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PLAYA ... opravdový požitek
Původní Italská společnost má dnes již více než 250 000 spokojených zákazníků, širokou škálu produktů distribuovaných na všech
kontinentech se zárukou servisu. Důraz je kladen na bezpečnost a
životní prostředí a také na nezaměnitelný styl, díky němuž je italský
design rozeznatelný na celém světě. Dnes je Laghetto součástí
skupiny FLUIDRA, značka neustále inovuje, aby nezaměnitelný styl
a design zdomácněl ve všech zemích. Dobrodružství pokračuje,
jsme jen na začátku ...

Tým Laghetto navrhl a vytvořil skutečný skvost, kterým je model PLAYA. Vířivka s elegantním designem, s komfortem prohřáté
vody pro vnitřní i venkovní použití. Lehký a modulární odpočinkový systém, lze umístit na terasu, do zahrady a také přímo do
domovních prostor, jako skutečný vodní salonek.
DOPORUČUJEME K ZASTŘEŠENÍ ALUKOV

Terasový bazének PLAYA je snem těch požitkářů, kteří rádi žijí ve styku s vodou. Užívají si potěšení z blízkosti vody v kteroukoli
denní nebo noční hodinu. Místo, kde se můžete opalovat v klidu a bezpečí. Místo, kde si hrají děti, místo, kde můžete relaxovat
při západu slunce, místo kde můžete konverzovat ve večerních hodinách. Playa je vybavený měkkými polštáři, tvoří relaxační
oázu, skutečný “vodní salonek”, který může zdobit interiér domu nebo venkovní prostory. Playa se velmi snadno instaluje i na
terase, protože je modulární a lze jej snadno vyvézt ve výtahu. Naplnit jej lze za pouhé dvě hodiny, nižší hladina vody znamená
snížené zatížení na 1 m2. Terasový bazének Playa vám umožní cítit se pohodlně ve vodě, ve své fantazii a poskytne Vám dokonalý
pocit uvolnění.

STANDARDNÍ VÝBAVA:
■

integrovaná filtrace				

■

LED osvětlení pod hladinou 			

■

bezpečnostní žebřík

PROČ TERASOVÉ BAZÉNKY:
■
■
■
■
■
■
■

Minimální nároky na přípravu, obvykle možná instalace bez stavebních úprav.
Díky menšímu zatížení podložky (cca 600 kg na m2) je možná instalace na terasy a balkony bytových domů.
Samonosná konstrukce.
Velmi rychlá a snadná montáž zabere pouze 1 den, stavebnicový systém.
Dekorativní vzhled syntetického ratanu.
V případě potřeby lze snadno přestěhovat.
Vyrobeny z voděodolných materiálů

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
■
■

Vysoce pevná vložka z odolného polyesteru a polymeru.
Žárově pozinkovaná povlakovaná ocel a nerezová ocel, prášková epoxidová pryskyřice.

ZAŘÍZENÍ
Exkluzivní filtrační systém Laghetto a úprava vody.
LED bodové světlo
■
■

DOPLŇKY
Lehátko. Barvy: přírodní, hnědá, šedá, voda.
Tkané polštáře. Barvy: přírodní, hnědá, šedá, voda.
Ohřev vody.
Vzduchová masáž s bublinami.
Obal.
■
■
■
■

DESIGNOVÉ ÚPRAVY
Proutěné vnější panely na hliníkovém rámu. Barvy: Laghetto bílá, šedá, káva.
■

VELIKOST

NÁDOBA

VELIKOST VODNÍ
HLADINY
(m)

CELKOVÁ
ZÁTĚŽ
(m)

HLOUBKA
VODY
(cm)

CELKOVÁ
VÝŠKA
(cm)

OBSAH
(l)

PLAYA1

1

1,40 x 1,80

2,20 x 2,20

55

70

1200

PLAYA2

1

2,40 x 1,80

3,20 x 2,20

55

70

2000

PLAYA3

1

3,40 x 1,80

4,20 x 2,20

55

70

3000

VŠECHNY VELIKOSTI V TABULCE JSOU K DISPOZICI V PROVEDENÍ MINI-POOL, POUZE PRO VODNÍ A OHŘÍVACÍ VERZI.
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