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Jacuzzi® J-235  Premium 

214 x 214 x 92 H cm 

 

 
 

Wyposażenie: 

• 6 miejsc siedzących 

• 1 miejsce do leżenia 

• 35 dysz z nakładkami ze stali 

• pompa o podwójnej prędkości 

• panel sterowania LED 

• oświetlenie obwodowe (10 punktów) 

• podświetlana kaskada wodna 

• ClearRAY™ System dezynfekcji UV 

• 3 podgłówki 

• pokrywa termiczna 

 

 

 

Dane techniczne:  

- średnia pojemność użytkowa: 1 363 l  

- Ciężar spa przy pełnym obciążeniu 2 066 kg   

- Obciążenie podłoża: 471  kg/m2 
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Profesjonalny masaż 

Seria basenów J-200 została zaprojektowana ze zwróceniem szczególnej uwagi na dysze, 

rozmieszczone strategicznie tak by oferować intensywny i skuteczny masaż na najwyższym poziomie. 

 

DYSZE: 

  

 

4 dysze 

Classic Rotational Jets 

Dysze działające na zasadzie obrotowej i zapewniające 

przenikliwy masaż. Mają możliwość regulacji, w celu 

dostosowania masażu do potrzeb użytkownika. 

 

 

6 dysz 

Classic Luxury Jets 

Zapewniają głęboki masaż, który przenika do mięśni pleców 

i stóp. 

 

3 dysze 

Classic Mini Jets 

Zapewniają ukierunkowany strumień wody, który pomaga 

w uwalnianiu napięć większych grup mięśniowych pleców. 

Dostarczają w pełni regulowany strumień, z którego może 

korzystać każda partia ciała. 

 

12 dysz 

Classic Euro Jets 

W pełni regulowane, koncentrujące się głęboko 

w penetrującym masażu mięśni pleców. 

 

4 dysze 

Classic Direct Jets 

Regulowane dysze pozwalające dostosować dowolną moc 

ciśnienia. Skupiają się na drobnych mięśniach i są idealne 

w łagodzeniu napięć. 
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4 dysze 

Classic Pulsator Jets 

W pełni regulowane dysze, zapewniające pulsujący strumień 

wody, który uspokaja i łagodzi bóle mięśni nóg. 

 

2 dysze 

Classic Turbo Jets 

Dostarczają głęboki, silny masaż zaprojektowany z myślą 

o kojeniu bólu mięśni pleców. Dzięki wielkości dysz nie 

sprawiają żadnej trudności przy regulacji. 

 

 

 

 

 

Panel sterujący 

Wanna zaopatrzona jest w panel sterujący LED. Intuicyjny i prosty w obsłudze, przy pomocy 

przycisków i jednego dotknięcia palcem uruchamia wszystkie funkcje: umożliwia regulację 

temperatury wody, zmianę trybu oświetlenia oraz uruchomienie pompy do hydromasażu. 
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 bez CLEARRAYTM z CLEARRAYTM 

 

ClearRayTM 

Ekskluzywna, najbardziej bezpieczna ze wszystkich obecnie znanych technologia oczyszczania 

wody ClearRay™ wykorzystuje naturalne promieniowanie słoneczne do wyeliminowania bakterii, 

wirusów i glonów szerzących się w środowisku wodnym. Woda jest kierowana do lampy UV. Przejście 

przez światło ultrafioletowe zapewnia jej przejrzystość i czystość, po czym jest ponownie 

pompowana do wanny bez uszczerbku dla zdrowia i samopoczucia. Pozwala to ograniczyć 

konieczność stosowania środków chemicznych do uzdatniania wody nawet do 40%. 

 

System UV jako ekologiczny, całkowicie nieszkodliwy, działający nieustannie na 99,9% szkodliwych 

mikroorganizmów jest używany w przemyśle spożywczym i szpitalach. Jest skuteczniejszy od 

klasycznego ozonowania, które powinno być pod ścisłą kontrolą z uwagi na niepożądane skutki 

uboczne. Ponadto działa non stop (w przeciwieństwie do ozonatorów, które musiały pracować 

okresowo). 
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Efekty świetlne 

Obwodowe oświetlenie typu LED, składające się z 10 punktów 

świetlnych, oferuje widowiskowy efekt, ułatwiając jednocześnie wejście 

do wanny spa w ciemności. Skoordynowane oświetlenie kaskady i wanny 

dopełnia przeżycia przyjemności. 

 

 

Wyjątkowa misa 

Jacuzzi® opracowała wyjątkową misę TrifusionTM, składającą się 

z trzech warstw (akryl + żywica szklana + żywica poliuretanowa). 

Dzięki nim wanna jest niezwykle odporna  oraz doskonale 

utrzymuje ciepło. Efekt izolacji i wyciszenia gwarantuje również 

obecność pianki poliuretanowej wypełniającej całą przestrzeń 

pomiędzy misą a obudową. Rozwiązanie o podwójnej zalecie oszczędności energetycznej w połączeniu 

z bezpieczeństwem i trwałością strukturalną. 

 

Grzałka 

Grzałka o mocy 2,7 kW zapewnia zminimalizowanie czasu ogrzewania wody, co jest istotne po jej 

wymianie i ponownym ogrzewaniu napełnionej świeżą wodą wanny. Zwiększona moc grzałki ma duże 

znaczenie przy częstym korzystaniu z wanny w warunkach zimowych (przy odkrytej pokrywie 

termicznej silna grzałka skuteczniej wyrównuje wychłodzenie). 

Wanna wyposażona jest w elektroniczny system zmniejszania poboru prądu przez urządzenie, 

przez co nie musimy dysponować dużym przydziałem mocy w budynku. Podczas masażu grzałka jest 

w stanie "zawieszenia" i ponownie włącza się po wyłączeniu pompy masującej. Dzięki powiększonej 

mocy grzałki dogrzanie wody do użytkowej temperatury jest natychmiastowe. 

 

System filtracji 

System filtracji działa w oparciu o zastosowanie filtra o powierzchni filtracyjnej 50 stóp 

kwadratowych, a także wyeliminowanie tzw. stref martwych w niecce wanny. 24-godzinny system 

filtracji podstawowej (ustawienie fabryczne) nieustannie filtruje wodę. Woda kierowana jest 

do  wkładu filtra, skutecznie wyłapującego zanieczyszczenia.  
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Pompy i efektywność masażu 

Moc pomp masażowych jest tak skalibrowana z efektywnością dysz aby hydroterapia była jak 

najbardziej skuteczna. Pompy w wannach Jacuzzi® są uważane za jedne z najcichszych na świecie 

z jednoczesnym zapewnieniem silnego efektu masażu. Konstrukcja optymalnie dobranych dysz 

wpływa na efektywność hydroterapii. Firma Jacuzzi® jest w tej dziedzinie liderem i posiada ponad 

250 patentów międzynarodowych. 

 

Wyposażenie w opcjonalne: 

 

System audio  

Wanna obsługuje BLUEWAVETM Spa Stereo System, 

który może być sterowany pilotem lub przy pomocy 

telefonu komórkowego (dzięki funkcji Bluetooth®) 

Wyposażony jest również w gniazdo iPod/MP3 

oraz cztery wodoodporne głośniki, umieszczone 

na brzegu wanny.  

 

SmartSealTM – oszczędność energii 

Specjalna powłoka izolująca na wewnętrznej ścianie obudowy. Wykonana z kilku warstw tkaniny Jean, 

sprasowanych ze sobą. System ten jest ekologiczny, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie 

zużycia energii  do 25%, chroni przed wilgocią, tworzeniem się pleśni oraz redukuje hałas. 
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DANE TECHNICZNE: 

 

System 

elektryczny 

Typ zasilania 230V 50Hz monofazowy 

Maks. zużycie prądu z grzałką elektryczną 6,7 kW – 29 A 

Grzałka elektryczna 2,7 kW 

Pompy 
Pompa 1 2 prędkości 

Pompa 2 1 prędkość 

System Filtr 
1 filtr na wkłady 

o powierzchni filtracyjnej 50 sq. Ft. 

Kolor 

skorupy 
Platinum 

 

Panele 

drewno 

syntetyczne 

Silver Wood 

 

Pokrywa 

termiczna 
Silver Wood 
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