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SPA CARIBE

SPA

CASCATA
A queda d’água da cascata proporciona um
agradável relaxamento físico e mental, deixando
o seu banho mais prazeroso.
É ligada ao sistema de hidromassagem, com
opção de uso individual ou em conjunto com os
jatos.
Disponível em dois modelos: metálica em aço
inox polido e em fibras de vidro, sendo esta,
produzida nas cores das principais louças
sanitárias.
MINI JATOS DE HIDROMASSAGEM DORSAL
Atuam de forma conjunta e direcionada, na
medida exata para o total relaxamento da coluna
vertebral.

ALÇAS
Confeccionadas em metal cromado, realçam a
beleza da sua banheira, além de proporcionar
praticidade e segurança.

ABAS DE ACABAMENTO
As abas de acabamento formam um conjunto harmonioso que combina
com a cor e o design da banheira, além de proporcionar praticidade e
economia na instalação e manutenção.

ACIONADORES
Disponíveis nos modelos: Eletrônico e Eletromecânico.
São instalados na borda da banheira permitindo ao
usuário ligar e desligar a hidromassagem de dentro do
próprio banho, apenas pressionando um botão, no
caso do acionador eletrônico ou apenas girando
manualmente um botão de controle, no caso do
acionador eletromecânico, com total segurança e sem
risco de choque elétrico.

JATO ROTATIVO
Dispositivo de hidromassagem com saída de água e ar
em movimentos circulares, proporcionando um amplo
relaxamento muscular principalmente na coluna
vertebral.

AQUECEDOR ELÉTRICO DIGITAL
Instalado junto a motobomba, proporciona um
aquecimento gradual da água através da sua
recirculação pela motobomba e aquecedor. Faz uso
de microprocessador para controle de suas funções
que, além de melhorar seu desempenho, torna-o
muito mais confiável.
TRAVESSEIRO ANATÔMICO
Seu formato possibilita maior conforto e relaxamento
ao apoiar a cabeça sobre a banheira. Disponível nas
cores verde, preto, creme e cinza claro.

ESTRUTURA DE BASE
Associada às abas de acabamento, compõem um sistema
autoportante que dispensa a instalação tradicional, gerando
economia e agilidade na execução do projeto.

POSICIONAMENTO DA MOTOBOMBA

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

CROMOTERAPIA
A Cromoterapia é a ciência que emprega as
diferentes cores para alterar ou manter as
vibrações do corpo na frequência que resulta em
saúde, bem estar e harmonia. Com o estresse da
vida moderna precisamos valorizar cada vez
mais os momentos de paz e tranquilidade,
buscando uma vida mais equilibrada. Com o
equipamento de cromoterapia pode-se optar por
uma cor ou deixar a sequência de cores ocorrer
automaticamente.

1. Informe ao revendedor o número correspondente à
posição da motobomba.
2. As posições preferenciais são 1 e 2, após 3 e 4.
Nestas posições a motobomba segue instalada na
banheira.
3. Demais posições são possíveis, porém a motobomba
seguirá avulsa e ficará um pouco para fora das abas da
banheira.
4. Para perfeita escolha do lado da motobomba, proceda
da seguinte maneira:
a) Desenhe o local da banheira;
b) Indique a posição de chuveiro caso houver;
c) Desenhe a banheira posicionando os “pés” na parede
do chuveiro (o chuveiro deve ficar posicionado sobre o
piso antiderrapante da banheira);
d) Verifique qual a posição que ficará livre e posicione a
motobomba.
ABAS DE ACABAMENTO
Observar o quadro de acessórios opcionais abaixo para verificar os modelos que dispõem deste item.
Para determinar o posicionamento das abas de acabamento utilizar os desenhos e números acima.
Banheiras Retangulares: possibilidades de instalação nas posições 1/3, 2/4, 5 e 6.
Banheiras Curaçao Plus e Curaçao: a única possibilidade é a instalação da aba frontal.
Banheiras Ilhabela e Itapuã: possibilidades de instalação nas posições 1, 2 e frontal.
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POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SPA
As áreas hachuradas indicam os locais de instalação dos equipamentos.
Filtro de Areia
Posições 1 e 2: o filtro de areia e as motobombas ficam totalmente sob a borda do
SPA.
Posições 3 e 4: partes do filtro de areia e das motobombas ficam projetados para
fora da borda do SPA.
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Tampa de Inspeção
Prever área para instalação da Tampa de Inspeção de aproximadamente 80 x 70 cm
na posição escolhida para a instalação dos equipamentos para eventual manuteção.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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BOTÃO DE CONTROLE DE ADMISSÃO DE AR
Localizado junto à borda da banheira permite
ajustar a quantidade de ar presente nos jatos
d’água, o que também determina sua
intensidade.

ACABAMENTO SUPERFICIAL
Em gelcoat isoftálico com alto brilho e nas cores das
principais louças sanitárias.

PISO ANTIDERRAPANTE
Em todos os modelos, proporcionando uma
maior segurança .

DISPOSITIVOS DE HIDROMASSAGEM
Em termoplástico com acabamento em metal
cromado, com controlador de fluxo, que
possibilita dar ao jato a direção desejada. Válvula
de fundo e ladrão misturador em metal cromado,
resistentes a altas temperaturas.

MOTOBOMBA SILENCIOSA
Proporciona a hidromassagem sem ruído. Garante
total escoamento da água existente na tubulação e
motobomba após a utilização da banheira.

