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PAŁACE PRYSZNICOWE

Można tak nazwać kabiny prysznicowe oferowane przez fir-

mę Duschy Sp. z o.o. Z produkowanych przez szwedzką fir-

mę Duschprodukter AB siedmiu modeli o różnych gabary-

tach można wybrać urządzenie pasujące do różnych aran-

żacji wnętrza i wielkości łazienki. Wszystkie modele mają sys-

tem wydajnej sauny parowej o płynnej regulacji w zakresie

temperatury i układ regulowanych dysz do hydromasażu,

które można ustawić na pracę ciągłą lub sekwencyjną. W wy-

posażeniu jest wielofunkcyjna słuchawka prysznicowa, na-

trysk sufitowy oraz hydromechaniczna przystawka do masa-

żu stóp. Modele 5040, 5060,  5070, mają wannę z hydro-

masażem, modele 5020, 5030 wannę, natomiast  5010,

5011, 5050 brodzik. Łatwy w obsłudze panel kontrolny po-

zwala na zaprogramowanie pracy sauny, sterowanie pryszni-

cem, hydromasażem oraz oświetleniem kabiny. Dzięki syste-

mowi audio można podczas kąpieli słuchać jednej z sześciu

zaprogramowanych stacji radiowych, elektroniczny nadajnik

pozwala na przekazywanie muzyki ze stacjonarnego odtwa-

rzacza CD. Nowością jest mały telewizor zintegrowany z pa-

nelem sterującym kabiny , istnieje też możliwość podłączenia

telefonu do systemu głośno mówiącego. W modelach 5010

i 5020, podstawowe funkcje można włączać za pomocą pi-

lota. Wyświetlacz na panelu informuje o trybie pracy kabiny.

Wygodne siedzisko, lustro, praktyczne półeczki zapewniają

wygodne korzystanie z urządzenia. System wentylacji umoż-

liwia szybkie pozbycie się nadmiaru pary, a po opuszczeniu

kabiny generator ozonu automatycznie dezynfekuje wnętrze

z bakterii. Kabiny wykonane są z włókna szklanego pokryte-

go akrylem, ramy przeszklonej części ze stali nierdzewnej,

przesuwane drzwi i ściany boczne są z hartowanego szkła.

Kabiny wyposażono w baterie termostatyczne, urządzenie

łaźni parowej o mocy 2,8 kW ma automatyczną regulację po

boru wody. Na wszystkie modele kabin producent udziela

24-miesięcznej gwarancji. 

KABINY PRYSZNICOWE

KABINA PAROWA 5011 – NOWOŚĆ

Kabina prysznicowa 5011 jest

jednym z siedmiu modeli ofe-

rowanych przez firmę 

Duschy. Łączy ona funkcję tra-

dycyjnej kabiny ze słuchawką

prysznicową, panelu natry-

skowego z sześcioma dysza-

mi oraz łaźni parowej. Kabina

5011 ma własne oświetlenie,

funkcje natrysków sterowane

są za pomocą panelu elektro-

nicznego z wbudowanym ra-

diem FM i telefonicznym ze-

stawem głośno mówiącym.

Różnorodność modeli, funk-

cjonalność oraz neutralne

wzornictwo pasujące do każ-

dej aranżacji łazienki klasyfi-

kuje szwedzkie kabiny jako

produkt ekskluzywny ofero-

wany po przystępnej cenie.
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