HAWAII
HYDRO PLUS TOP
HAWAII HYDRO PLUS TOP je špičkou výrobkové
řady. Nabízí nejvíce funkcí, výkon a pohodlí. Přichází
s digitálním ovládáním pro hydromasáž a parní masáž.
Pro zvýšení komfortu je do boxu instalován kvalitní FM
radiopřijímač.
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SKOTSKÉ STŘIKY
Osvěžující lázeň využívá příznivých účinků
kombinovaného působení teplé a studené
vody. Skotské střiky navozují pocit úlevy a
regenerace. Používání skotských střiků zlepšuje
elasticitu pokožky, preventivně působí proti
celulitidě.

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
k uvolnění horních cest dýchacích, stimuluje
krevní oběh a čistí pokožku.
Teplotu a dobu parní lázně lze nastavovat
a regulovat podle stávajících potřeb uživatele.
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH VARIANT

5 trysek

9 trysek

5 trysek

11 trysek

11 trysek

Sprchová vanička vč. nosné konstrukce + sifon
Čelní krycí panel
Akrylátová zadní stěna se sedátkem
Sprchová zástěna s polystyrénovým sklem
Sprchová zástěna s bezpečnostním sklem
Stropní klobouk
Termostat. baterie s přepínačem
Masážní sprcha s posuvným držákem
Nožní sprcha
Elektronické ovládání
Světlo
Bezpečnostní signalizace
Rádio
Masáž páteře a zad s nastavitelnými tryskami
Nastavitelné boční trysky

8 trysek

8 trysek

Nastavitelné boční trysky - na nohy
Cyklace sprchové masáže
Programovatelnost doby lázně
Skotské střiky
Parní lázeň
Ukazatel teploty nastavení parní lázně
Aromaterapie
Přívod elektr. energie 230 V / 50 Hz
Půdorys

945 x 945 mm

Výška

2060 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

Světice 107 (areál ZD)
251 01 Říčany
Tel./fax: +420 323 606 094 GSM: +420 606 676 836
volejte zdarma zelenou linku

8 trysek
2 trysky

800 100 050

Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny.
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sprchové masážní a parní boxy

hawaii
od firmy TEiKO
Sprchový masážní box je složitý uzavřený systém složený ze tří
základních dílů: samonosné vaničky, bočních stěn se zástěnou
a stříšky. Masážní box je určen pro osobní hygienu, především
však pro relaxaci.
Stačí dvacet minut báječné masáže a do reálného světa se
vrátíte plní znovu získané energie. Pohodu a uživatelský komfort
špičkových modelů Hawaii zvyšují doplňky, jako rádio, dálkové
ovládání, případně další funkce a komponenty.

HYDROTERAPIE
Hydroterapie stimuluje svalový, cévní a nervový aparát. Na
organismus současně působí
tepelná a pohybová energie
vody, blahodárně působí koncentrovaný vodní proud.

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

tlačítko hlavní nabídky - přepínání trysek, parní lázně, osvětlení
tlačítko Start / Stop
tlačítko nastavení hodnot (programy hydromasáže, teploty parní lázně,
sanitace generátoru páry...).

je sloučením všech následujících modelů.
Je vybaven elektronickým ovládáním a jako
ostatní boxy PLUS představuje vyšší počet
zádových, krčních a bočních trysek. Dále v něm
naleznete multifunkční sprchu, termostatickou
baterii, nožní sprchu, osvětlení...
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HAWAII
HYDRO STEAM
je vybaven elektronickým ovládáním
a naleznete v něm multifunkční sprchu,
termostatickou baterii, nožní sprchu,
tureckou (parní) lázeň, aromaterapii,
osvětlení...
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HAWAII
HYDRO PLUS
je vybaven elektronickým ovládáním a jako ostatní boxy PLUS představuje
vyšší počet zádových, krčních a bočních trysek. Dále v něm naleznete
multifunkční sprchu, termostatickou baterii, nožní sprchu, osvětlení...
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HAWAII
HYDRO
Základní provedení typové řady s mechanickým ovládáním, jednoduché osazení
zádových a krčních trysek, multifunkční
sprcha, termostatická baterie.
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Jednotlivé funkce se u ostatních modelů řady Hawaii liší - v závislosti
na osazení konkrétních modelů.
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Box je vybaven stropním světlem,
které lze aktivovat či vypnout. Osvětlení se po 10 minutách nečinnosti
automaticky vypíná.

Digitální ovladač a dálkové
ovládání.

Hawaii Hydro Plus Top je ozvučen
FM rádiem, které lze ovládat přímo
z kabiny boxu elektronickým ovladačem či dálkovým ovládáním.

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

Termostatická baterie
s pákovým přepínačem poloh

Zádové a boční masážní trysky. Proudy
z jednotlivých trysek (počty se různí
podle modelu) si lze nasměrovat pro
optimální masáž.

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

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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rozmístění prvků
HYDRO PLUS TOP
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A - bezpečnostní zvukové zařízení
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B - termostatická baterie, pákový přepínač poloh
C - krční trysky
B

D - zádové trysky
E - snímač teploty páry, snímač teploty vody

I
D

F - stropní světlo

E

G - reproduktory
H - masážní sprcha
I - osm bočních trysek
N - nožní sprcha
O - digitální panel ovládání
R - parní tryska

R

N

A - krční páteř, B - cyklace bočních dolních trysek,
C - bederní a nožní trysky, D - rádio, E - skotské střiky,
F - stop/alarm, G - cyklace bočních trysek, H - zádové
trysky, I - osvětlení, J - turecká parní lázeň
K - kroková tlačítka pro nastavení konkrétní funkce, jejich
funkce závisí na zvoleném režimu (nastavení teploty,
hodin, hlasitost rádia, inzenzita osvětlení atd)

