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KONSTA         KONSTA LUX                     KONSTA SPA NEOS (OPTION; KENZO, AJAX)

STANDARD WANNE           FREISTEHENDE BADEWANNE              WHIRLPOOL   FREISTEHENDE BADEWANNE
STANDARD BATHTUB           FREESTANDING BATHTUB                    WHIRLPOOL FREESTANDING BATHTUB  
WANNA STANDARDOWA,           WOLNOSTOJĄCA                       WANNA WOLNOSTOJĄCA Z HYDROMASAŻEM
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4 - 5 mm

WOLNOSTOJĄCA WANNA KONSTA 

demontowalna  oBUdowa Umożliwiająca instalacje i serwisowanie  systemów hydromasażU

demontaż obudowy wanny 
odbywa się poprzez unie-
sienie wanny, odłączenie 
jej od przyłączy i odwró-
cenie o 1800. (do góry 
nogami). następnie nale-
ży odkręcić 4 nakrętki 
mocujące obudowę i wyciąg- 
nąć wannę pionowo do góry.

KONSTA  185/90/45 



WANNA KONSTA - 3 systemy hydromasażU, chromoterapia dreamBath, 
opcja; system mUZycZny dreammUsic BlUetooth, pilot dreamtime

1. konsta spa neos (sytemem wodno-powietrzny), chromoterapia dreamBath;
   - 6 płaskich dysz shiatsu masażu pleców
   - 4 płaskie superdysze wodne boczne
   - 2 płaskie superdysze rotacyjne refleksoterapii masażu stóp
   - 14 płaskich dysz powietrznych
   - światłoterapia led rGB 10 punktów
   - pompa wodna koller 900 w
   - dmuchawa powietrzna spatech 800 w
   - cyfrowy system sterowania; włącz /wyłącz, masaż ciągły i pulsacyjny, timer,  
      odczyt temp. wody, czujniki poziomu wody (zabezpieczenie pompy przed 
      pracą na sucho, urochomienie automatycznej dezynfekcji i osuszania)
   - AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA i OSUSZANIE
   - demontowalna, monolityczna obudowa

2. konsta spa titan (wodny system hydromasażu) chromoterapia dreamBath;
     6 płaskich dysz shiatsu masażu pleców
   - 4 płaskie superdysze wodne boczne
   - 2 płaskie superdysze rotacyjne refleksoterapii masażu stóp
   - światłoterapia led rGB 10 punktów
   - pompa wodna koller 900 w
   - cyfrowy system sterowania; włącz /wyłącz, masaż ciągły i pulsacyjny, timer, odczyt temp.
     wody, czujnik poziomu wody (zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, 
     urochomienie automatycznej dezynfekcji)
   - AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA
   - demontowalna, monolityczna obudowa

3. konsta spa aJaX (powietrzny system hydromasażu), chromoterapia dreamBath;
  - 14 płaskich dysz powietrznych
   - światłoterapia led rGB 10 punktów
   - dmuchawa powietrzna spatech 800 w
   - cyfrowy system sterowania: włącz/wyłącz, ciągły, sinusoidalny i pulsacyjny masaż powietrzny
     sterowanie mocą, timer, odczyt temp. wody, czujniki poziomu wody (zabezpieczenie
     dmuchawy przed przypadkowym włączeniem, urochomienie automatycznego osuszania)
   - AUTOMATYCZNE OSUSZANIE
   - demontowalna, monolityczna obudowa

KONSTA; systemy hydromasażu

pojemnik na tabletkę dezynfekującą, sterownik systemum, regulator powietrzaergonomiczny ssak wodydesignerski przelew



• 14 płaskich dysz powietrznych;
masaż całego ciała,  oczyszczanie złogów, 

dotelnianie i wzmacnianie skóry

•10 punktów światła rGB-
chromoterapia; poprawa balansu 

energetycznego organizmu, relaks dla psyche

• masaż stóp; 2 super dysze wirujące
(reFleksoterapia - tonowanie pracy organów 
wewnętrznych poprzez masaż receptorów stóp)

• 4 trójdzielne super-dysze wodne;
masaż całego ciała; układu mięśniowego nóg 
i rąk, redukcja celulitu, wzmacnianie stawów

• masaż shiatsu pleców; 
6 trójdzielnych wodnych 

dysz shiatsu;
4 układy dysz do wyboru
w zalezności od potrzeb 

terapeutycznych 

pojemnik na tabletkę dezynfekcji, 
panel sterujący systemu

regulator dopływu powietrza
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WANNA KONSTA, system hydromasażU neos dreamBath (chromoterapia) - pŁaskie dysZe 

KONSTA  185/90/45 

dmuchawa układu powietrznego niemieckiej firmy spatech


