoterapií, dvířka vlevo, 1 čelní panel, 1 boční panel
vana AZALEE hydromasážní s chromoterapií, dvířka vpravo, 1 čelní panel, 1 boční panel
samostatný boční krycí panel AZALEE 75 x 90 cm
samostatný ukončovací modul AZALEE

Rozměry
Hmotnost

Dovozce: B.A.R. Praha, s.r.o., www.ceske-vany.cz

