Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

Wanna do hydromasażu
Orionmed
Wielofunkcyjna wanna z hydromasażem
automatycznym Orionmed umożliwiająca
trzech różnych terapii z hydroterapii.

Cena: 30 527,78 zł
VAT: 0%
Oferta z dnia: 2019-09-16

ZASTOSOWANIE WANNY Z HYDROMASAŻEM
ORIONMED:
Wanna umożliwia wykonanie trzech różnych zabiegów z
zakresu hydroterapii:
●

●

●

masażu wirowego za pomocą systemu 26 dysz
wodnych, podzielonych na 3 strefy
(I strefa – stopy, łydki; II strefa – uda; III strefa – plecy)
masażu podwodnego za pomocą bicza wodnego z
płynną regulacją ciśnienia wody (opcja)
masażu perełkowego opartego
na systemie otworów w dnie wanny, poprzez które
wdmuchiwane jest powietrze

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WANNY Z
HYDROMASAŻEM ORIONMED:

●
●
●
●

KOLOR NIECKI WIELOFUNKCYJNEJ WANNY Z
HYDROMASAŻEM ORIONMED:
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

wykonanie z wysokiej jakości akrylu, wzmocnionego
laminatem poliestrowym
ekonomiczne zużycie wody (min. 160 l, max. 280 l)
26 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne
strefy (10+8+8 dysz)
126 dysz powietrznych do masażu perełkowego
pompa powietrzna z ozonatorem
automatyczne napełnianie
zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
system dezynfekcji i odkamieniania
system usuwania wody z całej instalacji wanny
nowoczesny kolorowy dotykowy panel sterowania
2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny
i podczas zabiegu)
automatyczne utrzymywanie temperatury (grzałka)

biały
zielony Calypso

WANNA Z HYDROMASAŻEM ORIONMED - DANE
TECHNICZNE :
●
●

●

prysznic ciepły i zimny
wanna wyposażona w armaturę marki GROHE
zagłówek
stopnie do wanny

●
●
●
●
●

●
●

pojemność zabiegowa – min. 160 l
pojemność do przelewu – 280 l
czas napełniania/spustu ok. 4 minut
pobór mocy – 5,7 kW
ciśnienie bicza 0 – 4 barów
zasilanie – 230 V/50 Hz
wymiary (dł. x szer. x wys.) – 2160 mm x 870 mm x
1080 mm
masa – 180 kg
bezpieczeństwo elektr. – klasa I, typ B

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz
na stronie:
●

Hydroterapia - informacje ogólne
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