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130 NOZULLLU HİDROTERAPİ KÜVETİ
130 NOZZLE HYDROTHERAPY TUB

SPA’ların ve fizik tedavi merkezlerinin vazgeçilmez 
ekipmanı. Bu olağanüstü özelliklere sahip anaforlu 
küvet, 130 adet hava ve su jeti ile çok ince su - hava 
karışımıyla uygulanan bir su altı masajının bütün 
olumlu özelliklerini sunar. Ayrıca, küvet içinde 
kromoterapi özellikleri mevcuttur. Renk ışıkları suyu zevkli 
ve renkli bir ışık oyununa dönüştürür. Renk terapi yapar. 
Mükemmel bir macera olan bu uygulmanın vereceği 
zevk, ikili uygulamalarla daha da yüksek seviyelere 
çıkarılabilir. Renkli ışık terapisi, su ve hava masajı ve aroma 
terapi ile aynı anda farklı bakım olanağı sunar. CROSS 
D-354 Hidroterapi Küveti içinde bulunan şık dizaynı ve 
fonksiyon parçalarının güvenilir teknik özelliklerini bir 
araya getiriyor. Hidroksör prensibi hava ile suyun 
aynı kanal sistemi içinde en iyi şekilde karışması 
sonucu masajda özel bir derinlik etkisi ve 
maksimum hijyen sağlıyor. Küvetin ergonomik şekli banyo 
yapan kimseye rahat bir oturma pozisyonu sunar. 
Ayrıca suyun ekonomik şekilde tüketilmesine 
yardımcı oluyor. İçerisinde bulunan suyu sabit ısıda tutarak 
bakımda konforu sağlar. El duşunda bulunan yüksek 
basınçlı sistem sayesinde bölgesel su jeti masajı yapılabilir.

Indispensable equipment for SPAs and physical therapy 
centers. Featuring these remarkable features, the utensil 
offers all the positive features of an underwater massage 
applied with 130 air and water jets and a very fine water-air 
mixture. In addition, the bath features chromotherapy. Color 
lights turn water into an enjoyable and colorful light game. It 
makes color therapy. A perfect adventure, the pleasure of this 
application can be increased to even higher levels with dual 
applications. Colorful light therapy, water and air massage 
and aromatherapy provide simultaneous different care. The 
CROSS D-354 Hydrotherapy tub combines stylish design and 
reliable technical features of the functional parts. The hydrator 
principle provides a special depth effect and maximum hygiene 
in the massage as a result of the best mixing of air and water in 
the same duct system. The ergonomic shape of the tub provides 
a comfortable sitting position for customers. It also helps to 
consume water economically. It provides comfort in treatment 
by keeping water in constant temperature. A regional water jet 
massage can be done by the high pressure system in the hand 
shower.



Özellikler 
• 130 nozulllu %100 akrilik hidroterapi küveti
• 130 ayrı delikten basınçlı su ile masaj 
• 2 ayrı noktadan hava çıkışı ile masaj 
• Özel LED kromoterapi (renk terapi) sistemi 
• %100 akrilik malzeme sayesinde uzun yıllar kararma 
ve renk değişimi yaşanmaz. 
• Otomatik program ile komple su ve hava 
basınç masajı 
• 3 KV ısıtıcı sayesinde içindeki sıcak suyun ısısını 
koruma özelliği 
• Basınçlı su jeti el aparatı 
• Komple veya kısmi IROKO ahşap kasa (opsiyonel) 
• CE Sertifikası

Features
•100% acrylic hydrotherapy tub with 130 Nozzle
• Massage with pressurized water through 130 
separate holes
• Massage with air outlet from 2 separate points
• Special LED chromotherapy (color therapy) system
• 100% acrylic material does not experience darkness and 
color change for many years.
• Complete water and air pressure massage with 
automatic program
• 3 KV heater with hot water temperature protection feature
• Pressurized water jet handpiece
• Complete or partial IROKO wooden case (optional) 
• CE Certificate
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