
VOLITELNÉ DOPLŇKY
 -Bublinková lázeň (12 trysek, 700W čerpadlo) 

- Hydromasáže  (6 trysek, 1.1KW čerpadlo)  

- Hydromasáže (10 trysek, 2,2KW čerpadlo)  

- SPA hydro system (6 x hydro + 12 x bublinky,    
1.1KW and 700W čerpadlo) 

- 1 LED osvětlení

- 2 LED osvětlení

- 3 LED  osvětlení

- Dřevěné točené schůdky

- Dřevěný kryt (sibiřský smrk) 

- Dřevěný kryt (ostatní dřevo) 

- Dřevěný kryt  (červený cedr, 180cm/200cm

- Sklolaminátový kryt (180cm/200cm)

- Termoizolační kryt (180cm/200cm)

-  Nerezová ochrana komínu 

- Izolace 

- Nerezové stahovací pásy

- Výpustní ventil 

- Písková �ltrace   

- Dřevěný box  na �ltraci

- Dřevěný box na �ltraci (WPC and Red Cedar)

- Připojení pro vlastní �ltraci 

- 1 m komínu navíc

- Elektrické vytápění (3KW/6KW)

- UV lampa 

- Nerezová kamna (AISI 316) 

- Dřevěný držák na nápoje (7 x nápoj) 

- C-typ schůdky (smrk/ostatní dřevo) 

- C-typ schůdky (WPC a červený cedr)

- LED osvětlení pod sudem 

- Vnitřní nebo vnější Mini LED 10 ks

- Vnitřní nebo vnější Mini LED 20 ks 

- Plovoucí LED mini bar

- Audio system - 2 reproduktory

- Podhlavník

- Diesel topný systém 

LUXUSNÍ HORKÉ SUDY 
ACRYL DELUXE QUADRO S EXTERNÍMI KAMNY  

Externí kamna zaručí 
více prostoru uvnitř sudu

Výběr ze 3 variant velikosti 
kamen

Akrylátová vložka je 3x více 
odolnější oproti klasické 

sklolaminátové vložce

Akrylátová vložka je odolná 
vůči všem škůdcům i chemikáliím

Atraktivní perleťové barvy

180x180 CM
(vnitřní rozměr)

8-10 osob
2000 l objem

VNITŘNÍ BARVY VÝBĚR KAMEN
Perleťová 

bílá
Perleťová 

šedá
Perleťová 

modrá
Malé 

(20KW)
Střední
(26KW)

Velké
(30KW)

304 metal (standard)
316 metal (za příplatek)

304 metal (za příplatek)
316 metal (za příplatek)

304 metal (za příplatek)
316 metal (za příplatek)

ROZMĚR

MATERIÁL
Sibiřský smrk Thermowood Sibiřský modřín Dub WPC Červený cedr

STANDARDNÍ OBSAH BALENÍ

Malé (20KW) nerezové externí 
kamna (AISI 304)

2 metry komínu s krycí čepičkou Standardní schůdky Vodní míchadlo Mini bar Teploměr


