UZAVŘENÝ SYSTÉM

50 litrů

Jen tak málo vody stačí na dokonalou relaxaci!
Boxy CARIBIC využívají výhody uzavřeného
okruhu vody. Spotřeba vody se nezvyšuje a teplota nesnižuje; Váš relaxační pobyt v boxu může
trvat libovolně dlouho.

PARNÍ LÁZEŇ
Turecká (parní) lázeň působí pozitivně na člověka po fyzické i psychické stránce, přispívá
k celkovému uvolnění organismu. Teplota
v turecké lázni dosahuje až 48° C při relativní
vlhkosti vzduchu 99%.
Krátkodobý pobyt v takovém prostředí přispívá
uvolnění horních cest dýchacích, stimuluje
krevní oběh a čistí pokožku.
Teplotu a dobu parní lázně lze nastavovat
a regulovat podle stávajících potřeb uživatele.

Systém s vlastním čerpadlem 1150 W
Sprchová vanička vč. nosné konstrukce + sifon
Čelní krycí panel
Akrylátová zadní stěna se sedátkem
Sprchová zástěna s bezpečnostním sklem Elegance
Stropní klobouk
Termostat. baterie s přepínačem
Ovládání

pneu

elektronika

Masáž páteře, zad a krku
Nastavitelné boční trysky 8 ks
Ohřev vody 1500 W
Světlo s vodopádem
Přívod elektr. energie 230 V / 50 Hz
Ruční sprcha
Nožní sprcha
Regulace jednotlivých sekcí trysek
Rádio
Ukazatel teploty
Bezpečnostní signalizace
Programovatelnost doby lázně
Cyklace masáže
Aromaterapie
Parní lázeň
Půdorys

945 x 945 mm

Výška

2360 mm
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Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny.
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH VARIANT
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50 litrů vody

sprchové masážní a parní boxy

caribic

od firmy TEiKO

Jen stěží naleznete lepší způsob regenerace, který se vyrovná
pobytu v Caribicu: masáže, voda, relaxace po celý rok, kdykoli;
Caribic je výjimečné místo, stvořené pro aktivní a pohodové
lidi. Je na Vás, zda zvolíte silnou a účinnou masáž po sportovní
či fyzicky namáhavé činnosti nebo dáte přednost relaxaci
a psychické regeneraci pomocí parní lázně, či méně intenzivnímu
programu hydromasáže.

HYDROTERAPIE
Hydroterapii v boxech Caribic umocňuje vlastní
oběhové čerpadlo řízené elektronikou. Ta Vám
umožní volbu intenzity a směru masážního proudu. Systém je vybaven předvolenými programy
masáže - Blue Line, Fitness, Relax. Hydromasáž v boxu Caribic je jednou z nejúčinnějších
a nejekonomičtějších masáží vůbec.

AROMATERAPIE
Aromaterapie rozjasní duši. Vůně esenciálních
olejů příznivě působí na psychiku, navozuje
pohodovou atmosféru, uvolňuje organismus
od bolesti.

CARIBIC
PROFESSIONAL
je špičkou výrobkové řady. Nabízí nejvíc
funkcí. Přichází s digitálním ovládáním
pro hydromasáž a parní lázeň. Pro zvýšení
komfortu instalujeme do boxu FM
radiopřijímač.

CARIBIC
VARIANT
je taktéž vybaven digitálním ovládáním.
Vzásadě je shodný s typem Professional,
s tím rozdílem, že není vybaven vestavěným
radiopřijímačem.

CARIBIC
CLASSIC
stejně jako předcházející modely nabízí
dokonalou hydromasáž avšak bez možnosti
parní lázně. Je rovněž řízen digitálním
ovládáním. Počty trysek a funkce hydromasáže
jsou stejné jako u modelu Variant.

945 mm
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CARIBIC
PNEU

945 mm 2360 mm

koncepce Caribic Pneu vychází z varianty
Classic. Tento box je vybaven pneumatickým
ovládáním, výběr masážních trysek
je prováděn manuálně pomocí dvoucestných
ventilů. Trysky jsou odlišné od modelů
Professional, Variant, Classic.

o v l a d a č
PROFESSIONAL
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A - vodopád, B - trysky krční páteře (2) a zádové (8),
C - světlo, D - programy masáže, E - nastavení teploty vody
i páry, F - stop/alarm, G - cyklace bočních trysek, H - FM rádio,
I - turecká parní lázeň
J - kroková tlačítka pro nastavení konkrétní funkce, jejich funkce
závisí na zvoleném režimu (nastavení teploty, hodin, hlasitost
rádia, inzenzita osvětlení atd.)
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j a k

f u n g u j e

b o x

c a r i b i c
Box je standardně vybaven světlem s vodopádem. Intenzitu
osvětlení a intenzitu padající vody
lze jednoduše regulovat.

Masážní sprcha s posuvným
držákem patří mezi základní
vybavení.

Digitální ovladač a dálkové
ovládání.

Nálevka desinfekce

Trysky umístěné pod praktickou
poličkou na kosmetiku se
postarají o masáž a relaxaci Vaší
krční páteře.

Termostatická baterie
s přepínačem poloh
Zádové masážní vodní trysky.
Proudy z jednotlivých trysek
lze nasměrovat pro optimální
masáž. Taktéž lze nastavit
intenzitu vodního proudu.
Aromatizér

Detaily boční a parní trysky.
Teplota páry dosahuje 60°C
na výstupu!

Masážní box je složitý konstrukční systém vybavený řadou bezpečnostních prvků, které zvyšují komfort užívání a bezpečí. Celý systém lze okamžitě
deaktivovat stisknutím tlačítka STOP. Přidržením tlačítka STOP se spouští akustický alarm pro přivolání pomoci. Box je vybaven automatickými systémy,
které monitorují činnost řídící elektroniky, generátor páry a osvětlení boxu.
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Masážní boxy Caribic užívají uzavřený systém cirkulace vody se spotřebou pouze 50 litrů vody.
B

A - bezpečnostní zvukové zařízení

K - reproduktory

B - termostatická baterie s přepínačem poloh

L - masážní sprcha

C - dvě krční trysky

M - osm bočních trysek

D - osm zádových trysek

N - nožní sprcha

E - snímač teploty páry, snímač teploty vody, senzor vodní hladiny

O - vyústění páry 60°C

F - transormátor 230 V, 50 Hz

P - přeodpadová armatura

G - čerpadlo 1150 W

Q - digitální panel ovládání

H - sání

R - vyvíječ páry

I - ohřev vody, 1500 W

S - elektromagnetické venitly

J - vodopád se světlem
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