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EXCENTRIK
Tým designérů Pecháček, Frolek:
„Design řady ELEGANCE zachovává funkční požadavky
na er-gonomický komfortní vnitřní prostor splňující technologická
kritéria výroby. Vany včetně obkladových panelů a umývadla
charakterizuje společná tvarová střízlivost a skromný půvab“.

ELEGANCE LINE
Líbí se Vám? Vany Elegance od firmy TEiKO se nejen líbí, ale jsou
i velmi žádané pro svou kvalitu zpracování, kvalitu použitých
materiálů, nadčasový design a širokou nabídku rozměrových modifikací.
Výrobkovou řadu Elegance tvoří: VELA a COLUMBA v několika rozměrech,
vana AURIGA v pravém a levém provedení a vana ARA také v pravém a levém
provedení. Vany Elegance od firmy TEiKO jsou vyráběny podle designového
návrhu studia Pecháček&Frolek.
DESIGN Vany Elegance sluší každému interiéru moderní koupelny. Mají
jednoduché čisté linie a na první pohled prozrazují své vlastnosti: kvalitní
ergonomické řešení, výkon a komfortní výbavu.
ERGONOMIE Vany Elegance jsou pohodlné a vhodné i pro delší relaxační
koupel. Všechny ovládací prvky jsou při osazení hydromasážním systémem
dobře dostupné, přehledné i jednoduše ovladatelné.
VÝKON Přestože výrobková řada vychází z jednoho designového konceptu, byly
jednotlivé typy van modifikovány pro co nejširší použití. Vany Elegance
jsou vyráběny jako obdélníkové, rohové nebo v atypickém „nepravoúhlém“
provedení; představují elegantní rešení pro každou koupelnu.
VÝBAVA Každou vanu Elegance je možno osadit madlem a podhlavníkem
v různých barevných odstínech - bílé, pastelově zelené nebo stříbrné. Všechny
typy van lze na přání osadit výkonným hydromasážním systémem řady
Elegance s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním.

umývadlo k vanám řady ELEGANCE
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VELA

obdélníková vana | vhodná do menších koupelen

V

ana VELA je vhodná k zabudování

do malých a moderních koupelen.
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COLUMBA

obdélníková vana | vhodná do menších koupelen

V

aribilní řešení reprezentuje vana COLUMBA

vyráběná ve čtyřech rozměrech. COLUMBA je
ozdobou každé koupelny - ať je jakkoliv velká.
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AURIGA

rohová vana | maximální prostor a pohodlí

150 x 150 x 45 cm

210 litrů

R

2020
1670
1270

ohová vana AURIGA splňuje nejvyšší

nároky na prostor a pohodlí. Díky svému tvaru
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ARA

rohová vana | špičkový design

V

ana ARA překvapí svým designem.

Je rozměrově blízká obdélníkovým vanám,
současně nabízí pohodlí na úrovni podstatně
větších van rohových.
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ELEGANCE HYDRO PNEU
Hydromasážní systém Elegance hydro pneu
je řízen pneumatickým ovladačem. Regulace
intenzity tlaku vody je prováděna pomocí
vzduchových regulátorů nebo také přímo
na Direkt tryskách. Tyto umožňují nastavení
směru proudu vody.
Novinkou je „zónování tlaku vody“. Jedná se

Pneumatický spínač

Vzduchová regulace

hydromasáže

hydromasáže

o technologii intenzivního využití a kombinování

tří sekcí

trysek. Samostatně je

možno užívat Pulsační trysky v zádech spolu
s dvěma Rolly tryskami, nebo jen Direkt trysky
v nožní části vany. V třetím případě jsou funkční

trojcestný ventil

všechny trysky.
Novinkou je instalace – aktivního proplachu
a desinfekce.

přímé trysky (DIREKT)

přeodpadová armatura

koš sání

boční trysky (ROLY)

madlo

pulzační mikrotryska

podhlavník

ELEGANCE HYDRO ELECTRONIC
Hydromasážní systém Elegance hydro electronic
je řízen elektronickým ovladačem. Elektronický
systém

umožňuje

cyklaci

hydromasáž (magic)

hydromasáže,

disponuje funkcí OFF-Timer (časové omezení

cyklace hydromasáže

od posledního příkazu na ovladači – 20 minut). Dále je systém vybaven ochranou proti
chodu nasucho – OPN senzorem a je standardně
vybaven osvětlením.

osvětlení
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ELEGANCE HYDROAIR PNEU
Hydromasážní systém Elegance hydro pneu
je řízen pneumatickým ovladačem. Regulace
intenzity tlaku vody je prováděna pomocí
vzduchových regulátorů nebo také přímo
na Direkt tryskách. Tyto umožňují nastavení
směru proudu vody.

madlo

Pneumatický spínač

Vzduchová regulace

Pneumatický spínač

hydromasáže

hydromasáže

airmasáže

Novinkou je „zónování tlaku vody“. Jedná se
o technologii intenzivního využití a kombinování

tří sekcí

trysek. Samostatně je

možno užívat Pulsační trysky v zádech spolu
s dvěma Rolly tryskami, nebo jen Direkt trysky
v nožní části vany. V třetím případě jsou funkční

podhlavník

všechny trysky.
Novinkou je instalace – aktivního proplachu
a desinfekce.

pulzační mikrotryska

air tryska

boční trysky (ROLY)

trojcestný ventil

koš sání

pulzační mikrotryska

přeodpadová armatura

ELEGANCE HYDROAIR ELECTRONIC
Hydromasážní systém Elegance hydro electronic
je řízen elektronickým ovladačem. Elektronický
systém

umožňuje

cyklaci

hydromasáž

hydromasáže,

disponuje funkcí OFF-Timer (časové omezení

cyklace hydromasáže

od posledního příkazu na ovladači – 20 minut).
Dále je systém vybaven ochranou proti chodu

airmasáž

nasucho – OPN senzorem a je standardně
vybaven osvětlením.
cyklace masáže

desinfekce / proplach

osvětlení

regulace air masáže
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ELEGANCE MAGIC PNEU
Hydromasážní systém Elegance magic pneu
je řízen pneumatickými ovladači. Regulace
intenzity tlaku vody je prováděna pomocí
vzduchových regulátorů nebo také přímo
na Direkt tryskách. Tyto umožňují nastavení
směru proudu vody.

trojcestný ventil

Novinkou je „zónování tlaku vody“. Jedná se

Pneumatický spínač

Vzduchová regulace

Pneumatický spínač

hydromasáže

hydromasáže

airmasáže

o technologii intenzivního využití a kombinování
tří sekcí trysek. Samostatně je možno užívat
Pulsační trysky v zádech spolu se dvěma Roly
tryskami, nebo jen Direkt trysky v nožní části
vany. V třetím případě jsou funkční všechny

podhlavník

trysky.
Novinkou jsou trysky Magic, které jsou instalovány na dně vany. Díky své dokonalé
konstrukci umožňují uživateli pocítit nové
příznivé účinky vodní a vzduchové lázně v podobě
masáží zvaných Soft hydro a Soft air.

pulsační mikro tryska

Hydromasážní i vzduchovou lázeň lze používat
současně.
Novinkou je instalalce - aktivního proplachu
a desinfekce.
Tyto masážní systémy nelze osadit do van
Vela, Ara a Columba 160.

magic tryska

boční trysky (ROLY)

madlo

koš sání

přímé trysky (DIREKT)

přeodpadová armatura

ELEGANCE MAGIC ELECTRONIC
Hydroairmasážní systém Elegance magic
electronic je řízen elektronickým ovlada-

hydromasáž (magic)

čem. Elektronický systém umožňuje cyklaci
hydromasáže, cyklaci a elektronickou regulaci

cyklace hydromasáže

airmasáže, disponuje funkcí OFF-Timer (časové
omezení od posledního příkazu na ovladači

airmasáž (magic)

- 20 minut).
Novinkou jsou trysky Magic, které jsou
instalovány na dně vany. Díky své dokonalé

cyklace masáže

konstrukci umožňují uživateli pocítit nové
příznivé účinky vodní a vzduchové lázně v podobě

desinfekce / proplach

masáží zvaných Soft hydro a Soft air.
Dále je systém vybaven ochranou proti chodu nasucho - OPN senzorem a je standardně

osvětlení

vybaven osvětlením.
Tyto masážní systémy nelze osadit do van
Vela, Ara a Columba 160.

regulace air masáže

RELAXACE
s masáží
Hydromasážní koupel je lázeň s působením proudu vody a vzduchu. Má
příznivý zdravotní účinek na organismus člověka - mechanický, tepelný
a psychický.
Mechanický účinek: vzduchové bublinky společně s vodou jemně
masírují měkké tkáně, čistí pokožku, podporují látkovou výměnu,
zvyšují prokrvení kůže i podkoží svalů a při správném nasměrování
proudu napomáhají krevnímu oběhu a činnosti srdce.
Tepelný účinek: při takzvané hydrotermické lázni, jejíž teplota
se pohybuje mezi 37° a 43°C je proudící vodou teplo předáváno tělu
podstatně rychleji nežli vpřípadě statické koupele ve vaně. Proudění
vody na principu tepelného výměníku stále obměňuje tenkou vrstvu
vody, která je v přímém styku s pokožkou. Zvýšený přísun tepla oběhem
zahřáté krve do tkání má za následek rozšiřování cév a zlepšení
periferního prokrvení.
Psychický účinek: pozitivní působení na psychiku se uplatňuje
vzhledem k trvalému působení vlivu účinku ponoření těla do vody. Tělo
je vystaveno vlivu nevelkého hydrostatického tlaku a také je vodou
nadlehčováno. K základnímu pocitu menší tíže se přidává působení
příjemné teploty spojené s hlazením a bubláním vody. V souhrnu je
navozen intenzivně prožívaný pocit duševního uvolnění a pohody.

DOPLŇKOVÉ
a terapeutické systémy
OZONIZACE
Ozon je ú činným desinfekčním prostředkem a oxidačním činidlem,
rychle ničí patogenní organismy. Aplikace ozonu činí koupel bezpečnější. Vykazuje příznivý antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek.
AROMATERAPIE
Aromaterapie přispívá k uvolnění organismu. Vzduch obohacený
aromaterapeutickou látkou se dostává pod tlakem do lázně, nasycení
je regulováno ventilem s regulátorem vzduchu.
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH VARIANT
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Pulzační mikrotryska
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8
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8
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Pneumatický ovladač
Vzduchová regulace
Electronický ovladač
Čerpadlo 1,150 W - hydromasáž
Dmychadlo 1,000 W - airmasáž
DIREKT tryska (VELA, ARA,
COLUMBIA 160)

AIR tryska
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MAGIC tryska

12
8

8

Osvětlení
SOFT HYDRO – masáž
SOFT AIR – masáž
Zónování tlaku vody
Proplach a desinfekce
Cyklace hydro
Cyklace air
Regulace air
OFF TIMER - system
OPN senzor
Ozonizace
Aromaterapie
součást systému
je možno instalovat
Masážní systémy ELEGANCE MAGIC PNEU a ELEGANCE MAGIC ELECTRONIC nelze osadit do van VELA , ARA a COLUMBIA 160.

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:

Světice 107 (areál ZD),
251 01 Říčany
Tel.: +420 323 606 094
GSM: +420 606 676 836
Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny.

