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ŘADA DESIGN / ŘADA PREMIUM / ŘADA COMFORT / ŘADA X 
 
 

ŘADA DESIGN − JUST SILENCE a JUST SILENCE COMPACT* (BAREVNÁ KOMBINACE) 
 

Vnitřní skořepina                          Vnější obložení (panel)                                Kryt 
             

 
          Snow               Light Grey      Timber           Ash Grey                                                             * V nabídce pouze v této barevné kombinaci 
      (Sněhobílá)          (Světlešedá)        (Šedé dřevo)                                (Tlumená šedá) 
   
ŘADA PREMIUM A ŘADA COMFORT                                
 

Vnitřní skořepina1)                                              
 

 
 
  Cloud               Granite       Midnight Canyon      Pearl       Platinum        Snow2)       Titanium                      
     (Mračna)            (Granit)        (Půlnoční černá)           (Perla)              (Platina)         (Sněhobílá)           (Titan)                               
 
  

Vnější obložení − panel1)                                       Kryt1)             
                        
 

 
 
 

     Chestnut3)     Light Grey2) 3)             Orchard2)                         Stone Grey2)                Timber3)                              Ash Grey                   Chocolate  
       (Kaštan)            (Světlešedá)           (Ořechové dřevo)         (Šedý kámen)            (Šedé dřevo)                (Tlumená šedá)              (Čokoláda)       
 
 

ŘADA X 
 

Vnitřní skořepina1)                                             Vnější obložení − panel1) 

 

 
 
 
 
 

       Cloud         Midnight Canyon              Platinum                       Snow                      Stone Grey              Chestnut  
     (Mračna)          (Půlnoční černá)               (Platina)                     (Sněhobílá)                        (Šedý kámen)                 (Kaštan)            

 
Kryt1) 

 

 

 

 

 

         Ash Grey      Chocolate 

(Tlumená šedá)   (Čokoláda) 

 

 
STANDARDNÍ BAREVNÉ KOMBINACE (skladem) 
 

ŘADA PREMIUM − VARIANTA 1          ŘADA PREMIUM  − VARIANTA 2         ŘADA COMFORT 
 

Vnitřní skořepina   Vnější obložení         Kryt      Vnitřní skořepina     Vnější obložení     Kryt             Vnitřní skořepina     Vnější obložení             Kryt 
   (panel)                   (panel)                        (panel) 

 
 
   Titanium       Timber      Ash Grey          Pearl         Orchard        Chocolate         Snow         Stone Grey       Ash Grey 
      (Titan)          (Šedé dřevo)     (Tlumená šedá)            (Perla)           (Ořechové dřevo)          (Čokoláda)           (Sněhobílá)          (Šedý kámen)     (Tlumená šedá)  
 
ŘADA X  
 

Vnitřní skořepina  Vnější obložení (panel)      Kryt           

 
 
 

  Platinum       Stone Grey          Ash Grey  
  (Platina)     (Šedý kámen)            (Tlumená šedá) 
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1) Všechny barevné kombinace jsou v nabídce bez příplatku 
2) Barevné kombinace, které nejsou k dispozici pro A9L  
3) Barevné kombinace, které nejsou k dispozici pro řadu Comfort 
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ŘADA DESIGN / ŘADA PREMIUM / ŘADA COMFORT / ŘADA X 
 
 

 
 
 

 

TECHNOLOGIE JETPAK™ II STANDARDNÍ 
TECHNOLOGIE 

 
VÝBAVA 

ŘADA DESIGN ŘADA PREMIUM  ŘADA COMFORT ŘADA X 
     

Ovládací panel Just Touch A900 Premium Colour Control R600 Comfort Control X Control 
Podhlavník Design Pillow Premium Fit Pillow Comfort Pillow X Pillow 
Technologie JetPak™ JP™ II JP™ II JP™ II − 
Centrální LED osvětlení s logem JP™ s logem JP™ s logem JP™ standard 
Osvětlené vnější logo standard standard standard − 
Vnější osvětlení standard standard − − 
Osvětlené trysky − − − volitelné 
Osvětlení na nohy standard standard standard − 
Osvětlení oblasti filtru standard standard standard − 
Osvětlený držák na nápoj − standard − − 
Osvětlený doplňkový ovládací panel − standard − − 
Vodopád vodopád Design vodopád Cascadia vodní prvek Comfort  vodopád X 

Konstrukce trysek standardní broušená 
nerezavějící ocel 

standardní broušená 
nerezavějící ocel 

standardní šedé trysky / 
volitelná broušená 
nerezavějící ocel 

standardní broušená 
nerezavějící ocel 

Dvourychlostní čerpadlo standard standard standard závisí od modelu 
Výkon čerpadla 2,0 / 2,5 HP  
[koňská síla] (závisí od modelu) standard standard standard standard 

Ozonátor standard standard standard standard 
Stereosystém (volitelný doplněk) Design Premium Comfort X-Stereo 
Trysky pro ramena, boky a nohy závisí od modelu závisí od modelu závisí od modelu závisí od modelu 
Vyhřívání  3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 

Filtr dva účinné speciální filtry  
pro řadu DESIGN 

dva účinné filtry, 
každý 4,64 m2 

dva účinné filtry, 
každý 4,64 m2 

dva účinné filtry, 
každý 4,64 m2 

Licence značka CE, TÜV značka CE, TÜV značka CE, TÜV značka CE, TÜV 
Elektrické napájení 230 V nebo 400 V 230 V nebo 400 V 230 V nebo 400 V 230 V nebo 400 V 
Kompletní pěnová izolační výplň 
šetřící energii standard standard standard standard 

Odolný kryt standard standard standard standard 
Automatické filtrační cykly standard standard standard standard 
Exkluzivní design rámu Endura standard standard standard standard 
Wi-Fi modul pro smartphone volitelné volitelné volitelné − 
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Vodopád 

Trysky na boky 

Trysky na nohy 

Trysky na zápěstí 

Velkorysý prostor na nohy s tryskami na masáž nohou 

Osvětlený držák na nápoj 

Úzký lem / výrazné klenutí poskytující velkorysý prostor 

Reproduktor 

 
 
 
 
• V údajích o hmotnosti není zahrnuta hmotnost osob. 
• Kapacita: objem vody v litrech, když je masážní vana naplněna po rysku plnění 
• Hmotnost (bez vody s krytem): hmotnost s krytem / bez osob 
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ŘADA DESIGN / ŘADA PREMIUM / ŘADA COMFORT / ŘADA X  
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  3 MÍSTNÉ  
 208x169x78 cm 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

                                                    3MÍSTNÉ            5TI MÍSTNÉ

                       
ŘADA DESIGN        
• Technologie JetPak™ II 
• Exkluzivní masážní trysky z broušené  
   nerezavějící oceli 
• Rámová konstrukce EnduraFrame™  
• Ovládání Design Control 
• Dvourychlostní čerpadlo +  
   doplňkové filtrační čerpadlo 
• Vnitřní LED osvětlení 
• Vodopád DESIGN 
• Podhlavník DESIGN 
• Kompletní pěnová izol. výplň šetřící energii 
• Nová koncepce míst k sezení 
• Nový vnitřní / vnější design 
 

  3MÍSTNÉ          5TI MÍSTNÉ              5TI MÍSTNÉ    6TI MÍSTNÉ           6TI MÍSTNÉ   8MI MÍSTNÉ                 8MI MÍSTNÉ 
 
 
ŘADA PREMIUM 
 
• Technologie JetPak™ II 
• Maximální počet modulů trysek JetPak™ 
• Exkluzivní masážní trysky z broušené  
   nerezavějící oceli 
• Rámová konstrukce EnduraFrame™  
• Ovládání Premium Control 
• Dvourychlostní čerpadlo  
  (A9L jedno-  a dvourychlostní) 
• Vnitřní LED osvětlení 
• Vnější LED osvětlení 
• Vodopád Cascadia™  
• Podhlavník Premium 
• Osvětlený držák na nápoj 
• Kompletní pěnová izolační výplň 
  šetřící energii 
  
 
 
 
 
ŘADA COMFORT 
 
• Technologie JetPak™ II 
• Rámová konstrukce EnduraFrame™  
• Ovládání Comfort Control 
• Dvourychlostní čerpadlo 
• Vnitřní LED osvětlení 
• Exkluzivní masážní trysky  
   ze syntetického materiálu 
• Podhlavník Comfort 
• Vodní prvek Comfort 
• Kompletní pěnová izolační výplň 
  šetřící energii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŘADA X 
 

• Technologie Classic 
• Rámová konstrukce EnduraFrame™  
• Ovládání X-Control 
• Exkluzivní masážní trysky z broušené  
   nerezavějící oceli 
• Kompletní pěnová izolační výplň 
   šetřící energii 
• Vodopád X  

 

ŘADA DESIGN 
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ŘADA DESIGN 
 

JUST SILENCE COMPACT (obdélníkový tvar 208 cm x 169 cm x 78 cm)   
 

 
 
 
 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení              3 místa k sezení 
Podhlavník DESIGN                 4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)              206 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     1456 kg 
Kapacita po rysku plnění                947 l 
Maximální kapacita                 1299 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP + doplňkové filtrační čerpadlo 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USS5DSLA1S44       Snow (Sněhobílá)   Light Grey (Světlešedá)    Ash Grey (Tlumená šedá)                       530.900,-  
USS5DSTA1S44       Snow (Sněhobílá)  Timber (Šedé dřevo)          Ash Grey (Tlumená šedá)                          530.900,- 
USS5DSTA8S44*       Snow (Sněhobílá)  Timber (Šedé dřevo)          Ash Grey (Tlumená šedá) Stereosystém Design               566.900,- 
USS5DSLA8S44*       Snow (Sněhobílá)  Light Grey (Světlešedá)         Ash Grey (Tlumená šedá) Stereosystém Design                   566.900,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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Výška: 
A –  Celková výška  78,1 cm (30.75")  
B –  Od země po spodní část okraje / záhybu 73,0 cm (28.75") 
C –  Od země po spodní část obložení 12,0 cm (4.7") 
 

 
* INTERNÍ ELEKTRICKÁ KONZOLE (VIZ OBRÁZEK) JE VE VŠECH MODELECH OBVYKLE NA PŘEDNÍM LEVÉM ROHU: 

25,4 cm (10") Z LEVÉ STRANY A 17,78 cm (7") OD PŘEDNÍ HRANY SMĚREM DOVNITŘ. 
VRTÁ SE OTVOR O PRŮMĚRU 7,6 cm (3"). 

 

PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA JSOU VE STŘEDU PŘEDNÍ STRANY MASÁŽNÍ VANY:     
195  cm (76.8") 

 

   MODULY TRYSEK JetPak: 
    Terapeutické moduly trysek 

    řady DESIGN 

 
S02 

             Pulsator (Pulzování) 

 
              S19 

             Wellness (Dobré zdraví) 

 
 

          S12 
              Spinal Health (Zdravá záda) 
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ŘADA DESIGN 
 

JUST SILENCE (obdélníkový tvar 224 cm x 213 cm x 86 cm) 
 
 

 
 
 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               5 míst k sezení 
Podhlavník DESIGN                 6 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)              279 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     1767 kg 
Kapacita po rysku plnění                1488 l 
Maximální kapacita                 2013 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP + doplňkové filtrační čerpadlo 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)    Kryt          Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USS7DSLA1S44       Snow (Sněhobílá)   Light Grey (Světlešedá)   Ash Grey (Tlumená šedá)                        608.900,-  
USS7DSTA1S44       Snow (Sněhobílá)   Timber (Šedé dřevo)    Ash Grey (Tlumená šedá)                          608.900,-  
USS7DSLA8S44       Snow (Sněhobílá)   Light Grey (Světlešedá)   Ash Grey (Tlumená šedá)     Stereosystém Design                  644.900,-  
USS7DSTA8S44*       Snow (Sněhobílá  Timber (Šedé dřevo)    Ash Grey (Tlumená šedá)     Stereosystém Design                 644.900,- 
 
 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
 

Volitelné příslušenství 
 

Číslo artiklu              Popis                                       Cena v Kč bez DPH 
 

U90SP000000 Zvedák termokrytu Easy Lifter zjednodušující sejmutí krytu 8.400,- 
U90SP000002 Schůdky do masážní vany, barva šedá  5.600,- 
UCCOM1321 Náhradní sada filtrů pro řad Design (2 náhradní filtry)  3.800,- 
UCELP0908 Wi-Fi modul pro smartphone 14.000,- 
 Stereosystém Design 36.000,- 
 EOS – Zdokonalený systém ozonizace 18.200,- 

 

 
JETPAK II UPGRADE 

 

Terapeutické moduly trysek JetPak řady DESIGN 
 

                                 
 
 

Model                         S01       S02         S05      S12      S13        S19 
Název modelu                 Oscillator       Pulsator    Alleviate       Spinal Health   RainShower   Wellness 

                         (Kmitání)         (Pulzování)         (Úleva)      (Zdravá záda)       (Déšť)    (Dobré zdraví) 
Barevné provedení                                               brouš. nerez.       brouš. nerez.     brouš. nerez.        brouš. nerez.      brouš. nerez.     brouš. nerez.   

            ocel       ocel           ocel.     ocel     ocel     ocel  
Průtok (v litrech za minutu)           174 l / min      265 l / min       220 l / min    159 l / min         159 l / min    186 l / min 
Artikl                  USJS01S3      USJS02S3     USJS05S3           USJS12S3        USJS13S3            USJS19S3 
Cena                     19.040,-         21.840,-         21.840,-          16.240,-             16.240,-                19.040,-        
 
 
 
 
 
 

*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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MODULY TRYSEK JetPak 
Terapeutické moduly trysek 

řady DESIGN 
 

              
 
 
 

S05 
             Alleviate (Úleva) 

 
 
 
 
 
 

              S01 
             Oscillator (Kmitání) 

 

 
 
 
 

          S13 
              RainShower (Déšť)

 
POZNÁMKA: 
PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA JSOU VE STŘEDU PŘEDNÍ STRANY MASÁŽNÍ VANY:     
S7 = 212 cm (83,5") 
 
* INTERNÍ ELEKTRICKÁ KONZOLE 

                                                  Sokl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Sokl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDNÍ ČÁST                PŘEDNÍ ČÁST

                       

Výška: 
A –  Celková výška 

86,4 cm (34")  
B –  Od země po spodní část okraje / záhybu 

81,3 cm (32") 
C –  Od země po spodní část obložení 

12 cm (4,69") 
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ŘADA PREMIUM 
 

A5L (obdélníkový tvar 173 cm x 213 cm x 79 cm) 
 

 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 2 místa k sezení 
Podhlavník Premium                 3 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)             206 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1126 kg 
Kapacita po rysku plnění                920 l 
Maximální kapacita                 1250 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP 
 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USA5LPOC1145           Pearl (Perla)        Orchard (Ořechové dřevo)   Chocolate (Čokoláda)              Pearl (Perla)           448.900,- 
USA5LITA1145          Titanium (Titan)      Timber (Šedé dřevo)       Ash Grey (Tlumená šedá)              Titanium (Titan)          448.900,-  
 

A6L (obdélníkový tvar 203 cm x 224 cm x 86 cm) 
 

 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 4 místa k sezení 
Podhlavník Premium                 4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)             261 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1585 kg 
Kapacita po rysku plnění                1324 l 
Maximální kapacita                 1804 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USA6LPOC1145              Pearl (Perla)    Orchard (Ořechové dřevo)    Chocolate (Cokoláda)                         502.900,-  
USA6LITA1145            Titanium (Titan)   Timber (Šedé dřevo)    Ash Grey (Tlumená šedá)                           502.900,-  
 

 
 
*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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MODULY TRYSEK JetPak: 
             HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
 

      J02          J05 
    Pulsator                Alleviate 

         (Pulzování)             (Úleva) 
 

HYDROTERAPIE RELAX 
 
 
 
 
                J13 
                       RainShower (Déšť) 

 

 

 

MODULY TRYSEK JetPak: 
            HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 

   J03     
     Deep Relief (Hluboké uvolnění) 

         
 HYDROTERAPIE WELLNESS 

 
 
 
            J06             J07 
              Neck Masseuse      FibroTherapy 

 (Masáž krku)  (Uvolnění pohyb. ústrojí) 
 

HYDROTERAPIE RELAX 
 
 
 

    J13 
                RainShower (Déšť) 

               Sokl 

           Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 
 

                     Sokl 

            Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):    VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):    

               Sokl 

           Sokl 

VÝŠKA  „A“:   86,4 cm 

VÝŠKA  „B“:   71,1 cm 

 

 
 

                    Sokl 

           Sokl 

 

VÝŠKA  „A“:    78,7 cm 

VÝŠKA  „B“:    63,5 cm 
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ŘADA PREMIUM 
 

A7 (čtvercový tvar 224 cm x 224 cm x 91 cm) 
 

 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               6 míst k sezení 
Podhlavník Premium                 5 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             300 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1943 kg 
Kapacita po rysku plnění                1643 l  
Maximální kapacita                 2111 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

  *            individuální výběr barev   individuální výběr barev     individuální výběr barev       -                         574.900,- 
 

A7L (čtvercový tvar 224 cm x 224 cm x 91 cm) 
 

 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 5 míst k sezení 
Podhlavník Premium                 5 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             308 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1974 kg 
Kapacita po rysku plnění                1666 l  
Maximální kapacita                 2067 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USA7LPOC1145           Pearl (Perla)      Orchard (Ořechové dřevo)   Chocolate (Čokoláda)               Pearl (Perla)            574.900,- 
USA7LITA1145          Titanium (Titan)   Timber (Šedé dřevo)    Ash Grey (Tlumená šedá)                  Titanium (Titan)         574.900,-  
 
 

 
*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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MODULY TRYSEK JetPak: 
            HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
       J03       J11    

Deep Relief     Gyro´ssage 
                (Hluboké uvolnění)   (Kruhová masáž) 
      

 HYDROTERAPIE WELLNESS 
 

 
 
          J06    
              Neck Masseuse (Masáž krku)     
 
 

HYDROTERAPIE RELAX 
 
 

 
         J13       J12 
              RainShower        Spinal Health 

  (Déšť)             (Zdravá záda) 
 
 

 

MODULY TRYSEK JetPak: 
            HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
 

       J11         J05    
Gyro´ssage           Alleviate 

  (Kruhová masáž)        (Úleva)  
    

 HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 
 
 

                      J06                                 
                     Neck Masseuse (Masáž krku)     
 
 
 

  HYDROTERAPIE RELAX 

 
  J13        J08 
                  RainShower          Lumbar 

      (Déšť)            (Bedra) 
 

 
 

               Sokl 

           Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 
 

               Sokl 

           Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 

 

               Sokl 

         Sokl 

VÝŠKA  „A“:   91,4 cm 

VÝŠKA  „B“:   76,2 cm 
 
 

 
 

                 Sokl 

          Sokl 

VÝŠKA  „A“:   91,4 cm 

VÝŠKA  „B“:   76,2 cm 
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ŘADA PREMIUM 
 

A8D (čtvercový tvar 239 cm x 239 cm x 97 cm) 
 

 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               2 místa k ležení / 3 místa k sezení 
Podhlavník Premium                 5 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             346  kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     2284 kg 
Kapacita po rysku plnění                1938 l 
Maximální kapacita                 2450 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
USA8DPOC1145       Pearl (Perla)      Orchard (Ořechové dřevo)   Chocolate (Čokoláda)                               638.900,- 
USA8DITA1145            Titanium (Titan)    Timber (Šedé dřevo)         Ash Grey (Tlumená šedá)                           638.900,-  
 

A8L (čtvercový tvar 239 cm x 239 cm x 97 cm) 
 

 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 5 míst k sezení 
Podhlavník Premium                 6 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             353 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    2388 kg 
Kapacita po rysku plnění                2044 l  
Maximální kapacita                 2503 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

  *            individuální výběr barev   individuální výběr barev     individuální výběr barev       -                         663.900,- 
 
 
 
 
 
    
 
 

*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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MODULY TRYSEK JetPak: 
            HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
 
     J11    

 Gyro´ssage  (Kruhová masáž)    
 
 

 HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 
 
 

               J01    J06                     J16 
Oscillator        Neck Masseuse       Cascadia  
(Kmitání)        (Masáž krku)       (Stupňování)  

 

HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 

 
               J13     
                  RainShower (Déšť)    
 

 

MODULY TRYSEK JetPak: 
            HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
    J11    

 Gyro´ssage  (Kruhová masáž)    
 
 

 HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 
 
 
 

               J06       J01                     J16 
 Neck Masseuse    Oscillator       Cascadia  
 (Masáž krku)       (Kmitání)      (Stupňování)  
 

HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 

           J13        J12    
              RainShower        Spinal Health 

    (Déšť)             (Zdravá záda)  
 
 

 

    Sokl

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):      VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 
                Sokl 

    Sokl 

Sokl 

 

 

 
 

    Sokl 

VÝŠKA  „A“:   96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:   81,3 cm 
 
 

    Sokl 

VÝŠKA  „A“:   96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:   81,3 cm 

   
 

 
     Sokl 
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ŘADA PREMIUM 
 

A8 (čtvercový tvar 239 cm x 239 cm x 97 cm) 
 

 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               8 míst k sezení 
Podhlavník Premium                 6 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             344 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    2388 kg 
Kapacita po rysku plnění                2049 l  
Maximální kapacita                 2563 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

  *            individuální výběr barev   individuální výběr barev     individuální výběr barev       -                         668.900,- 
 
 

A9L (obdélníkový tvar 239 cm x 279 cm x 97 cm)                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 7 míst k sezení 
Podhlavník Premium                 7 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             413 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    3147 kg 
Kapacita po rysku plnění:               2161 l  
Maximální kapacita                 2816 l 
Počet čerpadel a výkon:                3 čerpadla / 2 HP 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USA9LITA1145         Titanium (Titan)    Timber (Šedé dřevo)            Ash Grey (Tlumená šedá)      -                   730.900,-  
 
 
 
 
 
 

 
 

*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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MODULY TRYSEK JetPak: 
             HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
 
      J11        J03   

        Gyro´ssage             DeepRelief 
  (Kruhová masáž) (Hluboké uvolnění) 
 
 

  HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 
 
                 J06       J16                  

   Neck Masseuse         Cascadia  
    (Masáž krku)          (Stupňování)  
  

HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 
 

  J13             J10    
                  RainShower            Spinal´ssage 

        (Déšť)                  (Masáž zad)  
 

 

 

     Sokl

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):    VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 
               Sokl 

MODULY TRYSEK JetPak: 
             HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
 
      J02        J03   

        Pulsator             DeepRelief 
     (Pulsování)        (Hluboké uvolnění) 
 

  HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 

 
                 J06      J14                   J21                

   Neck Masseuse    Versa                 Trio  
    (Masáž krku)           
  

 

HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 
 

  J08             J13    
                     Lumbar             RainShower 

   (Bedra)                    (Déšť)      
 

 

 

VÝŠKA  „A“:    96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:    81,3 cm 
 

               Sokl 

 

PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA JSOU VE STŘEDU PŘEDNÍ STRANY MASÁŽNÍ VANY:     
191  cm (75.25") 
 
* INTERNÍ ELEKTRICKÁ KONZOLE 
 

      

     Sokl

 
 
 
 

Výška: A –  Celková výška 
96,5 cm (38")  

B –  Od země po spodní část okraje / záhybu 
81,3 cm (32") 

C –  Od země po spodní část obložení 
12 cm (4 3/4") 

VÝŠKA  „A“:    96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:    81,3 cm 

 

      Sokl 

VÝŠKA  „A“:    96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:    81,3 cm 
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ŘADA PREMIUM 
 

A6L (obdélníkový tvar 203 cm x 224 cm x 86 cm) Fitness Edition    
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 4 místa k sezení 
Podhlavník Premium                 4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)             288 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1612 kg 
Kapacita po rysku plnění                1324 l  
Maximální kapacita                 1804 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP (nezbytné jsou min. tři 16A nebo dva 16A jističe/s pouze jedním 16A jističem je funkčnost omezena) 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USA6LSTA114E  Fitness Edition Snow (Sněhobílá)   Timber (Šedé dřevo)     Ash Grey (Tlumená šedá) -                       522.900,- 
 
 

A7L (čtvercový tvar 224 cm x 224 cm x 91 cm) Fitness Edition                
 

 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 5 míst k sezení 
Podhlavník Premium                 5 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             308 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1974 kg 
Kapacita po rysku plnění                1666 l  
Maximální kapacita                 2067 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2,5 HP (nezbytné jsou min. tři 16A jističe) 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USA7LSTA114E    Fitness Edition Snow (Sněhobílá)   Timber (Šedé dřevo)    Ash Grey (Tlumená šedá)      -                    594.900,-  
 
 

 
 
*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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               Sokl 
 
 

               Sokl 

MODULY TRYSEK JetPak: 
             HYDROTERAPIE SPORT 
 

                
 
        J02            J03              J04  

        Pulsator             DeepRelief      Neck Blaster 
     (Pulsování)           (Hluboké          (Uvolňení  
                                   uvolnění)         krční oblasti) 
 
 

  HYDROTERAPIE WELLNESS 
 

         
                              J21                  

                    Trio  
    

 
 

 
 
 
 

 

MODULY TRYSEK JetPak: 
             HYDROTERAPIE SPORT 
 

               
 
        J02            J03         J04  

        Pulsator       DeepRelief    Neck Blaster 
     (Pulsování)       (Hluboké      (Uvolňení  
                               uvolnění)     krční oblasti) 
 
 

  HYDROTERAPIE WELLNESS 

           
                  J14                        J21                  

      Versa                       Trio  
    

 
 
 
 

               Sokl 

 

VÝŠKA  „A“:    86,4 cm 

VÝŠKA  „B“:    71,1 cm 
 

VÝŠKA  „A“:   91,4 cm 

VÝŠKA  „B“:   76,2 cm 
 

 
 
 
 

 

       

     Sokl
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ŘADA PREMIUM 
 

A8D (čtvercový tvar 239 cm x 239 cm x 97 cm) Fitness Edition 
 

 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               2 místa k ležení / 3 místa k sezení 
Podhlavník Premium                 5 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             346  kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     2284 kg 
Kapacita po rysku plnění                1938 l 
Maximální kapacita                 2450 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP (nezbytné jsou min. tři 16A jističe) 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
USA8DSTA114E   Fitness Edition Snow (Sněhobílá)   Timber (Šedé dřevo)     Ash Grey (Tlumená šedá)      -                   658.900,-  
 
 

A9L (obdélníkový tvar 239 cm x 279 cm x 97 cm) Fitness Edition                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 7 míst k sezení 
Podhlavník Premium                 7 kusů 
Hmotnost s krytem (bez vody)             413 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    3147 kg 
Kapacita po rysku plnění:               2161 l  
Maximální kapacita                 2816 l 
Počet čerpadel a výkon:                3 čerpadla / 2 HP (nezbytné jsou min. tři 16A jističe) 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USA9LSTA1145   Fitness Edition Snow (Sněhobílá)   Timber (Šedé dřevo)     Ash Grey (Tlumená šedá)      -                   730.900,-  
 
 

 
 

 

 
 

*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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    Sokl 

 

 
 
 
 

 

MODULY TRYSEK JetPak: 
             HYDROTERAPIE SPORT 
 

               
 
        J02            J03          J04  

        Pulsator       DeepRelief     Neck Blaster 
     (Pulsování)       (Hluboké      (Uvolňení  
                               uvolnění)     krční oblasti) 
 
 

  HYDROTERAPIE WELLNESS 

           
                    J16                      J21                  

      Cascadia                  Trio  
    

   
 

    
 

   
 

MODULY TRYSEK JetPak: 
             HYDROTERAPIE SPORT 
 
 
 
 
      J02        J03   

        Pulsator             DeepRelief 
     (Pulsování)        (Hluboké uvolnění) 
 

  HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 
 
                 J06      J14                   J21                

   Neck Masseuse         Versa                  Trio  
    (Masáž krku)           
  

HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 
 

  J08             J13    
                     Lumbar             RainShower 

   (Bedra)                    (Déšť)      

 

     Sokl

 

 
 

    Sokl 

VÝŠKA  „A“:    96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:    81,3 cm 
 
 

    Sokl 

 

PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA JSOU VE STŘEDU PŘEDNÍ STRANY MASÁŽNÍ VANY:     
191  cm (75.25") 
 
* INTERNÍ ELEKTRICKÁ KONZOLE 
 

VÝŠKA  „A“:    96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:    81,3 cm 

Výška: 
A –  Celková výška 

96,5 cm (38")  
B –  Od země po spodní část okraje / záhybu 

81,3 cm (32") 
C –  Od země po spodní část obložení 

12 cm (4 3/4") 
 

               Sokl 

               Sokl 
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ŘADA COMFORT 
 

R5L (obdélníkový tvar 173 cm x 213 cm x 79 cm) 
 

 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 2 místa k sezení 
Podhlavník Comfort                 2 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)              206 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1096 kg 
Kapacita po rysku plnění                890 l 
Maximální kapacita                 1212 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USR5LSSA1124          Snow (Sněhobílá)   Stone Grey (Šedý kámen)    Ash Grey (Tlumená šedá)                        Šedé        354.900,-  
 

R6L (obdélníkový tvar 203 cm x 224 cm x 86 cm) 
 

 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 4 místa k sezení 
Podhlavník Comfort                 3 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)              261 kg  
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     1556 kg  
Kapacita po rysku plnění                1295 l  
Maximální kapacita                 1766 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USR6LSSA1124            Snow (Sněhobílá)   Stone Grey (Šedý kámen)      Ash Grey (Tlumená šedá)                   Šedé      389.900,-  
USR6LSSA1D44  Black & White    Snow (Sněhobílá)   Stone Grey (Šedý kámen)      Ash Grey (Tlumená šedá)            Tmavošedé         Brouš. nerez. ocel   400.900,-  

 
*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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      MODULY TRYSEK JetPak: 
                     HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 

 
                      J20                  

        Reliever (Odreagování) 
   

 

            HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 

           
J13        
RainShower (Déšť)        

 
 

      Sokl

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 
 

                Sokl 

      Sokl

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 

                Sokl 

VÝŠKA  „A“:   86,4 cm 

VÝŠKA  „B“:    71,1 cm 

 

 

                MODULY TRYSEK  
JetPak B&W               Jet Pak R6L 

                         HYDROTERAPIE SPORT  
 
 

 
      J05                        J05                  
         Alleviate (Úleva)         Alleviate (Úleva)   

 
HYDROTERAPIE WELLNESS 

 
 
           J01            J06             

                 Oscillator      Neck Masseuse 
(Kmitání)       (Masáž krku) 

 
 

 

              HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 

            
                     J13       J13 
            RainShower (Déšť)       RainShower (Déšť)   

 

        Sokl 

VÝŠKA  „A“:    78,7 cm 

VÝŠKA  „B“:    63,5 cm 
 

 

                Sokl 
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ŘADA COMFORT 
 

R7 (čtvercový tvar 224 cm x 224 cm x 91 cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R7L (čtvercový tvar 224 cm x 224 cm x 91 cm) 
 

 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 5 míst k sezení 
Podhlavník Comfort                 4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)             308 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     1921 kg 
Kapacita po rysku plnění               1613 l  
Maximální kapacita                 2029 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USR7LSSA1124               Snow (Sněhobílá)   Stone Grey (Šedý kámen)      Ash Grey (Tlumená šedá)                    Šedé       461.900,-  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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       Sokl

 
                 Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

       Sokl

 
                  Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 
 

 
VÝŠKA  „A“:   91,4 cm 

VÝŠKA  „B“:    76,2 cm 

 

    MODULY TRYSEK JetPak: 
HYDROTERAPIE WELLNESS 

 
 

 
            J01                  J06                  

   Oscillator                Neck Masseuse 
   (Kmitání)                   (Masáž krku) 
                                  
 

         HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
      

   J08                     J13 
       Lumbar              RainShower 
        (Bedra)               (Déšť)        

 

    MODULY TRYSEK JetPak: 
HYDROTERAPIE SPORT 
 
 

 
 
                           J05                           

       Alleviate (Úleva) 
 
 

 
 

HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 
 
                  J20                        J06               

Reliever         Neck Masseuse 
           (Odreagování)                           (Masáž krku) 

   
 

 

HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 
 

   J13                       
                         RainShower (Déšť)                      
 
 

       Sokl 

 
                Sokl 

VÝŠKA  „A“:    91,4 cm 

VÝŠKA  „B“:    76,2  cm 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               6 míst k sezení 
Podhlavník Comfort                 4 kusy 
Hmotnost (bez vody)                 300 kg  
Hmotnost (voda po rysku maximálního plnění)        1935 kg 
Kapacita po rysku plnění                1635 l  
Kapacita max.                   2051 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 
 

 

BAREVNÁ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

  *            individuální výběr barev   individuální výběr barev     individuální výběr barev       -                          461.900,- 
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ŘADA COMFORT 
 

R8L (čtvercový tvar 239 cm x 239 cm x 97 cm) 
 

 
 

Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 5 míst k sezení 
Podhlavník Comfort                 4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)              353 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    2690 kg 
Kapacita po rysku plnění                1984 l  
Maximální kapacita                 2408 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

  *            individuální výběr barev   individuální výběr barev     individuální výběr barev       -                         566.900,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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    Sokl

 
                Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):     VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):   

 

    MODULY TRYSEK JetPak: 
       HYDROTERAPIE SPORT 
 
 

 
 
               J03                           

     DeepRelief  (Hluboké uvolnění) 
 

    HYDROTERAPIE WELLNESS 
 
 
 
                        J19                         J06                     
     Wellness         Neck Masseuse 

(Dobré zdraví)     (Masáž krku) 
 
 
 

      HYDROTERAPIE RELAX 
 

 
 

     
                            J13 
               RainShower        

                               (Déšť)          

     Sokl

 
                Sokl 

VÝŠKA  „A“:    96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:    81,3 cm 



 Ceník 2020                                                   
 

Příslušenství k řadě PREMIUM a COMFORT a Black&White Edition 
JETPAK II Upgrade (na objednávku) 
 
HYDROTERAPIE SPORT 
 

    
Model J02 J03 J04* J05 
Název modelu  Pulsator  (Pulzování) DeepRelief  (Hluboké uvolnění) Neck Blaster (Uvolnění krční oblasti) Alleviate (Úleva) 
Barevné 
provedení šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel 

Průtok  
(v litrech za min.) 265 l / min 239 l / min 326 l / min 220 l / min 

Artikl   USJJ02X1 USJJ02X3    USJJ03X1    USJJ03X3 USJJ04X1 USJJ04X3 USJJ05X1 USJJ05X3 
Cena 20.440,- 21.840,- 20.440,- 21.840,- 20.440,- 21.840,- 20.440,- 21.840,- 
 
 

  
Model J11 J17 

Název modelu  
Gyro‘ssage 

(Kruhová masáž) 
AcuTherapy 
(Akuterapie) 

Barevné 
provedení šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel 

Průtok  
(v litrech za min.) 220 l / min 231 l / min 

Artikl   USJJ11X1 USJJ11X3    USJJ17X1    USJJ17X3 
Cena 20.440,- 21.840,- 20.440,- 21.840,- 
 
 
HYDROTERAPIE WELLNESS 
 

    
Model J01 J06* J07 J14 

Název modelu  
  Oscillator     

(Kmitání)  
Neck Masseuse              

  (Masáž krku)    
   FibroTherapy    
(Uvoln. pohyb. ústr.)     

Versa 

Barevné 
provedení šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel 

Průtok  
(v litrech za min.) 174 l / min 178 l / min 212 l / min 189 l / min 

Artikl   USJJ01X1 USJJ01X3    USJJ06X1    USJJ06X3 USJJ07X1 USJJ07X3 USJJ14X1 USJJ14X3 
Cena 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 
 
 
 

   

 

Model J16* J19 J20 J21 

Název modelu  
Cascadia  

    (Stupňování)          
Wellness  

                     (Dobré zdraví)          
Reliever      

(Odreagování) Trio 

Barevné 
provedení šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel 

Průtok  
(v litrech za min.) 163 l / min 186 l / min 208 l / min  

Artikl   USJJ16X1 USJJ16X3    USJJ19X1    USJJ19X3 USJJ20X1 USJJ20X3 USJJ21X1 USJJ21X3 
Cena 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 
 
HYDROTERAPIE RELAX 
 

    
Model J08 J10 J12 J13 

Název modelu  
Lumbar 
(Bedra) 

Spinal’ssage 
(Masáž zad) 

Spinal Health 
(Zdravá záda) 

RainShower 
(Déšť)   

Barevné 
provedení šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel šedé trysky broušená 

nerezavějící ocel šedé trysky broušená 
nerezavějící ocel 

Průtok  
(v litrech za min.) 136 l / min 87 l / min 159 l / min 

Artikl   USJJ08X1 USJJ08X3    USJJ10X1    USJJ10X3 USJJ12X1 USJJ12X3 USJJ13X1 USJJ13X3 
Cena 14.840,- 16.240,- 14.840,- 16.240,- 14.840,- 16.240,- 14.840,- 16.240,- 
 
 
 
 

*Není k dispozici pro Black &White Edition/Dark Grey (Tmavošedá).  
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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Písmeno X nahrazuje označení barvy:  
E = Mračna  R = Granit   L = Platina   M = Půlnoční černá   P = Perla   S = Sněhobílá    I = Titan   D = Tmavošedá
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Příslušenství k řadě PREMIUM a COMFORT a Black&White Edition 
 

 

JETPAK II Upgrade (skladem) 
 
 

HYDROTERAPIE SPORT 
 

   
Model J02 J03 J04* 

Název modelu  
Pulsator  

(Pulzování) 
      DeepRelief    
(Hluboké uvolnění) 

        Neck Blaster    
(Uvolnění krční oblasti) 

Barevné provedení šedé trysky broušená nerezavějící 
ocel šedé trysky broušená nerezavějící 

ocel šedé trysky broušená nerezavějící 
ocel 

Průtok (v litrech za min.) 265 l / min 239 l / min 326 l / min 
Artikl   USJJ02X1 USJJ02X3    USJJ03X1    USJJ03X3 USJJ04X1 USJJ04X3 
Cena 20.440,- 21.840,- 20.440,- 21.840,- 20.440,- 21.840,- 
 
 
 

HYDROTERAPIE WELLNESS 
 

  

 

Model J01 J14 J21 

Název modelu  
  Oscillator     

(Kmitání)  Versa Trio 

Barevné provedení šedé trysky broušená nerezavějící 
ocel šedé trysky broušená nerezavějící 

ocel šedé trysky broušená nerezavějící 
ocel 

Průtok (v litrech za min.) 174 l / min 189 l / min  
Artikl   USJJ01X1 USJJ01X3    USJJ14X1    USJJ14X3 USJJ21X1 USJJ21X3 
Cena 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 17.640,- 19.040,- 
 

*Není k dispozici pro Black &White Edition/Dark Grey (Tmavošedá).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
 
 
 

Volitelné příslušenství: 
 

Číslo artiklu              Popis                                       Cena v Kč bez DPH 
U90SP000000  Zvedák termokrytu Easy Lifter zjednodušující sejmutí krytu 8.400,-
U90SP000011 Zvedák termokrytu hydraulický 12.600,-
U90SP000012 Zvedák termokrytu Easy Cover Lifter pro A9L (sada)  11.200,-
U90SP000013 Zvedák termokrytu hydraulický pro A9L (sada) 16.520,-
U90SP000002 Schůdky do masážní vany, barva šedá 5.600,-
U90SP000004 Schůdky do masážní vany, barva hnědá 5.600,-
UCCOM1320 Sada filtrů pro řad PREMIUM, COMFORT a X (2 náhradní filtry) 3.800,-
UCELP0908 Wi-Fi modul pro smartphone 14.000,-

Stereosystém Premium 36.000,-
Stereosystém Comfort 36.000,-
Trysky z broušené nerezavějící oceli pro sortiment řady Comfort 11.200,-
Zvýšení výkonu čerpadla na 2 x 2,5 HP (možné pro masážní vany s 2 čerpadly (2 x 2,0 HP) – nezbytné 400V 3-fázové napájení) 11.200,-
Druhé čerpadlo pro A6L, R6L 33.600,- 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 
PRO ZASLÁNÍ OBJEDNÁVKY 
(STR. 22) 

EOS – Zdokonalený systém ozonizace 18.200,- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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Písmeno X nahrazuje označení barvy (jenom v následujících provedeních):  
Trysky z broušené nerezavějící oceli:   P = Perla   I = Titan  

Šedé trysky:             S = Sněhobílá  
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ŘADA X 
 

X5L (obdélníkový tvar 173 cm x 213 cm x 79 cm) 
 

 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 2 místa k sezení 
Pohodlný podhlavník                 3 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)              206 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     1096 kg 
Kapacita po rysku plnění                890 l  
Maximální kapacita                 1212 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USX5LLSA1044          Platinum (Platina)       Stone Grey (Šedý kámen)    Ash Grey (Tlumená šedá)                        Brouš. nerez. ocel   300.900,-  
 

 

X6L (obdélníkový tvar 203 cm x 224 cm x 86 cm) 
 
 

 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               1 místo k ležení / 4 místa k sezení 
Pohodlný podhlavník                 4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)              260 kg  
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1449 kg 
Kapacita po rysku plnění                1189 l 
Maximální kapacita                 1684 l 
Počet čerpadel a výkon:                1 čerpadlo / 2,5 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USX6LLSA1044        Platinum (Platina)      Stone Grey (Šedý kámen)  Ash Grey (Tlumená šedá)                    Brouš. nerez. ocel       333.900,-  
 

 
 
 
 
 

*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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          Sokl 

 
                 Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):    

        Sokl 

 
                Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):    

         Sokl 

 
                 

           Sokl 

VÝŠKA  „A“:    78,7 cm 

VÝŠKA  „B“:    63,5 cm 
 

         Sokl 

 
               Sokl 

VÝŠKA  „A“:    86,4 cm 

VÝŠKA  „B“:    71,1 cm 
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ŘADA X 
 

X7L (čtvercový tvar 224 cm x 224 cm x 91 cm) 
 
 

 
 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení             1 místo k ležení / 5 míst k sezení 
Pohodlný podhlavník                 4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)              308 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)    1781 kg 
Kapacita po rysku plnění                1473 l  
Maximální kapacita                 1926 l 
Počet čerpadel a výkon:                2 čerpadla / 2 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USX7LLSA1044          Platinum (Platina)        Stone Grey (Šedý kámen)    Ash Grey (Tlumená šedá)                                     Brouš. nerez. ocel      397.900,-  
 
 

X6R (kulatý tvar 201 cm x 91 cm) 
 

 
 
 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení               5 míst k sezení 
Hmotnost s krytem (bez vody)               228 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     1330 kg 
Kapacita po rysku plnění                 1102 l  
Maximální kapacita                  1300 l 
Počet čerpadel a výkon:                 1 čerpadlo / 2,5 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE 
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

USX6RLSA1044          Platinum (Platina)        Stone Grey (Šedý kámen)    Ash Grey (Tlumená šedá)                                     Brouš. nerez. ocel      318.900,- 
 
 
*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):        VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):    

      Sokl 

 

                 Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):    

Technika 

Pohled shora 

      Sokl 

 

               Sokl 

VÝŠKA  „A“:    91,4 cm 

VÝŠKA  „B“:    76,2 cm 
 

VÝŠKA  „A“:    91 cm 

VÝŠKA  „B“:    79 cm 
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ŘADA X 
 

X8 (čtvercový tvar 239 cm x 239 cm x 97 cm) 
 

 

 
Technické údaje 
Počet míst k ležení / k sezení              8 míst k sezení 
Pohodlný podhlavník                  4 kusy 
Hmotnost s krytem (bez vody)               344 kg 
Hmotnost s krytem s vodou (po rysku maximálního plnění)     2184 kg 
Kapacita po rysku plnění                 1840 l  
Maximální kapacita                  2314 l 
Počet čerpadel a výkon:                 2 čerpadla / 2 HP 
 
 
 

 

BAREVNÉ KOMBINACE  
 

Číslo artiklu    Verze   Skořepina     Obložení (panel)     Kryt         Zvukový systém  Moduly JetPak    Trysky   Cena v Kč bez DPH 
 

  *            individuální výběr barev   individuální výběr barev     individuální výběr barev       -                 Brouš. nerez. ocel      467.900,- 
 
 
 
 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro řadu X 
Volitelné příslušenství: 
 

Číslo artiklu Popis Cena v Kč bez DPH 
U90SP000000  Zvedák termokrytu Easy Lifter zjednodušující sejmutí krytu  8.400,- 
U90SP000010 Zvedák termokrytu Easy Lifter Flex  14.000,- 
U90SP000002 Schůdky do masážní vany, barva šedá 5.600,- 
U90SP000004 Schůdky do masážní vany, barva hnědá 5.600,- 
UCCOM1320 Sada filtrů pro řad Premium, Comfort a X (2 náhradní filtry) 3.800,- 
UCELP0908 Wi-Fi modul pro smartphone 14.000,- 
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 
 PRO ZASLÁNÍ OBJEDNÁVKY (STR. 21) Zvukový systém X-Audio 

 

33.600,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*Na objednávku 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez montážně instalačních prací (doprava, instalace apod.). Náklady na dopravu a montáž budou kalkulovány zvlášť. 
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         Sokl 

 

                Sokl 

VÝŠKA (CELKOVÁ VÝŠKA „A“):   VÝŠKA (OD ZEMĚ PO SPODNÍ ČÁST OKRAJE „B“):    VÝŠKA  „A“:    96,5 cm 

VÝŠKA  „B“:    81,3 cm 
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Objednávkový formulář pro sortiment řady X 
 
                    
Prodejce masážního systému:   Kontaktní osoba / poradce:  
Jméno:   Jméno:  
Adresa:   Adresa:  
PSČ, město / obec:   PSČ, město / obec:  
Telefonní číslo:   Telefonní číslo:  
Fax:   Fax:  
Číslo mobilního telefonu:   Číslo mobilního telefonu:  
Číslo objednávky:        Vytvořeno dne:          
Datum / podpis:   Datum / podpis:  
 
 
Krok 1: Masážní vana 
Označte, prosím, model, který si přejete. 
Model Rozměry  
X5L 173 cm x 213 cm x 79 cm  
X6L 203 cm x 224 cm x 86 cm  
X6R 201 cm x 91 cm  
X7L 224 cm x 224 cm x 91 cm  
X8 239 cm x 239 cm x 97 cm  
 
Krok 2: Barva skořepiny 
Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 
Platinum (Platina)  
Midnight Canyon (Půlnoční černá)  
Snow (Sněhobílá)  
 
Krok 3: Barva vnějšího obložení (panelů) 
Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 
Stone Grey (Šedý kámen)  
Chestnut (Kaštan)  
 
Krok 4: Barva krytu 
Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 
Ash Grey (Tlumená šedá)  
Chocolate (Čokoláda)  
 
Krok 5: Speciální funkce 
Označte, prosím, speciální funkce, které si přejete. 
Zvukový systém X-Audio (neplatí pro model X6R)  
 
Zvláštní požadavky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento formulář odešlete, prosím, obchodnímu zástupci ve své oblasti nebo přímo interním pracovníkům prodeje. 
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Objednávkový formulář pro sortiment řady Premium a Comfort 
 
       

Prodejce masážního systému:   Kontaktní osoba / poradce:  
Jméno:   Jméno:  
Adresa:   Adresa:  
PSČ, město / obec:   PSČ, město / obec:  
Telefonní číslo:   Telefonní číslo:  
Fax:   Fax:  
Číslo mobilního telefonu:   Číslo mobilního telefonu:  
Číslo objednávky:        Vytvořeno dne:          
Datum / podpis:   Datum / podpis:  
 
Krok 1: Masážní vana 
Označte, prosím, model, který si přejete. 

 Krok 4: Barva krytu 
Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 

Model Rozměry   Ash Grey (Tlumená šedá)  
A5L 173 cm x 213 cm x 79 cm   Chocolate (Čokoláda) 
A6L 203 cm x 224 cm x 86 cm   
A7 224 cm x 224 cm x 91 cm   
A7L 224 cm x 224 cm x 91 cm  
A8D 239 cm x 239 cm x 97 cm  

Krok 5: Hudba / aplikace 
Označte, prosím, zvukový systém / aplikaci, kterou si přejete. 

A8L 239 cm x 239 cm x 97 cm  Bez zvukového systému, bez Wi-Fi modulu pro smartphone 
A8 239 cm x 239 cm x 97 cm  Zvukový systém Premium, bez Wi-Fi modulu pro smartphone 
A9L 239 cm x 279 cm x 97 cm   Zvukový systém Comfort, bez Wi-Fi modulu pro smartphone  
R5L 173 cm x 213 cm x 79 cm   Zvukový systém Premium, s Wi-Fi modulem pro smartphone   
R6L 203 cm x 224 cm x 86 cm  Zvukový systém Comfort, s Wi-Fi modulem pro smartphone 
R7 224 cm x 224 cm x 91 cm   
R7L 224 cm x 224 cm x 91 cm  
R8L 239 cm x 239 cm x 97 cm  

Krok 6: Barva modulů trysek JetPak 
Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 

    Platinum (Platina)  
Midnight Canyon (Půlnoční černá)  Krok 2: Barva skořepiny 

Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 
 

Pearl (Perla)  
Cloud (Mračna)1)   Snow (Sněhobílá)  
Granite (Granit)   Dark Grey (Tmavošedá) (neplatí pro J04, J06, J16)   
Midnight Canyon (Půlnoční černá)   Titanium (Titan)  
Pearl (Perla)   Cloud (Mračna)  
Platinum (Platina)   Granite (Granit)  
Snow (Sněhobílá)     
Titanium (Titan)     
  

   
 

Krok 3: Barva vnějšího obložení (panelů) 
Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 

 Krok 7: Barva trysek 
Označte, prosím, barvu, kterou si přejete. 

Chestnut (Kaštan)1)   Šedé trysky (standardně pro řadu Comfort), neplatí pro Premium  
Light Grey (Světlešedá)1) 2)       Trysky z broušené nerezavějící oceli  
Orchard (Ořechové dřevo)2)    

 
Stone Grey (Šedý kámen)1)     
Timber (Šedé dřevo) 2)   
1) Barevné kombinace, které nejsou k dispozicii pro A9L   

Krok 8: Zvýšení výkonu 
Zvýšení výkonu je možné pro masážní vany s 2 čerpadly (2 x 2,0 HP) – 
bezpodmínečně nutné 400V třífázové napájení) 

2) Barevné kombinace, které nejsou k dispozicii pro řadu Comfort  Zvýšení výkonu na 2 x 2,5 HP  
  EOS – Zdokonalený systém ozonizace  
  Druhé čerpadlo pro A6L, R6L  

 
Zvláštní požadavky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tento formulář odešlete, prosím, obchodnímu zástupci ve své oblasti nebo přímo interním pracovníkům prodeje. 
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Všeobecné obchodní podmínky společnosti Villeroy&Boch AG, divize Bath and Wellness 
Rev. srpen 2016  
 

I. Obecné informace 
 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen 
„obchodní podmínky“) platí pro všechny − tj. i do 
budoucna – nabídky, dodávky a jiná plnění 
společnosti Villeroy & Boch AG včetně všech jejích 
poboček a společností skupiny (dále jen „my“, 
„nás“, „nám“ nebo „námi“) pro zákazníky, kteří 
nejsou spotřebiteli ve smyslu § 13 německého 
občanského zákoníku BGB (dále jen „nabyvatel“; 
nabyvatel a my spolu také dále jen „strany“). 

 

2. Pokud se výslovně nedohodne jinak, tyto obchodní 
podmínky jsou platné po celou dobu trvání 
obchodního vztahu, aniž by bylo nutné, abychom na 
tento fakt zvlášť upozornili. Obchodní podmínky 
nabyvatele nelze uplatnit, pokud nejsou námi 
výslovně písemně uznány. Tyto obchodní podmínky 
platí i v případě dodávek nabyvateli bez omezení, 
přičemž jsme si vědomi podmínek nabyvatele, které 
jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami 
nebo se od našich odchylují. 

 

3. Případné změny (úpravy/dodatky) k těmto podmín-
kám se vyžadují v písemné formě. 

 

4. Ústní vedlejší dohody nebo ujištění jsou neplatné, 
pokud nejsou námi písemně potvrzeny. 

 
II. Nabídky 
 

1.  Pokud nejsou naše nabídky ve svém textu označeny 
za závazné, jsou nezávazné a bez vazby povinnosti a 
neukládají nám žádnou povinnost přijmout určitou 
objednávku. 

 

2. Pokud po uzavření smlouvy naši zákazníci požadují 
změny nebo v případě, že se smlouva zcela nebo 
částečně zruší, všechny náklady a výdaje a jiné 
ztráty, které nám do té doby vznikli, nebo které mají 
vzniknout v souvislosti s tím (například ušlý zisk), 
hradí zákazník. Zrušení je možné pouze s naším 
souhlasem. Tím nejsou dotknuté žádné práva naby-
vatele na odstoupení od smlouvy nebo prohlášení 
smlouvy za neplatnou. 

 
III. Ceny a dodávky 
 

1. Pokud se strany nedohodnou na jiné ceně, bude cena 
stanovena v souladu s našimi ceníky platnými 
v době, kdy se uzavřela smlouva. Pokud se strany 
nedohodly jinak, kromě všech cen v souladu 
s ceníky nabyvatel ponese i náklady na balení a 
přepravu a daně z obratu a jakékoli jiné veřejné 
poplatky. 

 

2. Dodávky musí být provedeny v rámci smluvně 
dohodnutých podmínek. Pokud se strany nedo-
hodnou výslovně jinak, dodávky budou provedeny 
tzv. ze závodu (ex works). 

 

3. Dodací lhůty nebo lhůty uvedené v potvrzení 
objednávky představují odhadované termíny nebo 
lhůty, a proto jsou nezávazné. Jsou závazné pouze 
tehdy, jsou-li jako takové potvrzené v potvrzení 
objednávky. 

 

4. Není-li uzavřena jiná smluvní dohoda, dodací lhůta 
začíná po obdržení písemného potvrzení objednávky. 

 

5. Dodací lhůta nebo termín je považován za splněný, 
pokud zboží opustí náš výrobní podnik nebo sklad, 
případně, když má zboží vyzvednout kupující, pokud 
je připraveno k vyzvednutí před uplynutím 
uvedeného termínu nebo lhůty.  

 

6. Nebude-li splněn nezávazný termín nebo lhůta 
dodání (dále jen „nezávazná dodací lhůta“ uvedená 
níže v této části 6 jako „nezávazná dodací lhůta“), 
budeme mít za to, že jsme túto lhůtu nedodrželi, 
když uplynula lhůta odkladu a byla obdržena 
upomínka od kupujícího, pokud nedokážeme 

 

prokázat, že jsme nebyli zodpovědní za naše 
nedodržení nezávazné dodací lhůty nebo nemohli 
ovlivnit doručení dodávky v době odkladu. Délka 
doby odkladu je 1/5 nezávazné dodací lhůty. Doba 
odkladu začíná prvním pracovním dnem, který 
následuje po skončení dodací lhůty. Pokud délka 
odkladu není přesný počet celých dnů, týdnů nebo 
měsíců, zaokrouhlí se na nejbližší plný počet dnů 
(například: nezávazná dodací lhůta 27 dní, 1/5 = 5,4 
dne, doba odkladu = zaokrouhlená na 5 dnů). 

   

Nezávazná dodací lhůta se vypočítá v souladu se 
zněním části III bod 4. 
 

7. Pokud není dodací lhůta nebo termín splněn 
z důvodů, za které nejsme odpovědní, zejména 
v případech, kdy jsme sami obdrželi pozdní nebo 
nesprávné vlastní nebo jiné dodávky, prodlužuje se 
dodací lhůta o přiměřenou dobu. 
 

Pokud navíc nemůžeme z důvodů, za které nejsme 
odpovědní, provést naše plnění v rámci uvedené 
přiměřeně prodloužené dodací lhůty, neprodleně 
o tom musíme informovat kupujícího. V takových 
případech máme právo odstoupit od smlouvy ve 
lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jsme informovali 
kupujícího. Po uplatnění uvedeného práva na 
odstoupení od smlouvy jsme povinni bez zbytečného 
odkladu vrátit kupujícímu veškeré protiplnění, které 
již mohl učinit. 
 

Pro zbytek zůstávají zákonná práva a nároky stran 
nedotčeny. 

 
IV. Balení 
 

1. Pokud nedojde k dohodě ohledně speciálního 
balení, zboží bude zabaleno podle našeho uvážení 
v souladu se standardními komerčními metodami. 

 

2. Náklady na přepravní obaly (např. eurokontejnery, 
kartónové krabice nebo bedny) budou fakturovány 
nabyvateli. Pokud se zboží přepravuje v opakovaně 
použitelných kontejnerech, fakturuje se poplatek za 
jejich nájem nebo cirkulační poplatek. Opakovaně 
použitelné přepravné kontejnery se musí okamžitě 
vrátit do centra sdílení prostřednictvím logistického 
systému návratu zásilek. Náklady vzniklé nesplněním 
této povinnosti se fakturují zákazníkovi. Obalové 
prvky budou přijaty zpět v rámci příslušných 
zákonných předpisů a podle nich. 

 

3. Náklady na naložení hradí nabyvatel jako náklady na 
přepravu. Pokud se zboží nakládá na sdílené palety, 
budeme následovat obvyklý proces nakládání při 
výměně palet s autodopravcem. Pokud se použijí 
autodopravci nebo vozidla zákazníka, musí nabyvatel 
dodat neporušené palety na výměnu. Chybějící 
palety budou fakturované nabyvateli. 

 
 

V. Přeprava 
 

1.  Zboží se přepravuje na náklady a riziko nabyvatele. 
 

2. Riziko přechází na nabyvatele, když se předměty, 
které jsou předmětem dodávky, odevzdají přepravní 
společnosti nebo samotnému nabyvateli. 

 

3. Pojištění se uzavře pouze na přání a náklady 
nabyvatele. 

 

4. Škody způsobené při přepravě se musí neprodleně 
hlásit dopravci na kontrolu. Nabyvatel musí zajistit, 
aby byl předmět reklamace uveden v záznamu 
o dodávce. Záznam o dodávce vytvořený v takových 
případech se musí zaslat k nám, aniž bychom 
museli požádat o jeho zaslání.  

 
 
 
 
 
 
 

 
VI. Platební podmínky 
 

1.  Pokud se smluvně nedohodneme jinak, naše 
pohledávky   jsou   splatné   v plné  výši   ihned  po 

    obdržení faktury. Konečné datum potřebné pro 
určení toho, zda byla platba provedena včas, nebo 
ne, musí být datum, kdy byla platba skutečně přijata. 

 

2. Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo, že existuje 
riziko, že by objednatel nemusel být schopen plnit 
své povinnosti vůči nám, budeme mít právo trvat na 
tom, že zbývající dodávky uskutečníme pouze na 
základě zálohové platby nebo zajištění. Pokud po 
uplynutí přiměřené lhůty, kterou my stanovíme, 
nedojde k zaplacení uvedených záloh nebo 
poskytnutí zajištění, jsme oprávněni odstoupit od 
všech nebo některých smluv, kterých se to dotýká, 
nebo od kterékoliv z jejich částí. Lhůta se považuje 
za přiměřenou, jestliže trvá alespoň 10 kalendářních 
dnů, ačkoli nabyvatel má také možnost prokázat, že 
v daném konkrétním případě uvedená lhůta nebyla 
přiměřená. Na výše uvedené budeme mít zejména 
nárok, pokud jde o naši vědomost, že nabyvatel 
vystavil šeky, které nejsou kryté dostatečnými 
finančními prostředky, v případě protestu směnek 
nebo šeků nabyvatele, v případě podání žádosti 
o insolvenční řízení nebo pokud se už reálně 
zahájilo konkurzní řízení: výše uvedené platí bez 
ohledu na náš nárok na uplatnění dalších práv. 
 

3. Směnky a šeky budou přijímány pouze po zvláštní 
dohodě a ve všech případech pouze jako podmíněné 
platby. Diskontní poplatky, inkasní poplatky a 
všechny ostatní náklady budou fakturovány 
nabyvateli. 

 
VII. Výhrada vlastnictví 
 

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo na dodané zboží až 
do doby, kdy obdržíme všechny platby vyplývající 
z aktuálního obchodního vztahu s nabyvatelem; 
zmíněná výhrada se týká uznaného salda. 

 

2. Nabyvatel má právo dále prodat zboží podléhající 
výhradě vlastnictví v rámci běžného obchodního 
styku, ale pouze s výhradou vlastnictví. Nabyvatel 
nesmí zboží podléhající výhradě vlastnictví ani dát 
do zálohy, ani vlastnictví převést jako zajištění. 
Nabyvatel na nás tímto nyní provádí souběžně 
všechny nároky, které plynou pro něj z dalšího 
prodeje ve výši konečné faktury naší pohledávky 
(včetně daně z obratu). Tímto přijímáme tento 
převod. Pohledávky, které nabyvatel takto převede 
předem na nás, se vztahují i na uznané saldo a 
v případě platební neschopnosti nabyvatele, 
k existujícímu příčinnému saldu. Limit krytí 
z převedených pohledávek činí 110% realizovatelné 
hodnoty zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, 
které se dodá v jednotlivých případech. Nabyvatel je 
oprávněn vymáhat pohledávku. Zmíněné zplno-
mocnění pro vymáhání a povolení k dalšímu pro-
deji můžeme zrušit v případě, pokud nabyvatel 
poruší některou ze svých podstatných smluvních 
povinností (např. zpoždění platby). 
 

3. Nabyvatel je povinen nás neprodleně informovat 
o jakýchkoli pokusech třetí strany získat vlastnictví 
zboží dodaného s výhradou vlastnictví, přitom, 
pokud možno již v počátečním stadiu, kdy takové 
pokusy teprve hrozí. Musí informovat subjekty třetí 
strany, které se pokoušejí (nebo mají v úmyslu 
pokoušet se) získat vlastnictví tohoto zboží, že jde 
o náš majetek. Všechny náklady na intervence 
(např. § 771 německého občanského soudního řádu 
[ZPO]) hradí nabyvatel v případě, pokud třetí strana 
není schopna uhradit nám náklady na soudní a 
mimosoudní řízení. 
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4. V případě, že nabyvatel poruší některou ze svých 
podstatných smluvních povinností, a to zejména 
v případě prodlení platby, budeme mít právo 
převzít předmět koupě a za tím účelem navštívit 
prostory nabyvatele. V každém takovém opětovném 
nabytí předmětu koupě z naší strany je navíc 
imanentní odstoupení od smlouvy. Po opětovném 
nabytí budeme oprávněni předmětný objekt koupě 
komerčně využít, přičemž výtěžek z takového 
využití se zúčtuje vůči finančním závazkům 
nabyvatele (např. náhrada škody) - mínus přiměřené 
náklady na využití. V případě, že nabyvatel byl 
vinen porušením povinnosti, která vedla k odstou-
pení, je povinen vrátit nám paušální náhradu za 
zpáteční přepravu předmětu koupě ve výši 5% 
z kupní ceny. Tato částka může být vyšší nebo nižší, 
pokud dokážeme prokázat, že ztráta nebo škoda byla 
v skutečnosti vyšší, resp. v případě, pokud nabyvatel 
dokáže prokázat, že byla v skutečnosti nižší. 

 

5. Dokud se naše pohledávka neuhradí, budeme mít 
právo kdykoliv požadovat informace od nabyvatele 
o tom, kterých dodaných zboží s výhradou vlast-
nictví je nadále vlastníkem, kde se nacházejí a 
kterým zákazníkům se prodalo zbývající zboží, které 
jsme dodali, přičemž jde o informace vztahující se 
k množství, typu a obj. číslu. Budeme mít také 
právo zkontrolovat dodané zboží s výhradou 
vlastnictví na kterémkoliv z prostorů nabyvatele, 
všude tam, kde se v daném okamžiku může zboží 
nacházet. 

 

6. Nabyvatel je povinen zacházet s objektem koupě 
s náležitou péčí a vykonávat všechny potřebné 
servisní činnosti a údržbu na vlastní náklady tak, 
aby na svoje vlastní náklady zajistil naše zboží proti 
požáru a krádeži, a na naše požádání musí 
poskytnout důkaz o uzavřeném pojištění. 

 

7. a) Jakékoliv zpracování nebo přestavba předmětu 
koupě nabyvatelem budou vždy vykonané v našem 
jménu. Pokud se předmět koupě zpracuje s jinými 
předměty, kterých nejsme majitelé, získáme spolu-
vlastnictví k nové věci v poměru hodnoty předmětu 
koupě (konečná fakturovaná suma včetně daně 
z obratu) k ostatním zpracovaným předmětům 
v čase zpracování. Pro zbytek platí ustanovení 
upravující výhrady vlastnictví přiměřeně aplikované 
na věci vytvořené zpracováním. 
b) Jako zajištění našich pohledávek vůči nabyvateli 
nám nabyvatel postoupí pohledávky, které pro něj 
plynou ve vztahu k třetí osobě v důsledku toho, že 
kombinuje předmět koupě s pozemkem.  

 

8.  V případě, že nabyvatel dokáže prokázat, že realizo-
vatelná hodnota zajištění je vyšší než hodnota 
nesplacených pohledávek o více než 10%, vzdáme se 
zbytku, pokud o to nabyvatel požádá. 

 
VIII. Charakteristika výrobku 
 

1. Tímto upozorňujeme na následující: 
• Z důvodu rozdílných materiálů a výrobních postu-

pů může sortiment dané řady vykazovat rozdíly 
v barvě, které vznikají často také v závislosti na 
světelných podmínkách. 

• Z typografických důvodů může dojít k odchyl-
kám v barvě mezi obrázky v prospektu/katalogu 
a samotným reálným výrobkem. 

• Kyselé a/nebo žíravé čisticí prostředky můžou při 
nesprávném používaní způsobit škody. 

• Zboží označené jako druhotné („seconds“) má 
nižší úroveň designu a kvality v porovnání 
s prvotřídním zbožím s označením „1st choice“. 

 

2.  Vyhrazujeme si právo vyrábět zboží s odchylkami ve 
finální úpravě, barvě a tvaru tak jako je to obvyklé 
v tomto odvětví. 

 

3. V případě, že nabyvatel uskuteční jakékoliv doda-
tečné úpravy výrobků, které mu dodáme, zejména 
ozdobné nebo technické úpravy, nebude mu 
dovolené je dále prodat v rámci naší obchodní 
značky, pokud jsme k úpravám předem nevyjádřili 
náš souhlas v písemné formě. 

 

IX. Záruka 
 

1.  Pokud se k právům nabyvatele v případech věcných 
a právních vad zde níže neuvedou jiné ustanovení, 
uplatní se zákonné předpisy. Kromě toho zůstávají 
navíc nedotknuté zvláštní zákonné ustanovení týka-
jící se konečného dodání zboží spotřebiteli (opravné 
prostředky vůči dodavateli v souladu s § 478 a 
§ 479 německého občanského zákoníku BGB). 

 

2.  Ustanovení § 377 německého obchodného záko-
níku (HGB) se uplatní, pokud jde o kontrolu 
výrobků a oznámení vad, s tím, že lhůta pro ohlášení 
zjevných vad činí dva týdny po dodání, zatímco lhůta 
pro oznámení vad, které nejsou očividně rozpozna-
telné, je dva týdny od jejich objevení. 

 

3. Pokud je zboží vadné, budeme na základě vlastního 
uvážení oprávněni buď vady odstranit (náprava vad), 
nebo dodat bezvadné zboží (doručení náhrady). 

 

4.  Nabyvatel je povinen s odmítnutým zbožím zacházet 
a uchovávat jej náležitým a řádným způsobem. 

 

5. Odmítnuté zboží budeme mít právo prověřovat 
spolu s odborníkem nebo jinou osobou třetí strany, 
kterou my pověříme na účely posouzení, a v případě 
potřeby na účely prognózy nákladů a podobně. 
V případě, že nám nabyvatel odmítnuté zboží 
neposkytne k dispozici na kontrolu v přiměřené 
lhůtě, kterou stanovíme, po uplynutí uvedené lhůty 
naše odpovědnost za vady zaniká.  

 

6. Během dodatečného plnění, které jsme zavázáni 
uskutečnit, nebudeme mít ani povinnost vadnou věc 
odstranit, ani novou věc instalovat, pokud jsme 
nebyli původně vázáni povinností jí instalovat. 

 

7. Reklamace ze záruky ze strany nabyvatele jako také 
orientované směrem na škody nebo náhradu 
zbytečných výdajů se můžou uvážit ve smyslu 
upraveném v části X („Odpovědnost“), ale jinak jsou 
vyloučeny. 

 

8.  Pokud jde o zboží, které se v souladu se svým 
běžným účelem použití používalo v budově a 
způsobilo destrukci této budovy, jeho promlčecí 
lhůta je 5 let ode dne dodání. Pro všechny ostatní 
výrobky je promlčecí lhůta jeden rok ode dne 
dodání. V případě úmyslného jednání nebo hrubé 
nedbanlivosti, nebo pokud byla poskytnuta záruka 
(§ 444 německého občanského zákoníku BGB), 
a v takových případech, jaké jsou uvedené 
v § 479 německého občanského zákoníku BGB a 
dalších zvláštních právních předpisech o promlčení, 
nadále platí zákonná promlčecí lhůta. 

 

9.  Naše odpovědnost za vady se nevztahuje na 
poškození způsobené běžným opotřebením (např. 
otěr kovů nebo opotřebení způsobené drsnými/ 
brusnými činidly), zhoršení povrchových vlastností, 
kterým nemožno zabránit ve smyslu uznávaných 
technických norem v čase, kdy se uzavřela smlouva, 
při neodborném zacházení se zbožím, nedodržení 
návodu k čištění, péči nebo používání, nebo škody 
způsobené nabyvatelem nebo osobou nebo osobami 
třetí strany. 

 
X. Odpovědnost 
 

1.  Vůči nabyvateli zodpovídáme za škody a náhrady 
nákladů jednotlivě ve smyslu zákonných předpisů 
v těchto případech (zde dále v části X: „Odpo-
vědnost“): odpovědnost podle německého zákona 
o odpovědnosti za výrobek (ProdHaftG); úmyslné 
jednání nebo podvodné uvedení v omyl; hrubá 
nedbanlivost; újma na životě, těle nebo zdraví; 
případy, v kterých jsme poskytli záruku; případy, 
jaké jsou uvedené v § 288 ods. 6 veta 1 
německého občanského zákoníku BGB a jakékoliv 
jiné případy zákonné povinné odpovědnosti. 

 

2.  Vůči nabyvateli budeme také nést odpovědnost za 
škodu v případě zaviněného porušení podstatných

smluvních povinností, které upravují zákonné 
předpisy. Podstatné smluvní povinnosti ve smyslu 
tohoto ustanovení jsou všechny povinnosti, kterých 
porušení ohrožuje dosažení předmětu smlouvy, a 
všechny závazky, bez naplnění kterých podmínky 
smlouvy nemůžou být řádně splněny, a kterým může 
nabyvatel běžně věřit. Tím je řečeno, že pokud se 
podstatná smluvní povinnost poruší způsobem, který 
zahrnuje pouze běžnou nedbalost, nároky nabyvatele 
na náhradu škody jsou, pokud jde o množství, ome-
zené na obvyklé předvídatelné ztráty nebo škody. 

 

3.  Pokud se opozdíme nebo zůstaneme pozadu s naším 
plněním, nabyvatel je oprávněný nárokovat si vůči 
nám na základě prodlení, pokud jde o nárok na 
smluvní pokutu nebo paušální náhradu škody vzniklé 
v rámci dodavatelského řetězce v jiném smluvním 
vztahu v tom dodavatelském řetězci, ale pouze 
v případě, pokud nás výslovně informoval o riziku 
takové ztráty nebo škody před uzavřením smlouvy. 
Pokud tomu tak není, je nabyvatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu nebo paušální náhradu 
škody, kterou dluží nebo uhradil jako ztrátu nebo 
škodu způsobenou standardně jen ve výši maximálně 
5% z čisté hodnoty naší objednávky. Výše uvedené 
platí náležitě v případě, že si nabyvatel dělá nárok 
vůči nám na odškodnění ve vztahu k takové smluv-
ní pokutě či paušální náhradě. 

 

4.  Na zbytek nemá nabyvatel nárok ve smyslu 
požadování náhrady škody z jakéhokoliv právního 
důvodu. 

 

5.  Pokud je naše odpovědnost omezená nebo vyloučena 
v souladu s ustanoveními uvedenými výše, totéž 
platí pro osobní odpovědnost našich zákonných 
zástupců, zaměstnanců, pracovníků, kteří nejsou ve 
vedoucích pozicích společnosti, a pověřených spolu-
pracovníků. 

 

6.  Nárok zákazníka na uplatnění náhrady škody spadá 
do zákonné lhůty v zákonných ustanoveních 
promlčení, přičemž se uplatňují i zákonné předpisy 
týkající se začátku těchto lhůt. 

 
XI. Kompenzace, zadržovací právo 
 

1.  Nabyvatel má nárok pouze na kompenzaci z důvodů 
náležitých nároků, které jsou nesporné nebo jsou 
právně stanovené jako konečné. 

 

2.  Nabyvatel je oprávněn pouze na zadržovací právo, 
pokud jde o právně vymahatelné nebo nesporné 
nároky. 

  
XII. Práva průmyslového vlastnictví 
 

Všechny práva průmyslového a duševního vlastnictví 
vztahující se k našim produktům, tvarům, ilustracím, 
návodům k instalaci, zprávám, datům a dalším 
záznamům a dokumentům zůstávají v našem 
vlastnictví nebo případně ve vlastnictví držitelů 
příslušné naší licence. Žádné práva na používání 
nebo využívání týkající se uvedených práv průmyslo-
vého nebo duševního vlastnictví se nabyvateli 
neposkytují. 
 

XIII. Použitelnost německého práva,  
        místo jurisdikce 
 

1.  Uplatňuje se právo Spolkové republiky Německo, 
aniž by bylo nutné se obrátit na úmluvu OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). 

 

2.  V případě, že je nabyvatel podnikatelem, který 
uzavírá smlouvu v rámci obchodní transakce, 
právnická osoba podle veřejného práva nebo jde 
o samostatný majetek podle veřejného práva, 
místem jurisdikce pro všechny spory vyplývající ze 
smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou musí být 
místo oficiálního sídla společnosti skupiny Villeroy 
& Boch, která uzavřela smlouvu. V případě, že daná 
společnost nemá místo obecné jurisdikce 
ve Spolkové republice Německo, místem jurisdikce 
je oficiální sídlo společnosti Villeroy & Boch AG.
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Villeroy & Boch 
 
NĚMECKO 
Villeroy & Boch AG 
Unternehmensbereich Bad und Wellness 
Hauptverwaltung 
66693 Mettlach 
Bundesrepublik Deutschland 
Tel. +49 68 64 81 - 0 
Fax +49 68 64 81- 14 84 
 
 

WWW.VILLEROYBOCH.COM/OUTDOORWHIRLPOOLS 
 
 
 
 
 
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ V ČR 
 

EuroWellness s.r.o. 
Strakonická 81, 159 00 Praha 5 
IČ: 29152194/DIČ: CZ29152194 
 

Web: www.spa-virivky.cz 
Mail: info@spa-virivky.cz 
 
 
 
 

 
SHOWROOM 

PRAHA 

 
STRAKONICKÁ 81 
159 00 PRAHA 
Exit D0 Praha-centrum 

 
SHOWROOM 

BRNO 

 
KAŠTANOVÁ 515/125a 
602 00 BRNO TUŘANY 
Exit D1 Brno-centrum 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené ceny jsou ceny doporučené pro Střední Evropu a jsou platné od 1. května 2020. 
Vyhrazujeme si právo na úpravy (cen) a korekci tiskových/typografických chyb a překlepů.  

Na základě omylů a chyb v cenách a popisech nelze zakládat žádné právní nároky. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
 
 


