
klasyczny masaż powietrzny  -  14 dysz 
powietrznych. ODPOWIEDNIK Ręcznego
OPuKIWaKIWaKIW NIa; powietrze rozpręża się w duże 
bąble, rozluźnia napięcie mięśniowe, odpręża 
kręgosłup, oczyszcza i nasyca tlenem skórę, 
wspomaga perystaltykę jelit.       

REFLEKSOTERAPIA 
masaż stóp

Wirowy strumień wody 
intensywne pobudza 
receptory stóp które 
stabilizują pracę orga-
nów wewnętrznych.

masaż  wodny  -  4 boczne  dysze wodne. 
ODPOWIEDNIK klasycznego UcIskanIa; 
rozluźnia i ujędrnia mięśnie kończyn, brzucha, 
grzbietu, zwiększa elastyczność, zwalcza celulit, 
łagodzi ból i obrzęk. Poprzez masaż warkoczem 
wodnym wzmacnia stawy i ścięgna.

www.ruben.pl  
handel@ruben.pl 

660 469  805  
608 387 280 
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                                             KOmFORTOwA cEnA   
                          komfortowa kąpiel

komfoRtoWe, WŁasne DomoWe sPa - sanUs PeR aQUam - zDRoWIe PoRzez WoDę
shiatsu - masaż 
wodny pleców 

odpowiednik technik 
japońskiejtradycyjnej 

szkoły shIatsu: 
•rozcierania 
•ugniatania

•10 punktów 
świetlnych            

• 4 suPEr-
dysze
wodne boczne

• 4 super-
dysze

wodne 
boczne

•masaż shiatsu pleców - 
4 trójdzielne wodne dysze shIatsu

•14 dysz 
powietrznych

w dnie wanny

•masaż stóp: 
2 wirujące 
sUPeR-dysze (Refleksoterapia)

•masaż shiatsu pleców – 
4 trójdzielne wodne 4 trójdzielne wodne 
dysze shiatsu

•masaż stóp - 2 wirujące super-dysze (Refleksoterapia)

•10 punktów 
świetlnych            świetlnych            

neos włącz/wyłącz; 
pompy, dmuchawy
tryb ciągły / puls.
wyświetlacz; 
czasu kąpieli, 
temp. wody
ustawianie 
czasu kąpieli 
chromoterapia

TITAn włącz/
wyłącz; pompy, tryb 
ciągły / pulsacyjny
wyświetlacz; 
czasu kąpieli, 
temp. wody
ustawianie 
czasu kąpieli 
chromoterapia

HYDROMASAŻ (WODNO/POWIETRZNY)+WANNA+cHRomoteRaPIa

 neos 
 KOMFOrt

HYDROMASAŻ (WODNY)+WANNA+cHRomoteRaPIa

 TITAn 
  KOMFOrt;

systemy bez chromoterapii; minus 500 Pln, systemy w obcej wannie; minus 500 Pln.

 7 9oo,- PLn BruttO  6 9oo,- PLn BruttO

perFekcyJne wykonanie systemu; PomPa kolleR ( aUstRIa) 900 W, DmU--

cHaWy sPatecH ( BRD) 800 W, steRoWanIe RUBen DesIgn, angIelskI akRyl 

4,5 mm IcI, komPonenty (Dysze, gnIazDa) kolleR, seRWIsancI DostęPnI 

W caŁeJ Polsce, 2 lata gWaRncJI na system, oPIeka PoseRWIsoWa.

www.ruben.pl 
handel@ruben.pl handel@ruben.pl 

660 469  805  
608 387 280

+ 48 71 372 88 00

HYDROMASAŻ 

TITA
KOMFO

ystemy bez chromoterapii; minus 500 Pln, systemy w obcej wannie; minus 500 P

rutt

   
www.ruben.pl 
handel@ruben.pl handel@ruben.pl 

660 469  805  
608 387 280

+ 48 71 372 88 00

HYDROMASAŻ (WODNY)+WANNA+cHRomoteRaPIa

TITAn
KOMFOrt;

ystemy bez chromoterapii; minus 500 Pln, systemy w obcej wannie; minus 500 P

6 9oo,- PLn Brutt
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www.ruben.pl 

+ 48 71 372 88 00
GW

ARANCJA
CZYSYSYTOŚŚCI•GWARAN

NY

AUTOMATYCZNA

DeZYnFeKCJA
TYLKo 25L

WoDY

komfortowe hydromasaże

wirująca super-
dysza

super-dysza wodna bocznauper-dysza wodna boczna dysza powietrzna w dnie wannydysza powietrzna w dnie wanny

trójdzielna wodne 
dysza shiatsu
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KomForToWe WAnnY

SOTI
180/80
170/75
160/75

kENdO
180/80
170/75

MONA lISA
150/150
136/136

dUOSOTI
190/80
180/80

RUBEN PURRUS

Płukanie pompy

25 L

RUBEN PURRUS

Płukanie pompy

25 L

GW
ARANCJA CZYSTOŚCI • GWARANC

JA
 H
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 ••

••••
•

AUTOMATYCZNA

DEZYNFEKCJA
GRATIS

RUBEN PURRUS - 

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.

Działa automatycznie po każdej kąpieli. 
Pamiętać należy tylko o umiejcowieniu tabletki dezynfekcyjnej 
w pojemniku. Dolny czujnik poziomu wody sygnalizuje odpły-
wanie wody z wanny i 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 25 l wody a tabletka jest wielokrotnego 
użycia. Układ można ręcznie włączyc i wyłączyć 

poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku pompa

BEZOBSŁUGOWa DEZYNFEKCJa
GWaraNCJa 

CZYStOśCi 

www.ruben.pl, 

wanie wody z wanny i otwiera elektrozawór wlewający wodę 
z sieci. Woda przechodzi przez pojemnik z tabletką 

www.ruben.pl, handel@ruben.pl, 660 469  805,  608 387 280

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 25 l wody a tabletka jest wielokrotnego 
użycia. Układ można ręcznie włączyc i wyłączyć 

poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku pompa
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dezynfekcyjną a powstały roztwór przepłukuje 
układ rur i dysz, usuwa wszelkie osady oraz 

nieczystości biologiczne. Proces oczyszczania 
zużywa 25 l wody a tabletka jest wielokrotnego 
użycia. Układ można ręcznie włączyc i wyłączyć 

poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku pompa

www.ruben.pl, handel@ruben.pl, 660 469  805,  

dezynfekcyjną a powstały roztwór przepłukuje 

zużywa 25 l wody a tabletka jest wielokrotnego 
użycia. Układ można ręcznie włączyc i wyłączyć 

GW
ARANCJA

CZYSYSYTOŚŚCI•GWARA
NY

AUTOMATYCZNA

DeZYnFeKCJA

TYLKo 25L

WoDY

pojemnik 
na tabletkę 

dezynfekcyjną

dysza wodna

dolny czujbnik poziomu wody

niezależny dopływ 
zimnej wody otwie-
rany automatycznym 

elektrozaworem




