
SYSTEM; MaxusChampagne  

 •POWERSTREEM; WZMOCNIENIE strumienia 

wodnego powietrzem z dodatkowej dmuchawy

•PŁASKIE DYSZE woDnE bocZnE

•PŁASKIE DYSZE SZAMPAŃSKIE W DNIE

•PODTRZYMYWANIE TEMP. WODY  

•chromoterapiia / aromaterapia

•automatyczna dezynFekcja

•automatyczne osuszanie 

systemu wodnego i powietrznego

 LUKSUSowY HYDRoMASAŻ 
w KoMFoRTowYcH wAnnAcH DwUoSobowYcH

PODWÓJNA PRZYJEMNOSC 
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RUBEN DESIGN SP. Z O.O.
51-501 Wrocław, POLAND 
ul. Swojczycka 21/41   
tel. (+71) 372 88 00
• NIP 898 20 07 194 •

RUBEN PURRUS

Płukanie pompy

25 L

RUBEN PURRUS

Płukanie pompy

25 L
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wlewanie wody do wanny, dolny czujnik poziomu wody 
aktywuje system ( możliwy masaż powietrzny)

dolny czujnik rejstruje wylewanie wody z wanny i przekazuje 
sygnał do sterownika systemu, sterownik otwiera elektro-
zawór na przyłączu zimnej wody z sieci.

po osiągnięciu górnego poziomu czujnika - system wodny 
gotowy do pracy

woda przechodząc przez pojemnik z tabletką dezynfekcyjną 
wyttwarza roztwór  który przepłukuje układu rur i dysz 
oczyszczając go z nieczystości organicznych i zabrudzeń.

RUBEN PURRUS - UKŁAD AUTOMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI 
DO wszystkich WODNYCH SYSTEMÓW HYDROMASAŻU
• ZUŻYCIE; TYLKO 25 L WODY AUTOMATYCZNIE PO KAŻDEJ KĄPIELI
• GWARANCJA CZYSTOŚCI

SYSTEMY HYDROMASAŻU RUBEN DESIGN

pojemnik na tabletkę 
dezynfekcyjną

niezależny dopływ 
wody z elektrozaworem  dysza wodna

Działa automatycznie po każdej kąpieli. 
Pamiętać należy tylko o umiejcowieniu 

tabletki dezynfekcyjnej w pojemniku. 
Po sygnale z dolnego czujnika poziomu 

o odpływaniu wody z wanny, system otwiera 
elektrozawór wlewający wodę z sieci. 

Woda przechodzi przez pojemnik z tabletką 
dezynfekcyjną a powstały roztwór przepłukuje 

układ rur i dysz, usuwa wszelkie osady oraz 
nieczystości biologiczne. Proces oczyszczania zużywa 

maks. 25 l wody a tabletka jest wielokronwgo użycia.

BEZOBSŁUGOWA DEZYNFEKCJA 

dolny czujnik poziomu wody

Układ działa po każdej kapieli, nawet bez używania hydromasażu, a także po wlaniu do wanny wody siegajacej dol-
nego czujnika poziomu co powoduje że system hydromasażu utrzymywany jest we porządanej higienie i czystości. 
PO DEZYNFEKCJI NASTĘPUJE OSUSZANIE SYSTEMU PRZEZ DMUCHAWĘ A W PRZYPADKU UKŁADU 
POWERSTREEM DODATKOWO CAŁEGO SYSTEMU WODNEGO PORZEZ DMUCHAWĘ POWERSTREEM.

HYDRMASAŻ  PODWÓJNA PRZYJEMNOŚĆ;
1. SYSTEM HYDRoMASAŻU MaxusChampagne; PŁASKIE DYSZE woDnE, DYSZE SZAMPAńSKIE w DnIE wAnnY

WYPOSAŻENIA SYSTEMU
•POWERSTREEM  – TURBODOŁADOWANIE; 

  wzmocnienie strumienia wodnego 
powietrzem z dodatkowej dmuchawy

•7 zaprogramowanych kąpieli PROwellness
•pompa 1100 W ( KOLLER, AUSTRIA )

•dmuchawa 800 W ( SPATECH, NIEMCY )
•system utrzymywania temp. wody 1000 W

•system aromaterapii • automatyczna 
dezynfekcja • osuszanie • dodatkowe 

osuszanie systemu wodnego dmuchawą 
POWERSTREEM • układ ozonujący

•14 punktów chromoterapii RGB  
•zegar czasu rzeczywistego

•zamykane dysze boczne; możliwść zwięk-
szanie siły strumienia na plecy i stopy

•4 zamykane Max-dysze
wodne boczne

•2 x masaż SHIATSU pleców -
6 trójdzielne wodne 
dysze shiatsu

•16 dysz szampańskich
w dnie wanny

•2 x masaż stóp: 2 wirujące trójdzielne 
Max-dysze (Refleksoterapia)

•rozdzielacz strumienia wody; 
po zamknięciu dopływu wody 
do dysz szampańskich pracują 
one jak klasyczne dysze powietrzne

aromaterapia
dezynfekcja

•14 punktów świetlnych 
chromoterapii 
           

• ssak wody

sterowanie sYsteMU

wyświetlacz programów 
PRowellness
wybór programów 
praca interwałowa pompy 
dezynfekcja
zwiększanie mocy pompy
włącz/wyłącz pompy,  
dmuchawy powerstreem
wyświetlacz; temperatury wody,
godziny czasu rzeczywistego
zmniejszanie mocy pompy
przyciski MoDE ( +)( - )
praca sinusoidalna pompy
aktywowanie czasu rzeczywistego
włącz/wyłącz podtrzymywania
temperatury wody

chromoterapia w wannie 

włącz/wyłącz programów 
PRowellness 

praca interwałowa dmuchawy
zwiększanie mocy dmuchawy

osuszanie
włącz/wyłącz dmuchawy 

(masaż powietrzny)
zmniejszanie mocy dmuchawy

wyświetlacz; czasu kąpieli,  
minut czasu rzeczywistego

praca sinusoidalna dmuchawy
ustawiania  

czasu kąpieli (timer)

BEZOBSŁUGOWa 
DeZYnFeKCJa 

GWarancja cZyStOści 
DZiaŁa aUtOmatycZniE 

pO każDEj kąpiEli. 
Umieszczamy dezynfekcyjną tabletkę wielo-
krotnego użytku w pojemniku na krawędzi 
wanny.  Po kąpieli (z i bez masażu) woda 

wypływa z wanny i aktywizuje dolny czujnik 
poziomu. Sygnał z czujnika poziomu wody 

otwiera elektrozawór wlewający wodę 
z sieci. Woda przechodzi przez pojemnik 

z tabletką dezynfekcyjną, wytwarza roztwór 
który oczyszcza i dezynfekuje układ rur i dysz

panel sterowania

DySZa SZampańSka
(wodno-powietrzna, po zamknięciu 
dopływu wody działa jak klasyczna 

powietrzna wytwarzając duże, 
opukujące bąbelki powietrza)

Dysza wodna
niezależny 

dopływ 
wody 

z elektrozaworem

Dolny czujnik poziomu wody

pojemnik 
na 

tabletkę 
dezynfekcyjną

pompa

dmuchawa 
powerstreem

dmuchawa

maSaż SZampańSki       UkŁaD pOWErStrEEm
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maX Quadro

K
EN

ZO

EGO 195/135/45 DHARPA 180/155/48 PlAy 180/120/54

SOlAR ø175/51, ø160/51HEIHO 175/175/50

system  
MAXUS 

system  
KENZO 

2. EKSKlUZywNA wAnnA DwUoSobowA ( do wyboru )

bATERIA wAnnowA KASKADowA trES 

1. MAX, 3-otwor., wylewka
kaskada 16cm  Kod  1.62.161
3 309 PLN brutto   

2. QUADRo, 3-otwor.,wylewka 
kaskada 16cm Kod 1.06.161.02    
4 075 PLN brutto  

zagłówek 
pLay, heiho
390 PLN brutto 

ZAgŁówKI, UcHwYTY (w zależności od wanny) 
KoLoRY; biały, srebrno-szary, czarny, agais.

uchwyt
290 PLN brutto 

zagłówek 
dharpa
590 PLN brutto  

zagłówek 
soLar czarny
490 PLN brutto  
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3.RUbEnACTION
śRoDKI Do PIELęgnAcjI wAnnY
•PURRUS tabletki dezynfek.10szt
•AROMA, 4 olejki aromatyczne
•TUb&TILE koncentrat do czysz-
czenia powierzchni chromowych

25
 5

00
 PL

N 
br

ut
to

OPCJE - dOdatkOwE wyPOsażEniE 

DoDATKowY UKŁAD 
woDnEgo HYDRoMASAŻU 

• sterownik Kenzo
• pompa wariacyjna 1100w
• 3-drożny rozdzielacz stru- 
   mienia wody kierujący stru-  
   mień na masaż pleców lub   
   na 2 dysze boczne i dysze   
   stóp lub na wszystkie dysze 
• automatyczna dezynfekcja

Cena 5 900
PLN brutto
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ajaX

rubendesign.com
ruben.pl

BADEWANNE • BATHTUBES • WANNY • ванны  • BAIGNOIRE
MASSE • MEASUREMENTS • WYMIARY • ИЗМЕРЕНИЕ  • MESURES

30

KONSTA 185/90/45

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

174
116

185

63
,5

45
7

63 9052

17

155

neos titan

KONSTA SPA 
• ZMYSŁowA I PIęKnA 

wAnnA woLnoSTojĄcA 

Z SYSTEMAMI HYDROMASAŻU; 

NEOS, TITAN, AJAX i CHROMOTERAPIĄ

Montaż i demontaż obudowy wanny odbywa się poprzez uniesienie wanny, odłączenie przyłączy i odwrócenie o 1800  

(do góry nogami). następnie należy odkręcić 4 nakrętki mocujące obudowę i wyciągnąć wannę pionowo do góry.

ElEMENTY SYSTEMU HYDROMASAŻU
   • 6 dysz shiatsu masażu pleców ( neos, kenzo )

   • 4 Superdysze wodne boczne( neos, kenzo )
   • 2 Superdysze rotacyjne refleksoterapii 

masażu stóp( neos, kenzo )
  • 14 płaskich dysz powietrznych ( neos, ajaX )

  • cHRoMoTERAPIA DREAMbATH LED Rgb 10 punktów
    • pompa wodna Koller 900 w

   • dmuchawa powietrza 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)
   • automatyczna dezynFekcja i osuszanie

   • demontowalna, monolityczna obudowa
• 5 mm angielski akryl IcI / Lucite

dysze ołaskie

TITaN 
wodny 

14 900
PLN brutto

aJax        
powietrzny 

16 900
PLN brutto

NEOs 
wodno-powietrzny

14 900
PLN brutto
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AUTOMATYCZNA

DEZYNFEKCJa
ZUŻYWA TYLKO 

25 L
WODY


