vodoléčba
AGREGÁT PRO PODVODNÍ MASÁŽE – T-AGRE/M.

Agregát je použitelný pro plnění vany typu
„motýlek“ a má hadici pro podvodní masáže.
Mohou být rovněž dodána s pojezdová
kolečka – bržděná a otočná kolem své osy.
Agregáty lze použít ale také pro bazénky,
které jsou již zabudované a nemají další
vybavení nebo vany.

T-AGRE/M 6-11396 110 000,- (5 500 €)

SATURÁTOR CO2 – je nerezové zařízení,
vhodné pro každý typ vany. Ve
směšovači probíhá mísení vody s
CO2 plynem z bomby, umístěné v
místnosti poblíž. Bomba s CO2
plynem nesmí být ve stejné
místnosti! Vedení smíšené vody do
vany se provádí buď pomocí
speciální napouštěcí armatury ve
dnu přístroje (aby nedocházelo ke
tříštění směsi) nebo hadicí, volně
vloženou do vany.

6-11397

154 000,- (7 700 €)

VANY REHABILITAČNÍ TYP „MOTÝLEK“ – T-MOT a T-MOT/UWM. Tyto velké vany
s velkou spotřebou vody jsou hlavně určeny pro cvičení ve vodě a většinou
je vhodné je kombinovat s nástěnným zvedákem typ CURATOR nebo jiným
zařízením, které imobilního pacienta do vany spolehlivě dopraví, případně
umožní cvičení v závěsu na zvedáku. Vana je osazena větším množstvím
přídržných madel a opěrkou pro hlavu. T-MOT/UWM je agregát k
rehabilitační vaně typ „motýlek“, stojí vedle vany a má zabudovánu hadici
pro podvodní masáž ručně s výměnnými nástavci trysek, typ T-MOT je
jednodušší typ, pouze plnicí a bez hadice pro podvodní masáž. Většinou se
dodává k vaně agregát s podvodní masáží.

T-MOT
6-11394 348 000,- (17 400 €)
T-MOT/UWM 6-11395 124 000,- (6 200 €)

Novinka

VÍŘIVKY NA HORNÍ KONČETINY – 1114T a 1114E, CASTILLO – NOVINKA! Přístroje jsou určeny pro koupel horních
končetin. Vně sedící klient na výškově stavitelné sedačce má paže ponořeny v lázni s výkonnými vířivými
tryskami. CASTILLO je kompatibilní s ostatními výrobky z nové řady přístrojů. BASIC je základní provedení
– jednodušší.

6-11385 1114T 81 900,- (4 095 €)
6-11386 1114E 110.000,- (5 500 €)
CASTILLO
6-11387 124 000,- (6 200 €)
CASTILLO BASIC 6-11388 104 000,- (5 200 €)

Novinka
SKOTSKÉ STŘIKY A KRUHOVÉ SPRCHY – T-ALTER,
T-ALTER/P, CORDOBA. T-NP a T-NP/E. Přístroje

pro celotělovou vodoléčebnou rehabilitaci
jedním cíleným vodním paprskem – skotské
střiky a více paprsky – kruhové sprchy. TALTER/P má navíc čerpadlo pro vyrovnávání
tlaku vody při případných nedostatečnostech.
Typ CORDOBA je moderní přístroj, kompatibilní
s novou řadou výrobků. U kruhových sprch je
typ T-NP/E řízen bočním pultem, volně stojícím
vedle kruhové sprchy.

T-ALTER
T-ALTER/P
CORDOBA
T-NP
T-NP/E
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6-11389
6-11390
6-11391
6-11392
6-11393

110 000,- (5 500 €)
115 500,- (5 775 €)
114 700,- (5 735 €)
121 000,- (6 050 €)
193 000,- (9 650 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

