Klio
140x140

Wanna Klio wykonana jest z najwyższej
jakości akrylu sanitarnego
wzmocnionego włóknem szklanym.
Wanna o pojemności ok. 320 l,
głębokości 45,3 cm i długości dna 108
cm. Do wanny dołączany jest zestaw
nóg, opcjonalnie można zamówić
obudowę. Dla zwiększenia komfortu
użytkowania rekomendowane są
żelowe poduszki.

Dodatkowe zdjęcia

INFORMACJE
Wanny wykonane z akrylu sanitarnego cechują się dużą wytrzymałością, a jednocześnie są bardzo
przyjazne w codziennym użytkowaniu - są odporne na uszkodzenia i łatwe w utrzymaniu czystości.
Wymienione cechy sprawiają, że wanny akrylowe cieszą się dużą popularnością.
Wanna dostępna jest również w opcji hydromasażu SMART1, SMART 2 lub SMART 2+.
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Parametry
Podstawowe dane
Wymiary: 1400x1400 [mm]
Długość: 1400 [mm]
Szerokość: 1400 [mm]
Wysokość: 635 [mm]
Głębokość: 455 [mm]
Pojemność: 320 [l]
Rekomendowana liczba osób: 1
Ilość miejsc siedzących: 1
Ilość miejsc leżących: 1
Waga produktu: 40 [kg]
Konstrukcja: akryl sanitarny (100%) wzmocniony laminatem poliestrowym na stelażu aluminowym
Materiał: akryl
Stelaż: tak
Panel: opcja

Systemy hydromasażu
Masaż wodny ECONOMY 1: opcja
Masaż wodno-powietrzny ECONOMY 2: opcja
Masaż wodny SMART 1: opcja
Masaż wodno-powietrzny SMART 2: opcja
Masaż wodno-powietrzny SMART 2+: opcja
Masaż wodno-powietrzny TITANIUM: opcja

Wyposażenie
Regulowane nogi: tak

Dostępne wersje
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Numer katalogowy

Cena netto

KLIO SYM 140x140 SMART 1

PHS3610ST1C0000

6 180

KLIO SYM 140x140 SMART 2

PHS3610ST2C0000

8 063

KLIO SYM 140x140 SMART 2 +

PHS3610ST2C1960

8 230

Kolory
Kolor biały (10)

Akcesoria

Poduszka żelowa
Pico czarna

Poduszka żelowa
Pico jasnoszara

Poduszka żelowa,

Poduszka żelowa,

Poduszka żelowa
Pico jasnoniebieska Przelew wannowy z
funkcją napełniania
Poduszka żelowa,

zwiekszająca komfort kapieli,

zwiekszająca komfort kapieli,

zwiekszająca komfort kapieli,

Zestaw przelewowo-

wykonana ze…

wykonana ze…

wykonana ze…

odpływowy wyposażony w
syfon z korkiem,…
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Przelew wannowy z Przelew wannowy z
funkcją napełniania funkcją napełniania
Zestaw przelewowo-

Zestaw przelewowo-

odpływowy wyposażony w

odpływowy wyposażony w

syfon z korkiem,…

syfon z korkiem,…

Inne warianty

Klio 133x133
Wanna Klio wykonana jest
z najwyższej jakości akrylu
sanitarnego…
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