Élményt viszünk az otthonokba

Nem éri meg lemaradni a
jubileumi kedvezményekről
Ezeket az extrákat, amiket most ingyen adunk
Önnek, máshol külön kellene megvásárolnia!
Ünnepi díszbe öltöztettük a 20. évfordulónkra
kiadott Bermuda modellünket.

Bermuda
5 személyes masszázsmedence
Bermuda masszázsmedence: 		
2.200.000 Ft
Thermotető szürke színben:
124.000 Ft
Szürke Deluxe Thermowood burkolat: 59.900 Ft
Deluxe 16 LED világítás:
149.000 Ft
32.500 Ft
Induló vízkezelő csomag:

Összesen:

2.565.400 Ft

helyett:

1.990.000 Ft
Kényeztető felszereltségén túl
az ajándékok sora is különleges.

4 db

Nagy értékű
Ajándék!

365.400Ft

összértékben

Thermotető,
szürke színben

Deluxe Thermowood
burkolat, szürke színben

Deluxe 16 LED
világítás

Induló vízkezelő
csomag

Bermuda

5 személyes masszázsmedence

Páros fekvőhely, páratlan lehetőség.
cameo

pearl shadow

stearling silver

summer saphir

sierra

tuscan sun

Felszereltség
2 fekvő és 3 ülőhely
Férőhelyek
228 x 228 x 90 cm
Méret
49 db rozsdamentes acél
Fúvókaszám
2 db
Masszázspumpák száma
110 W
+1 db keringető szivattyú
igen
Színterápia
igen
Ózonfertőtlenítés
fém
Tartószerkezet
igen
"4 évszak" hőszigetelés
DeLuxe
Thermowood fa oldalburkolat
3 db
Fejpárna
igen
Vízcsobogó
igen
Fagyásvédelem
1x25A / 3x16A 230V / 400V
Áramigény
3,7 m2
Szűrőméret
Űrtartalom
1500 L
Tömeg
300 kg

Rendelhető kiegészítők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermowood fa lépcső
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés
Vízálló távirányító
EASY víztisztító berendezés
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
Audio rendszer
Aromaterápia
Thermotető emelő
Thermowood tároló láda
Medence korlát

5év

Ózon automata
vízfertőtlenítő

4 évszak
hőszigetelés

Thermowood fa
oldalburkolat

Galvanizált fém
tartószerkezet

2év

GARANCIA

GARANCIA

5 év garancia a
medencehélyra
és a szerkezetre

2 év garancia a
csővezetékre
és az elektronikus
alkatrészekre

Bermuda
5 személyes masszázsmedence
Bermuda masszázsmedence: 		 2.200.000 Ft
Thermotető szürke színben:
124.000 Ft
Szürke Deluxe Thermowood burkolat: 59.900 Ft
Deluxe 16 LED világítás:
149.000 Ft
32.500 Ft
Induló vízkezelő csomag:

2.565.400 Ft
helyett:

1.990.000 Ft

Elegáns megjelenésű és tökéletesen
kényelmes fekvőhelyből kettő is jár
a Bermuda tulajdonosoknak!

Szabályozható megvilágított
vízsugarakkal még teljesebb
élményben lehet része.

Jöjjön el bemutatótermünkbe
és próbálja ki masszázsmedencéinket.
1149 Budapest,
Mogyoródi út 32.
+36-1/796-85-89
+36-30/732-4336
+36-30/586-3349

4 db nagy értékű ajándék a Bermuda
masszázsmedence jubileumi modelljéhez!

Ajándék 365.400Ft összértékben

Thermotető,
szürke színben

Deluxe Thermowood
burkolat, szürke színben

A masszázsmedence elengedhetetlen kelléke.
Vastag szigetelő anyaga garantálja, hogy a
masszázsmedence vize ne hűljön ki.
UV és vegyszerálló műbőrből készül.

A fa természetes hatása és a Thermowood
minőség garantálja a stílusos eleganciát és a
természetközeli érzést. A fa hőkezelt tulajdonsága
miatt rendkívül ellenálló az időjárással szemben.

AJÁNDÉK 124.000 Ft

AJÁNDÉK 59.900 Ft

értékben

értékben

Induló
vízkezelő csomag

Deluxe 16 LED
világítás

Kíméletes és hatékony, kisgyermekekre sem
ártalmas vízkezelő csomagjaink használatával tisztán,
baktériummentesen élvezheti a fürdőzést minden nap.
AJÁNDÉK 32.500 Ft
értékben

Víz alatti kiegészítő
16 db-os LED világítás
a hangulatos estékhez.
AJÁNDÉK 149.000 Ft
értékben

www.vitalspa.hu

