
 

 

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega  sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.  

Wanna spa ze stali nierdzewnej Estella Compact 

Wanna spa ze stali nierdzewnej produkowana seryjnie. Idealna zarówno do instalacji 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Konstrukcja niecki samonośna, wymaga jedynie obudowania.  

W ramach konstrukcji wanny jest już zabudowany zbiornik wyrównawczy, nie ma więc 
potrzeby budować go obok wanny lub w pomieszczeniu technologicznym.  

Wszystkie króćce są przygotowane do podpięcia wanny do technologii uzdatniania wody. 

Czas realizacji zamówień do 6 tygodni. W standardowym zakresie dostawy wanna nie posiada 
urządzeń do technologii masażu (pompy, dmuchawa powietrza, itp.). 

 

Poza prezentowanym modelem Estella Compact możemy w krótkim czasie 
zaprojektować i wykonać wanny ze stali nierdzewnej wg indywidualnego 
zapotrzebowania - o dowolnych kształtach, na dowolną ilość osób,                                        
z niestandardowym wyposażeniem.  



 

 

Materiał  stal nierdzewna EN 1.4404 (AISI 316L) 

Objętość 2,1 m3 

Głębokość  1,0 m , antypoślizgowe dno 

Powierzchnia lustra wody 3,14 m2 

Waga 650 kg (bez wody i ludzi) 

Ilość osób korzystających 4 

Dysze hydromasażu  8 x 4m3/h 

Masaż powietrzny (ławeczki) 1 x 120m3/h 

Oświetlenie podwodne 2 x LED RGB 4 x 3W 

Schody wejściowe 1 szt.  

Uchwyt ze stali nierdzewnej 1 szt.  

Kratka rynny przelewowej  kompletna z tworzywa PP 

DANE TECHNICZNE / ZAKRES DOSTAWY 
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Wanna spa ze stali nierdzewnej MEDUZA /MEDUSA/? :) Wanna spa ze stali nierdzewnej MEDUZA Wanna spa ze stali nierdzewnej Estella Compact 
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Wanna spa ze stali nierdzewnej MEDUZA /MEDUSA/ :) Przykłady realizacji - okrągłe wanny stalowe 


