wanny Xonyx™ | wanny | wanny z hydromasażem | kabiny prysznicowe | kabiny kąpielowe

Balteco - wiodący w Europie Północnej
producent wanien z hydromasażem
Firma Balteco, będąca liderem w produkcji wanien z hydromasażem w Europie Północnej
została założona w 1990 r. przez grupę utalentowanych i ambitnych inżynierów. W ciągu
ostatnich dwudziestu lat firma zdobyła ogromne doświadczenie i niezwykle cenną wiedzę.
Oferta Balteco to prawdopodobnie najlepsze wanny z hydromasażem na rynku.
Produkcja wanien z wysokiej jakości akrylu sanitarnego obejmuje szeroki wybór modeli.
Najnowsza kolekcja wanien do kąpieli to modele wykonane z SolidSurface Xonyx™ - to
masywne wanny kamienne. Oprócz szerokiej gamy wanien, w tym wanien z hydromasażem,
Balteco produkuje także ekskluzywne prysznice i kabiny kąpielowe.
Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów firmy Balteco jest ponad 100.000 zadowolonych
użytkowników wanien z hydromasażem w całej Europie. Jako lider w produkcji wanien,
Balteco stale poszukuje i wdraża innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania techniczne, które
stają się standardem w branży łazienkowej i są naśladowane przez innych producentów.
Oprócz centrum badań i rozwoju produktów, Balteco posiada również nowoczesne zaplecze
produkcyjne oraz doświadczoną kadrę, dzięki czemu użytkownik ma gwarancję jakości na
najwyższym poziomie. Jakość towarów Balteco zapewnia system kontroli ISO9001. Produkty
spełniają również normy jakości i bezpieczeństwa stawiane w Unii Europejskiej, posiadają
znak CE, a także podlegają kontroli przez niezależne laboratorium SEMCO (Szwecja).
Wszystkie materiały i komponenty stosowane przy produkcji, są bardzo starannie
selekcjonowane i kontrolowane.
Priorytetem dla Balteco jest oferowanie klientom najwyższej jakości produktów i
innowacyjnych rozwiązań.

Wszystkie cenny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.
Producent ma prawo dokonać zmian technicznych w asortymencie oraz zmienić ceny oferowanych produktów
bez wcześniejszej pisemnej informacji. Faktyczne wymiary produktów mogą różnić się do wartości podanych
w cenniku o +/- 1 cm.
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ść
Nowo

Seria SlimLine –
bezkompromisowa
innowacyjność i styl

Nowa seria SlimLine została zaprojektowana, aby oferować użytkownikom
lepsze doświadczenia w każdym aspekcie. Stylowe wanny wyposażone
w ultra smukłe dysze i eleganckie oprawy, zbudowane są z troski o
podstawową funkcje kąpieli - przyjemny i skuteczny hydromasaż. System
hydromasażu w serii SlimLine opiera się na inteligentnie zaprojektowanych
układach sterowania - różne obszary masażu i wszystkie inne funkcje mogą
być kontrolowane przez naciśnięcie przycisku.
System hydromasażu SlimLine kontroluje obszary masażu poprzez
naciśnięcie oznaczonych przycisków - plecy, bok lub stopy. System masażu
pleców jest wyposażony w dodatkowy czujnik poziomu wody, który
uruchamia system tylko w przypadku, gdy poziom wody jest wystarczający.
Mechaniczny przełącznik systemu masażu pleców został zastąpiony
sterowaniem elektronicznym, zapewniając skuteczny masaż pleców
poprzez naciśnięcie przycisku. Te innowacje zapewniają wyjątkowy
komfort i elastyczność w korzystaniu z kąpieli o różnych funkcjach przy
zróżnicowanych poziomach wody.

• Elektroniczne funkcje
i łatwe w użyciu – bez gałek,
i przełączników i innego
mechanicznego sterowania

Elektroniczne sterowanie EasyTouch
Elektroniczne sterowanie EasyTouch zostało zaprojektowane,
aby zapewniać maksymalny komfort użytkowania oraz łatwość
bezpośredniego sterowania każdą funkcją masażu, a minimalistyczny
design uzupełnia nowoczesny i stylowy wygląd łazienki.
Wodoodporne, wykonane ze stali nierdzewnej przyciski EasyTouch są
umieszczone na pionowej powierzchni wanny w celu ułatwienia dostępu
do korzystania z wszelkich funkcji, bez wychodzenia z relaksującej kąpieli.
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Ekskluzywne dysze SlimLine
Nowe, ultra smukłe i stylowe dysze SlimLine zostały
zaprojektowane, aby dobrze komponowały się
z powierzchnią wanny w trosce o skuteczną
i przyjemną hydroterapię.
Mosiężne dysze SlimLine pokryte są chromem
o doskonałym wykończeniu powierzchni, co
zapewnia wysoką trwałość w użytkowaniu.

• Stylowe i smukłe dysze
SlimLine – doskonała
kompozycja
z powierzchnią wanny

AutoFill – automatyczne uzupełnianie wody
Nowa seria SlimLine została zaprojektowana, aby oferować
użytkownikom maksimum komfortu i łatwość użytkowania
w każdym aspekcie. Bateria wannowa może być dodatkowo
wyposażona w funkcję AutoFill - automatyczne uzupełnianie
wody. Po uruchomieniu funkcji AutoFill bateria wannowa
zostanie automatycznie wyłączona, gdy wanna zostanie
napełniona wodą.

Ambilight - nastrój podwodnego
oświetlenia
Specjalnie zaprojektowane i skonstruowane podwodne
oświetlenie Ambilight to wysokiej mocy diody RGB,
które dostarczają szeroką gamę kolorów w jasnych
odcieniach lub pozwalają na wybór programu
powolnej rotacji kolorów. Oprócz wysokiej jakości
oświetlenia LED RGB, zintegrowany z obudową lampy
system kontroli temperatury chroni przed przegrzaniem
lampy umożliwiając, aby funkcja oświetlenia była
bezpiecznie stosowana zarówno przy niskim poziomie
wody, jak również bez wody.

• Minimalistyczny
wygląd - bez instalacji na
obrzeżu wanny
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Wanny, panele sterujące i opisy systemów
Wanny
• Wanna wykonana w 100% z wysokiej jakości akrylu sanitarnego
• Solidna rama aluminiowa z nogami z możliwością ich regulacji
• Przednia obudowa oraz mosiężny syfon z automatycznym korkiem

Panel Comfort 1
• Wanna wykonana w 100% z wysokiej jakości akrylu sanitarnego
• Solidna rama aluminiowa z nogami i możliwością regulacji wysokości
• Przednia obudowa oraz mosiężny syfon, z korkiem automatycznym
• Panel sterowania
- elektroniczny panel sterowania EVO
- masaż wodny z funkcją wł./wył.
- oświetlenie z funkcją wł./wył.
• System masażu wodnego
- system płynnej regulacji wydajności masażu pleców ABM™ (Adjustable Back Massage)
- mosiężne wodne dysze boczne MEDI

Panel Comfort 2

• Wanna wykonana w 100% z wysokiej jakości akrylu sanitarnego
• Solidna rama aluminiowa z nogami i możliwością regulacji wysokości
• Przednia obudowa oraz mosiężny syfon, z korkiem automatycznym
• Panel sterowania
- elektroniczny panel sterowania EVO
- masaż wodny z funkcją wł./wył.
- oświetlenie z funkcją wł./wył.
• System masażu wodnego
- system płynnej regulacji wydajności masażu pleców ABM™ (Adjustable Back Massage)
- mosiężne wodne dysze boczne MEDI
- mosiężne wodne dysze do masażu pleców i stóp
- możliwość regulacji natężenia masażu dla każdej ze stref masażu

- mosiężne wodne dysze do masażu pleców i stóp
- możliwość regulacji natężenia masażu dla każdej ze stref masażu
- wysokiej jakości pompa wodna o niskim poziomie hałasu i mocy 1100 W
• Unikalny system bezpieczeństwa ESA™ (Extra Safety Assurance)
- czujnik poziomu wody
- ssący zawór bezpieczeństwa
- pokrywa zabezpieczająca zawór ssący
- podwójne uziemienie
• Automatyczne osuszanie pomp
• Podwodne halogenowe oświetlenie (opcja)
- wysokiej jakości pompa wodna o niskim poziomie hałasu i mocy 1100 W
• System masażu powietrzem
- mosiężne dysze AERO znajdujące się na dnie wanny
- dmuchawa powietrza o niskim poziomie hałasu i mocy 500W
• Unikalny System bezpieczeństwa ESA™ (Extra Safety Assurance)
- czujnik poziomu wody
- ssący zawór bezpieczeństwa
- pokrywa zabezpieczająca zawór ssący
- podwójne uziemienie
• Automatyczne osuszanie pomp
• Podwodne halogenowe oświetlenie (opcja)

Panel Luxury
• Wanna wykonana w 100% z wysokiej jakości akrylu sanitarnego
• Solidna rama aluminiowa z nogami i możliwością ich regulacji
• Przednia obudowa oraz mosiężny syfon, z korkiem automatycznym
• Panel sterowania
- ekskluzywny elektroniczny panel sterowania EVO+
- cyfrowy wyświetlacz pokazujący godzinę, temperaturę wody i dostępne funkcje
- masaż wodny z funkcją wł./wył.
- regulacja masażu powietrznego - efekt fali
- oświetlenie z funkcją wł./wył.
• System masażu wodnego
- unikalny system płynnej regulacji wydajności masażu pleców ABM™ (Adjustable Back
Massage),
- mosiężne wodne dysze boczne SLIM MEDI
- mosiężne wodne dysze SLIM MINI do masażu pleców i stóp
- możliwość regulacji natężenia masażu dla każdej ze stref umieszczonych na brzegu wanny
- wysokiej jakości pompa wodna o niskim poziomie hałasu i mocy 1500 W

• System masażu powietrzem
- mosiężne dysze AERO znajdujące się na dnie wanny
- dmuchawa powietrza o niskim poziomie hałasu i mocy 500W
• Unikalny system bezpieczeństwa ESA™ (Extra Safety Assurance)
- czujnik poziomu wody
- ssący zawór bezpieczeństwa
- pokrywa zabezpieczająca zawór ssący
- podwójne uziemienie
• AmbiLight podwodna chromoterapia
- wyjątkowe mocne oświetlenie ledowe RGB
- gama kolorów świetlnych
- eleganckie mosiężne oprawy
• Automatyczne osuszanie pomp
• Automatyczne osuszanie przewodów powietrznych
- z funkcją blokowania

Panel LuxuryDual
• Wanna wykonana w 100% z wysokiej jakości akrylu sanitarnego
• Solidna rama aluminiowa z nogami i możliwością ich regulacji
• Przednia obudowa oraz mosiężny syfon, z korkiem automatycznym
• Panel sterowania
- ekskluzywny elektroniczny panel sterowania EVO+
- cyfrowy wyświetlacz pokazujący godzinę, temperaturę wody i dostępne funkcje
- masaż wodny z funkcją wł./wył.
- regulacja masażu powietrznego - efekt fali
- oświetlenie z funkcją wł./wył.
• System masażu wodnego
- system układu dwóch pomp do hydromasażu
- unikalny system płynnej regulacji wydajności masażu pleców ABM™ (Adjustable Back
Massage)
- mosiężne wodne dysze boczne SLIM MEDI
- mosiężne wodne dysze SLIM MINI do masażu pleców i stóp
- możliwość regulacji natężenia masażu dla każdej ze stref umieszczonych na brzegu
wanny

- wysokiej jakości dwie pompy wodne o niskim poziomie hałasu i mocy 1500 W +1100W
(lub 1500W i 1500W)
• System masażu powietrzem
- mosiężne dysze AERO znajdujące się na dnie wanny
- dmuchawa powietrza o niskim poziomie hałasu i mocy 500W
• Unikalny system bezpieczeństwa ESA™ (Extra Safety Assurance)
- czujnik poziomu wody
- ssący zawór bezpieczeństwa
- pokrywa zabezpieczająca zawór ssący
- podwójne uziemienie
• AmbiLight podwodna chromoterapia
- wyjątkowe mocne oświetlenie ledowe RGB
- gama kolorów świetlnych
- eleganckie mosiężne oprawy
• Automatyczne osuszanie pomp
• Automatyczne osuszanie przewodów powietrznych
- z funkcją blokowania

Panel SlimLine Hydro
ość
Now
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• Wanna wykonana w 100% z akrylu sanitarnego
• Solidna rama aluminiowa z nogami z możliwością regulacji wysokości
• Mosiężny syfon z korkiem aluminiowym
• Panel sterujący
- elektroniczny panel sterowania EasyTouch
- masaż wodny z funkcją wł./wył.
- masaż pleców z funkcją wł./wył.
- masaż stóp z funkcją wł./wył.
- oświetlenie LED z funkcją wł./wył.
• System masażu wodnego
- mosiężne dysze boczne SLIM MINI
- mosiężne dysze SLIM MINI do masażu pleców oraz stóp
- regulacja natężenia masażu wodnego (dopowietrzanie)

- tryb ustawienia hydromasażu
- wysokiej jakości pompa wodna o niskim poziomie hałasu i mocy 1500 W
• System bezpieczeństwa ESA™ (Extra Safety Assurance):
- dwa czujniki poziomu wody
- zawór bezpieczeństwa
- podwójne uziemienie
• AmbiLight podwodna chromoterapia
- ultra mocne oświetlenie ledowe RGB
- gama kolorów świetlnych
- możliwość płynnej rotacji kolorów
- mosiężne oprawy
• Automatyczne osuszanie pomp
• Automatyczne napełnianie wanny - opcja

Dlaczego Wanny Balteco są lepsze?

• Wanna wykonana jest w 100% z

• Solidna rama aluminiowa gwarantuje
stabilność i trwałość konstrukcji. Nogi
wanny posiadają możliwość regulacji
wysokości.

• Dmuchawa powietrza o
niskim poziomie hałasu i mocy
500 W zapewnia przyjemny
masaż ciepłym powietrzem.

wysokiej jakości akrylu sanitarnego
– najlepszego materiału do produkcji
wanien. Jest on wytrzymały, łatwy
w utrzymaniu czystości oraz
hipoalergiczny.

• Sprawa nadrzędna bezpieczeństwo. Wszystkie
wanny z hydromasażem Balteco
wyposażone są w unikalny
system bezpieczeństwa ESA™.

• W celu zapewnienia lepszej
sprężystości i wytrzymałości produktów, Balteco wzmacnia dna
wanien stosując nieorganiczny
Polycore™ oraz trójsplotowe
maty włókna szklanego.

• Wydajne i ciche pompy wodne o mocach
1100 W stosowane są
w wannach z jedną
pompą.

• Regulacja natężenia masażu

• Bezpieczna dysza zasysająca

(dopowietrzanie), czyli możliwość
mieszania wody z powietrzem
w dowolnych ilościach.

wodę do silnika, o dużej średnicy.

• Jako jedyny producent w Europie
Północnej Balteco stosuje mosiężne
dysze pokryte chromem.

• W podwodnej chromoterapii
AmbiLight wykorzystywane są
wyjątkowo mocne lampy LED.
Możliwość zmiany gamy kolorów
świetlnych lub wybór płynnej
rotacji kolorów. Oświetlenie
AmbiLight może być również
używane w pustej wannie.

• Opytmalna gębokość wanny
(48...52 cm) zapewnia dobre
samopoczucie bez względu
na wzrost i wiek osoby bioracej
kąpiel.

• Czujnik poziomu wody

• Nowy standard w dużych

uniemożliwia włączenie
pompy wodnej i oświetlenia
halogenowego w przypadku
braku wody w wannie.

wannach – dwie, efektywne
i wyjątkowo mocne pompy
wodne (1500W+1100), czyli
system Dual Hydromassage
Power DHP™.

• Nowoczesne, zaawansowane technicznie i intuicyjne panele sterowania
Evo, Evo+ i EasyTouch ułatwiające
obsługę masażu.

• Produkty Balteco spełniają normy
jakości i bezpieczeństwa stawiane
w Unii Europejskiej, posiadają znak
CE. Ponadto wysoką jakość towarów
zapewnia system kontroli ISO9001
a także kontrola przez niezależne
laboratorium ds. certyfikacji SEMKO
(Szwecja).

• Adjustable back massage (ABM™) – regulowany masaż pleców to obecnie najlepsze
rozwiązanie tego typu na rynku. W celu
zapewnienia maksimum komfortu, za pomocą
pokrętła (divertera) można dostosować siłę
masażu pleców lub całkowicie go odłączyć.
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Senzo

Senzo – elegancka seria
wanien w kształcie delikatnego
owalu symbolizująca
nieprzemijalność.

Senzo
Wymiary / pojemność:
180 x 90 x 66 cm / 280 l

180
111

66

50

90
48

13749.-

Rego

Rego

Rego Hydro

Wymiary / pojemność:
185 x 80 x 65 cm / 310 l

Wymiary / pojemność:
185 x 80 x 65 cm / 310 l
185
121

Pao

Rego wanna dostępna również
w opcji z hydromasażem
SlimLine system.

15565.-

23895.-

Pao

Pao - wanna, która podkreśla
bizantyjską formę, kształt której
można podziwiać z każdego
miejsca w łazience.

Wymiary / pojemność:
169 x 81 x 62 cm / 350 l

52

81

13541.-

47

62

52

80
65

Rego - wanna w kształcie,
który zainspirowany został
klasyczną rzeźbą.

169
124

8

50

52
50

65

80

185
121

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

Seria Xonyx™ - wanny z kamienia
Naturalna forma - czysta
i niepowtarzalna
Wanny z serii Xonyx™ łączy wachlarz wzorów i najnowszych
technologii. Materiał SolidSurface z unikalnymi właściwościami
mechanicznymi i dużą masą materiału zapewnia doskonałą
wytrzymałość konstrukcyjną, twardą powierzchnię i odporność na
zarysowania. Nawet w przypadku intensywnego użytkowania nie ma
ryzyka dla pogorszenia powierzchni. Wanny z serii Xonyx™ są odlane z
jednorodnej masy kamienia. Są odlewane przy użyciu mieszaniny masy
kamiennej i różnych mineralnych wypełniaczy. Aby zagwarantować, że
powierzchnie wanny są idealnie czyste, bez żadnych niedoskonałości,
nawet najmniejsze pęcherzyki powietrza są eliminowane przed
Wanny z serii Xonyx™ łączy wachlarz wzorów i
próżni.SolidSurface
Ze względuz na właściwości mechaniczne
najnowszych odlaniem
technologii.wMateriał
Xonyx™,
wanny
są
bardzo
unikalnymi właściwościami mechanicznymitrwałe
i dużą i przyjazne dla środowiska.

Seria Xonyx™ wanny z kamienia
Naturalna forma - czysta
i niepowtarzalna
masą materiału zapewnia doskonałą wytrzymałość
konstrukcyjną, twardą powierzchnię i odporność na
zarysowania. Nawet w przypadku intensywnego
użytkowania nie ma ryzyka dla pogorszenia
powierzchni. Wanny z serii Xonyx™ są odlane z
jednorodnej masy kamienia. Są odlewane przy
użyciu mieszaniny masy kamiennej i różnych
mineralnych wypełniaczy. Aby zagwarantować, że
powierzchnie wanny są idealnie czyste, bez żadnych
niedoskonałości, nawet najmniejsze pęcherzyki
powietrza są eliminowane przed odlaniem w próżni.
Ze względu na właściwości mechaniczne Xonyx™,
wanny są bardzo trwałe i przyjazne dla środowiska.

ść
Nowo

Mezzo

Mezzo
Wymiary / pojemność:
182 x 86 x 63/79 cm / 250 l

182
111

Mezzo - wanna, która
odzwierciedla elegancję,
luksus i komfort, nowoczesne
arcydzieło zainspirowane
stylem retro.

48

63

79

86
45

16424.-
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Primo
• Wymiary / pojemność:
Primo 15: 150 x 70 x 63 cm / 200 l
Primo 16: 160 x 70 x 64 cm / 218 l
Primo 17: 170 x 75 x 67 cm / 253 l
Primo 18: 180 x 80 x 67 cm / 286 l

Akcesoria:

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.• 17: 170
• 18: 180

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

3062.- 3175.- 3289.- 3515.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją
wł./wył.

6350.- 6464.- 6577.- 6804.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

9540.- 9664.- 9788.- 10036.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z podwodnym
oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

16078.- 16216.- 16355.- 16632.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców
i masaż stóp z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny
panel elektroniczny EasyTouch

12613.- 12751.- 12890.- 13167.-

E1
E2
E3
E 12 - zamówienie bez obudowy należy odliczyć 239.-

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

• 15: 48
• 16: 50
• 17: 51
• 18: 51

• 15: 64
• 16: 66
• 17: 67
• 18: 67

• 15: 105 • 17: 119
• 16: 112 • 18: 126
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Primo 15 Primo 16

Primo 17 Primo 18

Obudowy:

• 15: 70
• 16: 70
• 17: 75
• 18: 80

• 15: 150
• 16: 160

System

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:

E4

E5

MIEJSCE MONTAŻU BATERII ORAZ PANELU STERUJĄCEGO
MLSL - bateria lewa strona,
panel lewa strona

MLSR - bateria lewa strona,
panel prawa strona

MRSL - bateria prawa strona,
panel lewa strona

MRSR - bateria prawa strona,
panel prawa strona

E6

KOLEKCJA BALTECO

Modul
• Wymiary / pojemność:
Modul 15: 150 x 70 x 63 cm / 205 l
Modul 16: 160 x 70 x 64 cm / 230 l
Modul 17: 170 x 75 x 66 cm / 260 l

Akcesoria:

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.-

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

3062.- 3175.- 3289.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją
wł./wył.

6350.- 6464.- 6577.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

9540.- 9664.- 9788.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z podwodnym
oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

16078.- 16216.- 16355.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców
i masaż stóp z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny
panel elektroniczny EasyTouch

12613.- 12751.- 12890.-

30

• 15: 45
• 16: 48
• 17: 51

• 15: 63
• 16: 64
• 17: 66

Modul 15 Modul 16 Modul 17

Obudowy:

• 15: 70
• 16: 70
• 17: 75
• 15: 38
• 16: 42
• 17: 44

• 15: 150
• 16: 160
• 17: 170
• 15: 106
• 16: 114
• 17: 115

System

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

E1
E2
E3
E 12 - zamówienie bez obudowy należy odliczyć 239.-

E4

E5

E6

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:

11

KOLEKCJA BALTECO

Modul 18
• Wymiary / pojemność:
Modul 18: 179 x 80 x 67 cm / 250 l

Akcesoria:
System

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.-

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

3515.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z elektronicznym panelem kontroli z funkcją wł./wył.

6804.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

10036.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp i masaż
powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight
LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

16632.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż wodny-, plecy
x2 i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

19196.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i masaż stóp z
podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz
ekskluzywny panel elektroniczny EasyTouch

13167.-

179

12

42
51

67

80

110

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

Modul 18

Obudowy:

SYSTEM Z JEDNĄ POMPĄ
MASAŻ PLECÓW
BL - masaż pleców lewa strona
(ustawienie domyślne)

E 18
E 19
E 20
E 12 - zamówienie bez obudowy należy odliczyć 239.-

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:

BR - masaż pleców prawa
strona

KOLEKCJA BALTECO

Roma
• Wymiary / pojemność:
Roma: 179 x 80 x 67 cm / 235 l

Akcesoria:

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.-

Roma

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

3629.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z elektronicznym panelem kontroli z funkcją wł./wył.

6917.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp i masaż
powietrzny z elektronicznym panelem kontroli z
funkcją wł./wył.

10160.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp i masaż
powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight
LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

16771.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż wodny-, plecy
x2 i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

19335.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i masaż stóp z
podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz
ekskluzywny panel elektroniczny EasyTouch

13306.-

Obudowy:

E 18
E 19
E 20
E 12 - zamówienie bez obudowy należy odliczyć 239.-

60
45

80

179
155
110

System

MLSL - bateria lewa strona,
panel lewa strona

MLSR - bateria lewa strona,
panel prawa strona

MRSL - bateria prawa strona,
panel lewa strona

MRSR - bateria prawa strona,
panel prawa strona

SYSTEM Z JEDNĄ POMPĄ
MASAŻ PLECÓW
BL - masaż pleców lewa strona
(ustawienie domyślne)

51

67

MIEJSCE MONTAŻU BATERII ORAZ PANELU STERUJĄCEGO

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

BR - masaż pleców prawa
strona

13

Poprawa jakości i zadowolenia
z życia oraz dobre samopoczucie
– to nasze aspiracje

14

6
Podczas gorących kąpieli tętno
wzrasta, podczas gdy ciśnienie
krwi spada. Ciepła kąpiel
powoduje rozluźnienie mięśni
i wzrost przemiany materii.
Pocenie przyczyni się do
detoksykacji i procesu
odmładzania organizmu.

1
Podwodny masaż łączący
działanie przyjemnej kąpieli
ze zdrowotnym masażem: ciało
poddawane jest jednocześnie
stymulacji poprzez temperaturę,
jak i działaniu ciśnienia
dysz wodnych.

7
2

Zostało naukowo
udowodnione, że kąpiel
działa kojąco oraz
łagodzi stres.

Masaż stymuluje
poszczególne
partie ciała.

3
Wanny z hydromasażem, zaprojektowane
przez Balteco specjalnie do użytku
domowego, są częścią zdrowego stylu życia.
Masaż nie tylko łagodzi napięcia mięśni,
wywołane przez pracę lub ćwiczenia,
ale także przynosi ulgę w przypadku
wielu chorób. Jako dodatkowa terapia,
przyczyniająca się do lepszej jakości życia.

8
W umiarkowanej temperaturze wody
tętno spadnie. Kąpiel wpływa
pobudzająco na układ nerwowy.
Mniejsze naczynia rozszerzają się,
ciśnienie krwi spadnie co poprawi jej
krążenie.

4
Przewodnictwo ciepła przez
wodę jest 23 razy wyższe od
powietrza. Zapewnia to
doskonały sposób
przemian i skutecznej
terapii.

9

5
Podczas kąpieli spada
poziom hormonów
odpowiadających
za stres.

Długotrwała hydroterapia
przyspiesza metabolizm. Sód
i potas zostają usunięte
z organizmu a tym samym
przywrócona zostanie
równowaga skóry.

10
Długa hydroterapia w wodzie
w temperaturze zbliżonej
do temperatury ciała pozwala
delektować się kąpielą.

15

KOLEKCJA BALTECO

Loop
ść
Nowo

• Wymiary / pojemność:
Loop: 189 x 89 x 67 cm / 300 l

Akcesoria:
System

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.189
118

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

4649.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z elektronicznym panelem kontroli z funkcją wł./wył.

7938.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp i masaż
powietrzny z elektronicznym panelem kontroli z
funkcją wł./wył.

11275.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp i masaż
powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight
LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

18018.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż wodny-, plecy
x2 i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

20582.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i masaż stóp z
podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz
ekskluzywny panel elektroniczny EasyTouch

14553.-

Obudowy:

89

E 18
E 19
E 20
E 12 - zamówienie bez obudowy należy odliczyć 239.-

67
51

16

Loop

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:

E 21

SYSTEM Z JEDNĄ POMPĄ
MASAŻ PLECÓW
BL - masaż pleców lewa strona
(ustawienie domyślne)

BR - masaż pleców prawa
strona

KOLEKCJA BALTECO

Rhea
• Wymiary / pojemność:
Rhea 15: 149 x 100 x 63 cm / 230 l
Rhea 16: 160 x 100 x 67 cm / 300 l
Rhea 17: 169 x 118 x 69 cm / 335 l

Prawa / lewa
Rysunek przedstawia wersję prawą

Akcesoria:

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.• 15: 149
• 16: 160
• 17: 169

8
10
5:
• 1 : 117
6
• 1 :120
7
•1

• 15: 48
• 16: 48
• 17: 51

• 15: 63
• 16: 67
• 17: 69

3
5: 5
• 1 : 56
6
1
7
•
7: 6
•1

• 15: 100
• 16: 100
• 17: 118

• 15: 30
• 16: 31,5
• 17: 33

33

System

Rhea 15

Rhea 16

Rhea 17

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

3515.-

3686.-

3856.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją
wł./wył.

6804.-

6974.-

7144.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

10036.- 10222.- 10408.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z podwodnym
oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

16632.- 16840.- 17048.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż
wodny, plecy, stopy i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet
dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny
SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i
masaż stóp z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny
panel elektroniczny EasyTouch

Obudowy:

E 15 (Prawa)

E 16 (Lewa)

E 12 (Prawa) i E 12 (Lewa) - zamówienie
bez obudowy należy odliczyć 239.-

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

-

-

19612.-

13167.- 13375.- 13583.-

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:
17

BALTECO

Orion
• Wymiary / pojemność:
Orion: 169 x 102 x 66 cm / 300 l

Prawa / lewa
Rysunek przedstawia wersję prawą

Akcesoria:
System

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Orion

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

4649.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją
wł./wył.

7938.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.-

102

58

169

11275.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z podwodnym
oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

18018.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż
wodny, plecy, stopy, ręce i masaż powietrzny z
podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

21622.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i
masaż stóp z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny
panel elektroniczny EasyTouch

14553.-

115

66

50

Obudowy:

E 15 (Prawa)

E 16 (Lewa)

E 12 (Prawa) i E 12 (Lewa) - zamówienie
bez obudowy należy odliczyć 239.18

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:

KOLEKCJA BALTECO

Cali
• Wymiary / pojemność:
Cali: 170 x 117 x 66 cm / 380 l

Prawa / lewa
Rysunek przedstawia wersję prawą

Akcesoria:
System

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.-

51
81

117

70

170

Cali

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

4990.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją
wł./wył.

8278.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

11647.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z podwodnym
oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

18434.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż
wodny, plecy x2, stopy x2 i masaż powietrzny z
podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

21760.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i
masaż stóp z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny
panel elektroniczny EasyTouch

14969.-

66
51

Obudowy:

119

E 15 (Prawa)

E 16 (Lewa)

E 12 (Prawa) i E 12 (Lewa) - zamówienie
bez obudowy należy odliczyć 239.-

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:
19

BALTECO

Linea
• Wymiary / pojemność:
Linea 14: 140 x 140 x 68 cm / 280 l
Linea 15: 150 x 150 x 69 cm / 330 l

Akcesoria:

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.-

• 14: 57
• 15: 63

•
• 1 14
5: : 14
15 0/
0/ 14
15 0
0

0
14 0
0/ 15
14 0/
4: : 15
• 1 15
•

Linea 14

Linea 15

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

3856.-

4082.-

Comfort 1 – masaż wodny, pleców i stóp z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją
wł./wył.

7144.-

7371.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

10408.-

10655.-

Luxury – masaż wodny, pleców, stóp
i masaż powietrzny z podwodnym
oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

17048.-

17325.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż
wodny, plecy x2 i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

19612.-

19889.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i
masaż stóp z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny
panel elektroniczny EasyTouch

13583.-

13860.-

Obudowy:

51

• 14: 68
• 15: 69

• 14: 106
• 15: 115

• 14: 146
• 15: 159

Alpi A3, 2325.-

System

E 17
20

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

E 12 - zamówienie bez obudowy należy odliczyć 239.20

SYSTEM Z JEDNĄ POMPĄ MASAŻ PLECÓW
BL - masaż pleców lewa strona
(ustawienie domyślne)

BR - masaż pleców prawa
strona

KOLEKCJA BALTECO

Metro
• Wymiary / pojemność:
Metro: 155 x 155 x 64 cm / 430 l

Akcesoria:
System

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.-

15
15 5
0

169
88

85

Metro

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

4649.-

Comfort 1 – masaż wodny i pleców z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją
wł./wył.

7938.-

Comfort 2 – masaż wodny, pleców i masaż
powietrzny z elektronicznym panelem
kontroli z funkcją wł./wył.

11275.-

Luxury – masaż wodny, pleców i masaż
powietrzny z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

18018.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż
wodny, plecy x2 i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

21344.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i
masaż stóp z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny
panel elektroniczny EasyTouch

14553.-

Obudowy:

50

E 17

Wszystkie ceny brutto z 23% VAT wyrażone w PLN.

BR - masaż pleców prawa
strona

64

114

SYSTEM Z JEDNĄ POMPĄ MASAŻ PLECÓW
BL - masaż pleców lewa strona
(ustawienie domyślne)

E 12 - zamówienie bez obudowy należy odliczyć 239.21

21

KOLEKCJA BALTECO

Madonna XL
• Wymiary / pojemność:
Madonna XL: Ø 173 x 80 cm / 475 l

Akcesoria:
System

Christina C1, 1588.-

Madonna XL

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

8505.-

Luxury – masaż wodny, pleców x2 i masaż
powietrzny z podwodnym oświetleniem
AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

23008.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż
wodny, plecy x2 i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz
oraz ekskluzywny panel elektroniczny

25572.-

Christina C2, 1871.-

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

50

57

148
173

Szczegóły zamówienia:
Nazwa/wymiar:
System:
Położenie panelu:
Wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowe informacje:

Obudowy:

56
75

E 26

22
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E 12 - zamówienie bez
obudowy należy odliczyć
951.-

KOLEKCJA BALTECO

Scala
• Wymiary / pojemność:
Scala: 180 x 120 x 67 cm / 535 l

Akcesoria:
System

Christina C1, 1588.-

Christina C2, 1871.-

Scala

Bath – wanna wykonana z akrylu
sanitarnego, zamontowana na aluminiowej
ramie, syfon z korkiem automatycznym

5783.-

Comfort 1 – masaż wodny z elektronicznym
panelem kontroli z funkcją wł./wył.

8732.-

Comfort 2 – masaż wodny i masaż powietrzny z
elektronicznym panelem kontroli z funkcją wł./wył.

Alpi A3, 2325.-

Damixa Clover, 2892.-

Funkcja AutoFill (tylko
dla SlimLine Hydro)
554.-

Oświetlenie halogenowe
(dla modeli Comfort 1 i 2)
1021.120

Luxury – masaż wodny i masaż powietrzny z
podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet
dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

18988.-

LuxuryDual – system dwóch pomp, masaż wodny, plecy x2,
stopy x2 i masaż powietrzny z podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz ekskluzywny panel elektroniczny

22315.-

SlimLine Hydro – masaż wodny, pleców i masaż stóp z
podwodnym oświetleniem AmbiLight LED, pakiet dysz oraz
ekskluzywny panel elektroniczny EasyTouch

15523.-

MIEJSCE MONTAŻU BATERII ORAZ PANELU
STERUJĄCEGO
MLSL - bateria lewa strona,
MLSR - bateria lewa strona,
panel lewa strona
panel prawa strona

Obudowy:
80

120

12142.-

E 18

E 20

E 19

E 21
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52

67

180

MRSL - bateria prawa strona,
panel lewa strona

MRSR - bateria prawa strona,
panel prawa strona

E 12 - zamówienie bez obudowy należy
odliczyć 239.-
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Vibe
Kabina prysznicowa (ściana frontowa + brodzik)
Wymiary:
Niski brodzik - 99 x 89 x 198 cm (przednia ściana 193 cm, brodzik 5 cm)

7211.7669.-

Wysoki brodzik - 99 x 89 x 208 cm (przednia ściana 193 cm, brodzik 15 cm)

Brodzik Vibe wykonany jest z niezwykle
mocnego i wytrzymałego materiału Xonyx ™.
Oferowane są dwie wysokości brodzika Vibe.
Niski brodzik, montowany jest w podłodze.
Wysoki brodzik – montowany na podłodze.

198

208

Vibe to kabina prysznicowa nowej generacji
o delikatnej konstrukcji, która pozwoli nadać
każdej łazience charakterystyczny wygląd.

Instalacja produktu z niskim brodzikiem wymaga
przygotowania powierzchni do instalacji zgodnie z instrukcją.
Wysoki brodzik

Lewa

Prawa

99
18

89

18

T1
Przezroczyste
szkło hartowane
6 mm

Niski brodzik

Visio
Kabina prysznicowa (ściana frontowa + brodzik)
Wymiary:
Przeszklenie i brodzik - 140 x 90 x 205 cm (przednia ściana 196 cm, brodzik 7 cm)
Przeszklenie - 128 x 80-95 x 198 cm

7211.-

2181.-

196
205

Brodzik Visio jest wykonany z niezwykle
mocnego i wytrzymałego materiału Solid
Surface Xonyx™. Brodzik do montażu w
podłodze.
Instalacja produktu z niskim brodzikiem wymaga
przygotowania powierzchni do instalacji zgodnie z
instrukcją.

7

T1
Przezroczyste szkło
hartowane 6 mm

140

90

55

18

18

Lewa

24
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Prawa

T2
Grafitowe, hartowane
szkło 6 mm

Tetris
Kabina kąpielowa dla dwóch osób
(kabina parowa zamknięta + brodzik)
• Wymiary: 94 x 141 x 217 cm
Tetris: 35312.Tetris z dekoracyjnym panelem bocznym: 36984.-

Tetris to luksusowa, przestronna kabina kąpielowa wyposażona
w siedzisko dla dwóch osób. Unikalna konstrukcja i innowacyjne
rozwiązania pozwalają na instalację kabiny w rogu, na płaskiej ścianie lub
centralnie w łazience. Minimalistyczny wygląd kabiny Tetris ze ściankami
wykonanymi z przeźroczystego szkła uzupełnia wystrój łazienki.
W przeciwieństwie do tradycyjnych akrylowych kabin kąpielowych,
kabina Tetris posiada sztywną konstrukcję, a instalacja jej nie wymaga
połączenia ze ścianą w łazience. Ścienny panel do masażu oraz
brodzik są odlane z materiału Xonyx ™ - mieszanki kamienia, która
ma doskonałe właściwości mechaniczne: super twardą powierzchnię
odporną na zarysowania.
Wyposażenie:
• bateria prysznicowa z termostatem N2 (opcja N1)
• luksusowa deszczownica
• wielofunkcyjna słuchawka prysznicowa
• pionowe dysze do masażu wodnego
• łaźnia parowa z możliwością ustawienia temperatury
• chromoterapia (RGB LED)
• radio stereo
Opcje przeszklenia:

Na zdjęciu: kabina parowa Tetris z grafitowym, hartowanym szkłem T2 i
dekoracyjnym panelem bocznym (w kolorze czarnym)

T1
Przezroczyste
szkło hartowane
6 mm

Czarny

T2
Grafitowe,
hartowane szkło
6 mm

Biały

Opcje montażu drzwi:
Możliwość zamówienia kabiny z drzwiami
po lewej lub prawej stronie:
Prawa (R)

Prawa (RW)
z dekoracyjnym
panelem bocznym

Lewa (LW)
z dekoracyjnym
panelem bocznym

217

200

Lewa (L)

Dekoracyjny panel boczny:

Opcje tylnego nieprzezroczystego przeszklenia:
W przypadku narożnego montażu kabiny Tertris, możliwość zamówienia
nieprzezroczystego, tylnego przeszklenia:
M2

M3

M4

M5

94

M1

141
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Dane techniczne:
Moc znamionowa: 3100 W. Prąd znamionowy: 13,5 A. Wysokość montażu: 227 cm

25
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Profesjonalne i przyjazne
dla środowiska środki czyszczące Balteco
Przy współpracy z renomowanym producentem chemii i środków czyszczących, Balteco
opracowało własną serię wydajnych i przyjaznych dla środowiska produktów czyszczących
powierzchnie akrylowe oraz powierzchnie i przewody systemu hydromasażu. Są całkowicie
biodegradowalne, poprzez swoją wydajność zmniejszają codzienny czas poświęcony
czyszczeniu.

Środek czyszczący
do materiałów Xonyx (PX)
650 ml

Środek czyszczący
do powierzchni akrylowych (PA)
650 ml

Detergent do dezynfekcji rur
(PD)
500 ml

45.-

36.-

36.-
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PARTNER HANDLOWY BALTECO-KOPERFAM:

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL BALTECO W POLSCE:

Koperfam Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, 05-120 Legionowo
tel. +48 22 774 11 22
www.koperfam.pl
info@koperfam.pl

Firma Balteco nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Balteco i Koperfam Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych,
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różnice w komplementacji i parametrach
technicznych urządzeń. Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partnerów Handlowych Balteco -Koperfam. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie
oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia
zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w
rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza
publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
© Copyright Balteco, Koperfam Sp. z o.o. 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wer. 08032012. Tłumaczenie: Koperfam Sp. z o.o.

