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MŰSZAKI FELJEGYZÉSEK                               hidromasszázs kabinok és gőzkabinok
 
A hidromasszázs zuhanykabinok polimetilmetakril és ABS 
szerkezetű hőkezelt lapokból készülnek. Az alapanyagok e 
kombinációja kiemeli az akril fényét, könnyedségét és 
higiénikusságát, valamint az ABS hajlékonyságát, amely 
csökkenti a rezgések átvitelét és ütődés esetén kisebb 
merevséggel jár. 
 
A kabinok elektrosztatikus  és hőálló biztonsági üvegű 
szerkezettel záródnak, melyeknek szegélye UV szűrős PVC-
ből készül. Az ajtók excentrikus tengelyeken futnak. A 
kabinokban a zuhanytálcák egy horganyzott vázszerkezettel és 
rétegelt falemezzel vannak megerősítve. 
 
Valamennyi verzió 3 funkciós kézi zuhanyfejjel és zuhanytartó 
rúddal van felszerelve, lefolyógarnitúra szifonnal, termosztátos 
keverő csaptelep váltókapcsolóval, amely kiviteltől függően 
többfunkciós megoldásokat (tarkómasszázs, back rain 
masszázs, gőzfürdő, aromaterápia, skót zuhany) kínál. A 
fúvókák párokban, két függőleges vonalban helyezkednek el, 
egymástól ergonómikusan meghatározott távolságra. 
 
Az üvegszálas betéttel felszerelt PVC csővezetékek akár a 10 
bar víznyomást is kibírják, a csatlakozók pedig saválló 
anyagból készülnek. Egy alkotórész sem mérgező, a 
környezetre ártalmatlan anyagokból tevődik össze. 
 
Manuális (kézi) vezérlés: 
A vertikális (függőleges) masszázs sugarakat a keverő 
csaptelep alatt elhelyezett átkapcsoló segítségével lehet 
működtetni. 
 

 Digitális vezérlés: 
A funkciók display segítségével irányíthatók. 
Valamennyi funkció időtartama gyárilag 20 
percre van beállítva, de ez tetszés szerint 

változtatható 5-60 perc között. A digitális vezérlés lehetővé 
teszi a vízsugarak időtartamának, erősségének és 
frekvenciájának egyéni kívánság szerinti beállítását. A 
hidromasszázs sorrendje két-két fúvókapár kiiktatásával 
módosítható. 
 
Tarkómasszázs: 
A display speciális gombját megnyomva működésbe lépnek 
azok a vízsugarak, amelyek hatékonyan masszírozzák a 
nyakszirti zónát (tarkó- és vállrész). 
 
Gőzfürdő (törökfürdő): 
A display egyetlen speciális gombja működteti vagy 
kikapcsolja a monoklímás gőzfürdőt (manuális vezérlés). A 
multiklímás (digitális vezérlésű) variációban tetszés szerint 
lehet programozni az időtartamot, és a hőfokot (20 különböző 
fokozat). Az aromaterápia (illóolaj diszpenzer) mindkét 
verzióban megtalálható. 
 
Back Rain:Ez a funkció nem csak lehetővé teszi valamennyi 
vertikális (függőleges) fúvókapár időtartamának, erősségének 
és gyakoriságának programozását a digitális vezérlés 
segítségével ciklusonként, de egyéni kívánság szerint egyes 
fúvókapárok ki is iktathatók a masszázsból. A vertikális 
fúvókák egyenként 25 apró nyílásból sugározzák a vizet, 
amelyek a szilintüskéknek köszönhetően vízkőtaszítóak. 

 
Hátmasszázs: 
A modellenként változó, ülőke felett elhelyezkedő 4 vagy 6 
szilikonbetétes hátfúvókából egyszerre érkezik az egysugarú  
puha, de élénkítő vízsugár. 
 
Skót  zuhany: 
Szabályozható az időtartam, hőmérséklet és a ciklus variáció 
típusa. Digitális vezérléssel kiválasztva a sorozatos sugarat 
(hidegvizes lépcső egyik fúvókapártól a másikig) vagy a 
váltakozó sugarat (3 pár meleg sugár és egy pár hideg), 3 
program szerint. Ez a funkció kiválasztható a tarkómasszázs, a 
Back Rain és a hátmasszázs funkciók működése alatt. 
 
Rendszerek: 
A vertikális sugarak működtetéséhez a hidromasszázs kabinnak 
220 V áramellátásra van szüksége. Az elektromos központ 
Ipx5-ös védőfaktorral és 220 V-12V-os biztonsági 
transzformátorral rendelkezik a tasztatúra és az elektromos 
szelep vezérléséhez, amelyek a különböző funkciókat 
aktiválják. A gőzfürdős kivitelekben a boyler 220 V-os áramú 
és a maximális biztonság érdekében hőkioldóval felszerelt. 
 
Kézi zuhanyfej: 
3 különbözö hatással szolgáltatja a vízsugarat: hagyományos 
eső, eső/masszázs vagy csak masszázs funkcióval. ECO-
funkció: felezi a vízmennyiséget. Szilikontüskék: taszítják a 
vízkövet, egy mozdulattal tisztíthatók. Króm kivitelben a 
zuhanycső csavarodásgátló és inox bevonatú. 
 
Fix fejzuhany: 
Egyes modellek rendelkeznek egy, a zuhanykabinban fixen 
felerősített zuhanyrózsával, amely ugyanazon 3 állással 
rendelkezik, mint a kézi zuhanyfej és vízkőtaszító 
szilikontüskés. 
 
Termosztátos keverő váltókapcsolóval: 
Tartósan biztosítja a víz hőmérsékletét. A váltókapcsoló 
lehetővé teszi, hogy a víz vagy a kézi zuhanyfejből, vagy 
átkapcsolás után a különböző masszázsfúvókákból 
távozhasson. 
 
Aura-projekt (színterápia/chromoterápia) : 
Egyes modellekbe beépíthető a színterápiás program, amely a  
fény és a színek jótékony hatását fejti ki. Az alapvető színek: 
fehér, piros, kék, zöld és a sárga, amelyek kombinációjára ill. 7 
különböző ciklus egyéni kiválasztására is lehetőség van. 
 
Figyelem: kövesse a termék műszaki beszerelési útmutatóját.


