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  dŁużsZy NacIsK PrZycIsKu ‘PomPa’ PoWoduJe 
WyŁĄcZeNIe deZyNFeKcJI Po WyJŚcIu Z WaNNy

LuB WŁĄcZeNIe JeJ Gdy system ByŁ NIeaKtyWNy

PRZYGOTUJ TO PRZYŁĄCZE 
PRZED INSTALACJĄ WANNY

a)elektrozawór systemu 
b)zawór kulowy; c,e)bateria
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KONSTA
Z m y s Ł o W a  I  P I Ę K N a

WANNA WOLNOSTOJĄCA Z SYSTEMAMI HYDROMASAŻU; 
• NEOS ( WODNO-POWIETRZNY )

• TITAN ( WODNY )  • AJAX ( POWIETRZNY )

• CHROMOTERAPIA DREAMBATH

CENY BRUTTO

ul. Swojczycka 21/41, 51-501 Wrocław,  tel. +71 372 88 00,  tel. +71 372 88 16   
       www.ruben.pl  handel@ruben.pl

• 14 płaskich dysz powietrznych;
masaż opukująco-relaksujący całego 

ciała, oczyszczanie złogów, dotlenianie 
i uelastycznienie skóry

•10 punktów światła rGB-chromoterapia;
 poprawa balansu energetycznego, 

wrażenia estetyczne i relaksujące

• masaż stóp; 2 super dysze wirujące
(reFLeKsoteraPIa - tonowanie pracy 

organów wewnętrznych poprzez 
masaż receptorów stóp)

• 4 trójdzielne super-dysze wodne;
masaż całege układu mięśniowego nóg i 

rąk, redukcja celulitu, wzmacnianie stawów

• masaż shiatsu pleców; 
6 dysz wodnych; 

4 układy do wyboru 
w zależności od potrzeb 

zdrowotnych.

pojemnik na tabletkę dezynfekcji, 
panel sterujący systemu, 

regulator dopływu powietrza

WaNNa KONSTA, system hydromasażu NEOS, chromoteraPIa dREAMbath - PŁasKIe dysZe 
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WOLNOSTOJĄCA WANNA KONSTA 
demoNtoWaLNa  oBudoWa umożLIWIaJĄca INstaLacJe I serWIsoWaNIe systemóW hydromasażu

WANNA KONSTA - 3 SYSTEMY HYDROMASAŻU, CHROMOTERApiA DREAMBATH

demontaż obudowy wanny odbywa się poprzez uniesienie wanny, odłączenie jej od przyłączy i odwrócenie o 1800 (do góry nogami). 
Następnie należy odkręcić 4 nakrętki mocujące obudowę i wyciągnąć wannę z obudowy pionowo do góry.
UWAGA; PrZy WyKoNyWaNIu PrZyŁĄcZa Wody NaLeży Na LINI ZImNeJ Wody WyKoNaĆ tróJNIK ( roZProWadZaJacy WodĘ 
do BaterII I do eLeKtroZaWoru automatycZNeJ deZyNFeKcJI) I PrZedŁużyĆ PrZyŁĄcZe ZImNeJ Wody do PoLa deZyNFeKcJI. 

1. KoNsta 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
   - cyfrowe sterowanie; włącz /wyłącz, masaż ciągły i pulsacyjny, timer - ustawianie czasu 
     kąpieli, czujnik temp. wody,  czujniki poziomu wody (zabezpieczenie pompy przed pracą 
     na sucho), wyświetlacz; temperatury wody i czasu kąpieli.
   - AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA i OSUSZANiE
   - demontowalna, monolityczna obudowa

2. KoNsta TITAN (system wodny), 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
   - cyfrowe sterowanie; włącz /wyłącz, masaż ciągły i pulsacyjny, timer - ustawianie czasu 
     kąpieli, czujnik temp. wody,  czujniki poziomu wody (zabezpieczenie pompy przed pracą 
     na sucho), wyświetlacz; temperatury wody i czasu kąpieli.
   - AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA
   - demontowalna, monolityczna obudowa

3. KoNsta AJAX (system powietrzny), chromoteraPIa DREAMBATH
   - 14 płaskich dysz powietrznych
   - światłoterapia Led rGB 10 punktów
   - dmuchawa powietrzna spatech 800 W
   - cyfrowe sterowanie; włącz/wyłącz, ciągły, sinusoidalny i pulsacyjny masaż powietrzny
     sterowanie mocą, timer - ustawianie czasu kąpieli, odczyt temp. wody, czujniki poziomu 
     wody (zabezpieczenie dmuchawy przed przypadkowym włączeniem), wyświetlacz; tem-
     peratury wody i czasu kąpieli.
   - AUTOMATYCZNA OSUSZANiE
   - demontowalna, monolityczna obudowa

KONSTA  185/90/45, 250L KONSTA; systemy hydromasażu

regulator powietrza, sterownik,
pojemnik na tabletkę dezynfekującą

nowoczesny designperfekcyjna stylistyka

18 900,- Brutto

16 900,- Brutto

16 900,- Brutto

pola przyłaczy mediów 
w obrysie obudowy

dmuchawa układu powietrznego sPatech - Niemcy
pompa KoLLer - austria
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