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In rivers, the water that you touch  
is the last of what has passed  
and the first of that which comes;  
so with present time.

Leonardo da Vinci 
April 15 1452 - May 2 1519

Source of inspiration, beauty  
and design  
for the last 500 years.  
Everlasting Renaissance.

Woda, której dotykasz w rzece,  

jest ostatkiem tej, która przeszła,  

i początkiem tej, która przyjdzie;  

tak samo teraźniejszość.

 

15 kwietnia 1452 – 2 maja 1519

Źródło inspiracji,  
piękna i designu  
przez ostatnie 500 lat. 
Ponadczasowy Renesans.





35’’Average reading time | 

Time is a measure of life. We have a tendency to count moments instead of 
making them count by enhancing our life experiences.  We live too fast. We’re 
overwhelmed by things instead of being immersed in them.  We can enhance 
our lives and ourselves by slowing down and reflecting on the present.
As we stress and hurry, we miss the emotional power of details - the gift of 
experiencing wellbeing in a new and purposeful manner.  Realize the wish of 
slowing down: welcome to the world of ARGATM.

DIVE  
IN TIME

Średni czas czytania

Czas jest miarą życia. Ludzie jednak mają tendencję do liczenia chwil zamiast 
sprawiania, aby chwile te się liczyły poprzez wzmacnianie doznań. Żyjemy w ciągłym 
biegu. Jesteśmy przytłoczeni rzeczami, a nie otaczamy się nimi. Aby sprawić, by 
nasze życie – i my sami – stało się lepsze, wystarczy trochę zwolnić i zastanowić się 
nad teraźniejszością.
W pośpiechu i ciągłym stresie nie dostrzegamy emocjonalnej siły szczegółów – a to 
właśnie one poprawiają nam samopoczucie w zupełnie inny i ukierunkowany sposób. 
Spełnij swoje marzenie o relaksie: wejdź do świata ARGATM.

ZANURZ  
SIĘ W CZASIE
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A community often forms around something precious - something primitive 
that unites individuals with different origins, lives, dreams and stories.  Time is the 
most valuable resource to the ARGATM community: rather than being measured 
by the hands of the clock, it is counted by your own heart’s pulse.  It’s a 
vertical and emotional time, defying the daily stresses by introducing slow and 
delightful experiences. In the ARGATM community, every single moment has 
special value: welcome.

ARGA™

Średni czas czytania

ARGA™

Społeczność zwykle tworzy się wokół cennych wartości czy pierwotnych doznań, które 
łączą poszczególne jednostki bez względu na ich pochodzenie, styl życia, marzenia 
i historie. Dla społeczności ARGATM najcenniejszy jest czas: zamiast wskazówkami 
zegara odmierzamy go biciem serca. Ten wertykalny, pełen emocji czas pozwala 
zmyć z siebie stresy dnia codziennego poprzez zanurzenie się w powolnych, 
zachwycających doznaniach. W społeczności ARGATM każda chwila ma specjalną 
wartość: zapraszamy.
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A NATURAL 
EMBRACE
Time and water have much more in common than expected - they both flow 
in harmony within the universe of ARGATM, the revolutionary Jacuzzi ® bath 
experience intended to redefine the world of personal wellness. With the new 
Swirlpool technologyTM, the bath experience emulates that of an enveloping, 
heartfelt embrace, or that of full immersion in a silent creek, all while deeply 
connected with nature.  Thanks to the delicate swirls created by the colored 
water jets and the constant bath water temperature, the ARGATM experience 
becomes multi-sensory and fully immersive.

Średni czas czytania

OBJĘCIA  
NATURY
Czas i woda mają ze sobą o wiele więcej wspólnego, niż się to wydaje na pierwszy 
rzut oka – jedno i drugie płynie w harmonii ze wszechświatem ARGATM. Kąpiel 
w rewolucyjnej wannie Jacuzzi® całkowicie odmienia na relaks. Dzięki nowej 
technologii SwirlpoolTM podczas kąpieli można poczuć się jak w ciepłych, 
serdecznych objęciach ukochanej osoby lub zanurzyć w cichym strumieniu, a 
wszystko to w całkowitej zgodzie z naturą. Delikatne wiry wodne wytwarzane przez 
dysze z kolorowym oświetleniem oraz stała temperatura wody sprawiają, że kąpiel 
w wannie ARGATM to oddziałujące na wszystkie zmysły doświadczenie, w którym 
można się zatracić.
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The ARGATM design is fluid and minimal to complement the gentle, soft and 
enveloping Swirlpool™ bathing experience.  Different styles and installations 
offer adaptability.  The design offers a warm, oval, reassuring shape - an ancestral 
nest, of sorts - born to eliminate the perception of time and lull the bather with 
swirls of water and integrated jet lighting. IllumatherapyTM features infuse the 
water with a warm and magic glow. The silent glass touch pad complements 
the bath with a modern design style and three control icons.  It serves as a 
meaningful ARGATM design element, by blending elegance, performance and 
comfort.

THE SHAPE  
OF WELLNESS

40’’ Średni czas czytania

FORMA  
RELAKSU

Minimalistyczne, płynne linie wanny ARGATM podkreślają uczucie łagodnego, 
miękkiego otulenia zapewniane przez technologię SwirlpoolTM. Różne style i sposoby 
montażu pozwalają dopasować wannę do każdej łazienki. Jej przyjemny, kojący 
owalny kształt – przypominający pewnego rodzaju bezpieczne gniazdo – pozwala 
stracić poczucie czasu i odprężyć się pod wpływem delikatnych wirów wodnych 
i wbudowanego oświetlenia dysz. Dzięki funkcji IllumatherapyTM woda nabiera 
ciepłej, magicznej poświaty. Cichy, szklany dotykowy panel sterowania z trzema 
ikonami dodaje nowoczesności. To ważny element łączący elegancję, wydajność 
i komfort obsługi – doskonałe uzupełnienie stylu ARGATM.

40’’
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The specially-formulated ARGATM bath salts are 100% natural, reflecting a 
biological philosophy that respects the water by keeping it pure.  Salts and botanical 
elements are perfectly blended, each with specific properties customized to 
meet the needs of the bather. The integrated bath infuser eliminates the need to 
mix the salts by hand and naturally infuses the water without any suspended 
residue. Bathing with salts can be compared to individual poetry - written in a 
different way, every day.
Please contact our offices for product availability

BATH
SALTS

Średni czas czytania

SOLE  
DO KĄPIELI
W 100% naturalne sole do kąpieli ARGATM o specjalnej formule są wyrazem 
naszego szacunku dla środowiska, ponieważ nie zanieczyszczają wody. To 
doskonała mieszanka soli i składników roślinnych o szczególnych właściwościach 
dostosowanych do potrzeb każdego. Zintegrowany infuzor eliminuje konieczność 
ręcznego mieszania soli z wodą i w naturalny sposób rozprowadza sole w wodzie, 
nie pozostawiając żadnych osadów. Kąpiel z solami można porównać do osobistej 
poezji – pisanej codziennie w inny sposób.
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The ARGATM bath invites you to slowly embrace every single moment of 
wellness with the addition of bath salts.  Thanks to their intrinsic benefits and 
with names inspired by the mythological greek goddess Horae, bath salts 
harmoniously satisfy every bather’s need.

CARPO: the nursing earth 

A salt formulated for those who want to recover from physical activity - a 
revitalizing formula comprised of magnesium and calcium that is unscented 
and colorless once dissolved. CARPO is a real alchemy of nature with the ability 
to regenerate muscle tone.

THALLO: a burst of energy 

The iodine and lavender flower petals in THALLO hold a scented force of 
life.  Its youthful spirit turns the ARGATM bath water light blue like the sky while 
moisturizing the body and relaxing the mind to simulate a never-ending spring.

AUXO: the joyful side of life 

A stimulating salt with zinc, lithium and hibiscus flower petals with a scent 
reminiscent of enthusiasm and desire to take on challenges. The light pink hue 
of the ARGATM bath water provides optimism and hope.

EIRENE: the peace of body

With its magnesium and Vitamin B-based formula, EIRENE is the scented salt 
formulated to detox and rejuvenate the body.  The fresh and peaceful lemon 
scent offers physical and emotional equilibrium.

A moment is not about who we are, but rather what we desire. The ARGATM 
bath and its bath salts open up a multi-sensory dimension, both personalized 
and customizable.  Always.

Please contact our offices for product availability

EXPERIENCE

Średni czas czytania
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Kąpiel w wannie ARGATM z dodatkiem soli do kąpieli pozwala kontemplować 
każdą chwilę odprężenia. Dzięki swoim szczególnym właściwościom sole do kąpieli 
o nazwach inspirowanych greckimi boginiami Horami harmonijnie spełniają 
wszelkie potrzeby podczas kąpieli.

CARPO: kojąca ziemia

Sól przeznaczona dla osób chcących odprężyć się po wysiłku fizycznym  – odżywcza 
formuła z magnezem i wapniem, bez zapachu i koloru po rozpuszczeniu. Sól 
CARPO to prawdziwie alchemiczny, naturalny eliksir pozwalający zregenerować 
zmęczone mięśnie.

THALLO: zastrzyk energii

Jodyna i płatki lawendy w soli THALLO zapachem wzmacniają chęć do życia. 
Ukryty w tej soli duch młodości barwi wodę w wannie ARGATM na jasnoniebiesko, 
a jednocześnie nawilża ciało i odpręża umysł, dając wrażenie niekończącej się wiosny.

AUXO: radość życia

Stymulująca sól z cynkiem, litem i płatkami hibiskusa o zapachu pobudzającym 
entuzjazm i chęć przezwyciężania przeszkód. Nadaje wodzie w wannie ARGATM 
delikatny, różowy odcień będący odzwierciedleniem optymizmu i nadziei.

EIRENE: spokój ciała

Kąpiel w aromatycznej, nasyconej magnezem i witaminą B soli EIRENE to kuracja 
odtruwająca i odmładzająca ciało. Świeży, spokojny, cytrynowy zapach pozwala 
osiągnąć równowagę między tym, co fizyczne, a tym, co duchowe.

W danej chwili nieważne jest kim jesteśmy, ale czego pragniemy. Wanna ARGATM 
i dedykowane do niej sole otwierają przed nami zupełnie nowy, oddziałujący na 
wszystkie zmysły wymiar kąpieli dostosowanej do potrzeb. Zawsze.

DOZNANIA









MEASUREMENTS

Dimensions cm 175 x 85 x 57 H
Freestanding installation

FEATURES

Swirlpool™ Illumatherapy™ System
Whisper+ Technology™
Illuminated touchpad 
Infuser with dispenser for Jacuzzi®  
herbs and salts
Water temperature maintenance
LED multicolor courtesy lighting
Hidden overflow
Toe-tap drain
Level sensor

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Net weight kg 56
Depth to overflow cm 33
Maximum seat length cm 109
Maximum seat width cm 43
Average water consumption L 177

MATERIAL AND FINISHINGS

White gloss acrylic
White matte acrylic

TECHNICAL DRAWINGS

For further information please visit: / jacuzziarga.com

Design by Jacuzzi®- in collaboration with Why Not

WYMIARY

Wymiary cm 175 x 85 x 57 wys.

Wersja wolnostojąca

CECHY

System Swirlpool™ Illumatherapy™

Whisper+ Technology™

Podświetlany panel dotykowy

Infuzor z dozownikiem  
do ziół i soli Jacuzzi®

Utrzymywanie temperatury wody

Kolorowe podświetlenie LED

Ukryty przelew

Automatyczny korek

Czujnik poziomu

DANE TECHNICZNE

Masa netto kg 56

Głębokość do przelewu cm 33

Maksymalna długość siedziska cm 109

Maksymalna szerokość siedziska cm 43

Średnie zużycie wody l 177

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIA

Biały akryl, z połyskiem

Biały akryl, matowy

RYSUNKI TECHNICZNE

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Design by Jacuzzi®- in collaboration with Why Not



www.jacuzzi.eu
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