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Model
Wymiary

(cm)
Objętość*

(l)
Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

B065 190 x 130 x 48 370 38 40

Stelaż/nóżki Syfon

ANNA
Anna to idealna propozycja dla osób ceniących sobie nowoczesny design 
i relaksujące kąpiele we dwoje. Na uwagę zasługuje ciekawe rozwiązanie 
zagłówka, który umieszczono po jednej stronie, tak by dwie osoby mogły 
kąpać się obok siebie. Dodatkowo, poza zapewnianiem wygodnego 
wypoczynku, zagłówek ma praktyczne zastosowanie i sprytnie ukrywa 
przelew. 

Thermae Line to seria bogato wyposażonych wanien akrylowych z 
hydromasażem. Wszystkie modele posiadają aż 3 mocne silniki, wydajne 
maxi dysze hydro lub dysze typu SPA, bezpieczny system dezynfekcji, 
nastrojowe oświetlenie i wygodne zagłówki. Nowoczesne dotykowe 
sterowniki TLCD zapewniają łatwą i precyzyjną kontrolę nad systemem 
hydromasażu. 

* Podana pojemność wanny uwzględnia dwie osoby (2 osoby = ok. 160 l).

Wytrzymałe i bezpieczne wanny marki RIHO są produkowane z akrylu sanitarnego i wzmacniane od zewnątrz włóknem szklanym z domieszką poliestru. Wanny 
akrylowe są odporne na działanie promieniowania UV. Materiał jest gładki i nieporowaty - dzięki temu są one higieniczne i niedrogie w utrzymaniu. Akrylowe wanny 
są przyjemne i ciepłe, długo utrzymują temperaturę wody w kąpieli. Wanny serii Thermae Line są dostarczane z nóżkami/stelażem oraz syfonem.

Wyposażenie standardowe

Zagłówek Anna

7x 3x 4x 24x 2x

Maxi Hydro SPA Maxi Hydro SPA
rotacyjna

Mini Hydro SPA Dysza aero Chromoterapia

 Maxi Hydro Spa

Maxi Hydro SPA
rotacyjna

Mini Hydro SPA

Chromoterapia

Dysze aero

Panel sterowania TLCD
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Wersja lewaWersja standard

MM Położenie sterownika TLCD

Położenie otworu rewizyjnego

Położenie korka pojemnika 
z płynem do dezynfekcji

Położenie silnika II hydro

Położenie silnika I hydroM
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Położenie silnika III aero
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