masážní
a parní boxy

eco
kompletní

relaxace

eco hydro | eco hydro jet
eco steam | eco hydro steam
eco serial | eco integral
s uzavřenou cirkulací vody

ECO STEAM
ECO HYDRO

Box čtvrtkruh 945 x 2210 x 945

Box čtvrtkruh 945 x 2210 x 945
Základní dílce boxu
Strop
Střední díl se sedátkem
Vanička plýtká
Krycí panel
Dveře - sklo čiré (nejsou vyobrazeny)
Jednotlivé komponenty boxu
Sprcha ruční
Držák sprchy s pojezdem
Pojezdová tyč sprchy
Pouštěcí baterie
Termostatická baterie
Sprchová hadice 1 m
Vyústění ruční sprchy
Sedák boxu
Odtokový komplet
Krycí lišty

Základní provedení typové řady ECO s mechanickým
ovládáním, multifunkční sprchou a termostatickou
baterií.

Doplňkový systém
Osvětlení 20W (není vyobrazeno)
El. ovládání světla (není vyobrazeno)
230V | 50Hz | 6A
Cena: 4.470,- Kč

Cena: 25.810,- Kč
Dodávka bez montáže

945 mm

945 mm

2210 mm

Základní dílce boxu
Strop
Střední díl se sedátkem
Vanička plýtká
Krycí panel
Dveře - sklo čiré (nejsou vyobrazeny)

představuje nejekonomičtější sprchový box vybavený parní
lázní. Řídící elektronika umožňuje dosažení teploty páry
v kabině až 48 C. Masážní sprcha je vícepolohová
vybavena systémem zamezujícímu usazování vodního
kamene. Pohyblivý kloub sprchy umožňuje její výškové
nastavení. Systém je vybaven programem pro sanitaci.

Jednotlivé komponenty boxu
Sprcha ruční
Držák sprchy s pojezdem
Pojezdová tyč sprchy
Nálevka sanitace
Pouštěcí baterie
Termostatická baterie
Elektronický ovladač
Sprchová hadice 1 m
Vyústění ruční sprchy
Sedák boxu
Vyústění na páru
Odtokový komplet
Hrazda
Krycí lišty

Doplňkový systém
Osvětlení 20W (není vyobrazeno)
El. ovládání světla (není vyobrazeno)
230V | 50Hz | 6A
Cena: 4.470,- Kč

Celkový příkon 2750 W (bez osvětlení)
Cena: 42.450,- Kč
Dodávka včetně montáže

945 mm

Doplňkový systém
Osvětlení 20W (není vyobrazeno)
El. ovládání světla (není vyobrazeno)
230V | 50Hz | 6A
Cena: 4.470,- Kč

Cena: 28.260,- Kč
Dodávka bez montáže

945 mm

945 mm

2210 mm

2

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Box čtvrtkruh 945 x 2210 x 945
Základní dílce boxu
Strop
Střední díl se sedátkem
Vanička plýtká
Krycí panel
Dveře - sklo čiré (nejsou vyobrazeny)
Jednotlivé komponenty boxu
Sprcha ruční
Držák sprchy s pojezdem
Masážní tryska 11 ks
Pojezdová tyč sprchy
Pouštěcí baterie s 5-ti polohovým přepínačem
Termostatická baterie
Sprchová hadice 1 m
Vyústění ruční sprchy
Sedák boxu
Odtokový komplet
Krycí lišty

2210 mm

ECO HYDRO STEAM

ECO HYDRO JET
Rozšířená verze boxu Eco Hydro
o zádové a krční trysky, vytvářející vodní
masážní proud. Intenzitu v jednotlivých
sekcích trysek regulujeme pomocí
pěticestného přepínače. Masážní
sprcha je vícepolohová vybavena
systémem zamezujícímu usazování
vodního kamene. Pohyblivý kloub sprchy
umožňuje její výškové nastavení.

945 mm

je rozšířenou verzí boxu Eco Steam
o zádové a krční trysky, vytvářející
vodní masážní proud. Intenzitu v
jednotlivých sekcích trysek regulujeme
pomocí pákového přepínače. Masážní
sprcha je vícepolohová vybavena
systémem zamezujícímu usazování
vodního kamene. Pohyblivý kloub
sprchy umožňuje její výškové nastavení.
Součástí boxu je jeho osvětlení.

Cena: 47.600,- Kč
Dodávka včetně montáže

945 mm

945 mm

2210 mm
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Box čtvrtkruh 945 x 2210 x 945
Základní dílce boxu
Strop
Střední díl se sedátkem
Vanička plýtká
Krycí panel
Dveře - sklo čiré (nejsou vyobrazeny)
Jednotlivé komponenty boxu
Světlo
Sprcha ruční
Hrazda
Držák sprchy s pojezdem
Ovládání osvětlení
Pojezdová tyč sprchy
Nálevka sanitace
Termostatická baterie
Pouštěcí baterie
Masážní tryska 5 ks
Elektronické ovládání
Sprchová hadice 1 m
Vyústění ruční sprchy
Sedák boxu
Vyústění páry
Odtokový komplet
Krycí lišty

s t e a m
PŘEHLED FUNKCÍ BOXŮ HYDRO, HYDRO JET, STEAM,
HYDRO STEAM

Masážní sprcha s posuvným
držákem patří mezi základní
vybavení celé řady ECO.

Doplňek

Doplňek

Doplňek

ECO
HYDRO
STEAM

světlem,které lze aktivovat
či vypnout. Osvětlení se po
40 minutách nečinnosti
boxu automaticky vypíná.

h y d r o

ECO
STEAM

Box je vybaven stropním

b o x
E C O

ECO
HYDRO
JET

f u n g u j e

ECO
HYDRO

j a k

Sprchová vanička vč. nosné konstrukce + sifon
Čelní krycí panel
Akrylátová zadní stěna se sedátkem
Sprchová zástěna s bezpečnostním sklem TEiKO
Stropní klobouk

Elektronický ovladač
osvětlení - funkce zapnuto
/ vypnuto

Termostat. baterie s přepínačem
Masážní sprcha s posuvným držákem
Nožní sprcha
Elektronické ovládání
Světlo

Zádové a boční masážní trysky.

Masáž páteře a zad s nastavitelnými tryskami

Proudy vody si lzenasměrovat
pro optimální masáž.

Nastavitelné boční trysky

11 trysek

Nastavitelné boční trysky - na nohy
Cyklace sprchové masáže
Programovatelnost doby lázně
Termostatická baterié
s pákovým přepínačem
poloh. Součástí je tepelná
pojistka.

Skotské střiky
Parní lázeň
Ukazatel teploty nastavení parní lázně
Aromaterapie
Přívod el. energie 230V / 50Hz
Půdorys

Elektronický ovladač parní
lázně - funkce zapnuto /
vypnuto

Detaily parní trysky.
Teplota páry na výstupu
dosahuje 60˚C.

Výška

945 x 945 mm
2210 mm

5 trysek

ECO SERIAL
Box čtvrtkruh 945 x 2360 x 945
Základní dílce boxu
Strop
Střední díl se sedátkem
Vanička 50 litrů
Krycí panel
Dveře - sklo čiré (nejsou vyobrazeny)
Jednotlivé komponenty boxu
Světlo
Sprcha ruční
Držák sprchy s pojezdem
Elektronický ovladač zap./vyp.
Masážní tryska s kloubem záda 2 ks
Pojezdová tyč sprchy
Pouštěcí baterie
Termostatická baterie
Masážní mikrotrysky záada 8 ks
Sprchová hadice 1 m
Vyústění ruční sprchy
Sedák boxu
Regulace masážního proudu
Přeodpadový komplet s ovl. zátky
Odtokový komplet se zátkou
Sací koš
Krycí lišty

masážní box s vlastní přečerpávající jednotkou,
poskytující plně účinnou masáž vodním proudem
zabezpečující čerpadlo s řídící elektronikou. Masážní
sekce jsou rozděleny do dvou partií
horní masážní vodopád | zádové a krční trysky
Nastavení je prováděno pomocí dvoucestných
ventilů. Jedná se o ekonomický systém se
spotřebou cca. 50 l teplé vody nezávisle na době,
kterou v boxu relaxujete. Masážní sprcha je
vícepolohová vybavena systémem zamezujícímu
usazování vodního kamene. Pohyblivý kloub sprchy
umožňuje její výškové nastavení. Součástí boxu
je jeho osvětlení.

j a k

f u n g u j e

b o x
E C O

i n t e g r a l

Vodopád

Masáž

Světlo

Světlo

Masážní sprcha

Pára

Cena: 69.890,- Kč
Dodávka včetně montáže

945 mm

945 mm

2360 mm
s posuvným držákem patří
mezi základní vybavení.
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ECO INTEGRAL
Box čtvrtkruh 945 x 2360 x 945
Základní dílce boxu
Strop
Střední díl se sedátkem
Vanička 50 litrů
Krycí panel
Dveře - sklo čiré (nejsou vyobrazeny)

je rozšířenou verzí boxu Eco
Serial. Navíc je vybaven parní
lázní se systémem sanitace. Řídící
elektronika umožňuje dosažení
teploty páry v kabině až 48 C.

Cena: 79.290,- Kč
Dodávka včetně montáže

945 mm

945 mm

2360 mm
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Jednotlivé komponenty boxu
Vodopád, Světlo
Sprcha ruční
Hrazda
Držák sprchy s pojezdem
Masážní tryska s klubem záda 2 ks
Elektronický ovladač hydromasáže
Elektronický ovladač osvětlení
Pojezdová tyč sprchy
Nálevka sanitace
Přepínací baterie
Termostatická baterie
Masážní mikrotrysky záda
Elektronický ovladač parní lázně
Sprchová hadice 1 m
Vyústění ruční sprchy
Sedák boxu
Regulace masážního proudu - záda/vodopád
Nožní sprcha
Přepadový komplet s ovládáním zátky
Vyústění páry
Odtokový komplet se zátkou
Sací koš
Krycí lišty

Trysky umístěné pod

Termostatická

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

baterie
s přepínačem poloh

Detaily parní trysky.

Regulace vodopád

Teplota páry na výstupu
dosahuje 60˚C.

Masážní box je složitý konstrukční systém vybavený řadou
bezpečnostních prvků, které zvyšují komfort užívání a bezpečí.
Box je vybaven automatickými systémy, které monitorují činnost
řídící elektroniky, generátor páry a osvětlení boxu.
Zádové a boční masážní trysky.
Proudy z jednotlivých trysek
lze nasměrovat pro optimální
masáž. Taktéž lze nastavit
intenzitu vodního proudu.
H

I
N

Masážní boxy Serial a Integral užívají uzavřený systém cirkulace vody se spotřebou pouze 50 litrů vody
A - termostatická baterie s přepínačem poloh

I - masážní sprcha

B - dvě krční trysky

J - nožní sprcha

C - osm zádových trysek

K - elektronický ovladač páry

D - transformátor 230 V, 50 Hz

L - vyústění páry 60°C

E - čerpadlo 1150 W

M - přeodpadová armatura

F - sání

N - elektronický ovladač osvětlení

G - elektronický ovladač čerpadla

O - vyvíječ páry

H - vodopád, světlo

P - regulace masážního proudu - záda / voddopád

A
C

K

P
O
J
D

L
M

Ceny jsou uvedeny bez DPH

G

B

E

F

SERIAL

INTEGRAL

PŘEHLED FUNKCÍ BOXŮ SERIAL A INTEGRAL

Elektronika

Elektronika

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

945 x 945 mm

Výška

2360 mm

2360 mm

TEiKO spol. s r.o.
763 64 Spytihněv 576, Česká republika
Tel.: +420 577 110 311
E-mail: teiko@teiko.cz
Fax: +420 577 110 315
www.teiko.cz
Kontakt na kancelář a vzorkovou prodejnu v Praze

volejte zdarma zelenou linku

800 100 050

Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny.
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Světice 107 (areál ZD)
251 01 Říčany
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