NOVE VROČE KADI - HOT TUBS
Posodobljene z hidro-masažnimi šobami

Trajna kvalitetna vroča kad.
Z zunanjo pečjo ali notranjo pečjo iz nerjavečega jekla!

Dimenzije XL:
•
•
•
•
•
•
•

notranji premer 180 cm
zunanji premer 200 cm
globina 86 cm
višina 100 cm
čas ogrevanja od 60 do 150 min
primerna za do 6 ljudi
cca. 1000 litrov vode

Dimenzije XXL:
•
•
•
•
•
•
•

notranji premer 203 cm
zunanji premer 224 cm
globina 89 cm
višina 100 cm
čas ogrevanja od 100 do 200 min
primerna za do 9 ljudi
cca 1100 litrov vode

Kadi so prevlečene s kvalitenimi fiber vlakni in imajo dolgo življensko obstojnost tudi v zelo
ostrih pogojih in se ne krčijo ali rastezajo pri temperaturnih spremembah. Med drugim so tudi
UV obstojna, tako jim sonce ne pride do živega. Ravno zaradi obstojnosti materiala ni potrebno
vsakodnevno čiščenje. Gladka površina pa zagotavlja enostavno hitro čiščenje.
Kadi so ergonomsko tako izdelane, da nudijo udobno sedenje in omogočajo pozicijo sedenja
brez dodatnega pritiska na hrbet. V vroči kadi se boste tako lažje sprostili in brezskrbno uživali.
Kad ne povzroča alergij in so nevtralne.
Priporočamo jih za domači vrt, glamping nastanitve ali za vikend na podeželju. Ponujajo
druženje v krogu prijateljev ali kot romantično popestritev.
Tehnične prednosti naši kadi:
• Prevlečene s kvalitetnimi fiber vlakni,
• dolga življenska doba kadi tudi pri temp. spremembah,
• vlakna se ne krčijo ali rastezajo,
• UV obstojna vlakna,
• hitro in enostavno čiščenje zaradi gladke površine,
• ergonomsko oblikovano korito,
• omogočajo lahkotno sedenje brez nepotrebnega dodatnega pritiska na hrbet,
• kad ne povzroča alergij,
• zagotovljen servis,
• možnost elektičnega gretja vode - 6 kW grelec,
• 12 hidro-masažnih šob z močjo 1.5 kW.

Vroče kadi še posebej priporočamo za:
• Domači vrt,
• glamping nastanitve,
• za vikend na podeželju,
• druženje v krogu prijateljev,
• romantično popestritev,
• dodana vrednost apartmaju.
Super dodatki za vroče kadi:
• Hidro-masažne šobe - možnost do 12 šob z močjo 1.5 kW,
• LED svetlobni efekti do 7 barv v notranjosti kadi,
• električna grelna peč z močjo 6 kW,
• filter za umazanijo in pesek,
• LED svetlobni efekti izven kadi,
• filter priključki - če želite priklopiti lasten filter sistem,
• na voljo različne barve kadi,
• možnost izbire lesa (sibirski macesen, smreka, termično obdelan les, rdeča cedra, plastičen
les).

Kadi so bile posebej izdelane za zahtevne trge. V vseh teh letih smo odpravili in posodobili
nekatere pomankljivosti. Trenutno smo prisotni v nekaterih evropskih državah.

CENIK
Vroča kad - premer 180 cm
Vroča kad - premer 203 cm

vgrajen grelec

zunanji grelec

2850 €

2750 €

2950 €

2850 €

V ceno je vključeno:
• lesene stopnice
• dva trakova iz nerjavečega jekla
• grelna peč iz nerjavečega jekla - zunanja ali notranja
• pokrivalo za vročo kad iz fiber vlaken
• lesena obloga iz desk
• ventil za izpust vode
• toplotna zaščitna
DODATNA OPREMA

CENA

Spa prevleka iz umetnega usnja (namesto prevleke iz steklenih vlaken)

352 €

Hidromasažni sistem (s 6 integriranimi šobami, 1,1 KW)

401 €

Hidromasažni sistem (z 8 integriranimi šobami, 1,1 KW)

401 €

Hidromasažni sistem (z 10 integriranimi šobami, 1,1 KW)

450 €

Sistem zračnih mehurčkov (12 integriranih šob, 1.5 KW)

401 €

Električno ogrevanje (6kW)

598 €

LED luč v notranjosti (7 barv) - za tri barve

110 €

Zunanja LED osvetlitev, x 12 luči (7 barv)

213 €

Termalno obdelan les

287 €

Vzglavnik 1 x

16.40 €

Toplotna izolacija masažne kadi

98 €

Samo priključki za peščeni filter

24.40 €

Peščeni filter in priključki za filtre

393 €

Peščeni filter (smrekov les)

98 €

Škatla s peščenim filtrom (termični les)

131 €

Škatla za pesek (WPC)

221 €
Cene so brez DDVja

Možnost odplačila na 6 mesecev.

KONTAKT
info@bigheadtents.com
www.bigheadtents.com
Tel.: 040 204 322 - Borut P.

