MASSAGEBAD
EN REN FRÖJD
FÖR DITT VÄLMÅENDE
Att ta ett varmt bad och känna vattnet massera kroppen är ett underbart sätt att slappna av på och
öka välbefinnandet. Massagebadkaret är en plats du kan längta till för att hämta nya krafter.

Slappna av och låt vattnet jobba

Njut av tystnaden

Nordhems massagesystem mjukar upp muskler

Tack vare att vår teknik av massagesystem

och leder. De koncentrerade vattenstrålarna

skiljer sig från traditionella bubbelbad blir det

sätter fart på blodcirkulationen och masserar

mycket mindre ljud när systemet är igång. Det gör

kroppen när den är spänd och kanske öm.

att det är lättare att slappna av och bli harmonisk.

I vattenmassagen glömmer du lätt tid och rum.

Vår konstruktion av släta komponenter gör att

Man blir varm, lugn och smidig igen.

vattnet kan passera fritt, ljudet minimeras och din
badupplevelse blir lugn och behaglig.

MASSAGESYSTEM FÖR SALTHOLMEN
UTVECKLADE OCH TILLVERKADE I SVERIGE

Nordhems massagesystem är svensktillverkat och har en mängd olika funktioner, lättanvänd kontrollpanel och hög kvalitet i alla detaljer. Slangarna har släta, bakterieavvisande ytor och töms på vatten när
systemet stängs av. Det är både hygieniskt och minimerar underhållet.

Stilren design

Säkerhet ska vara enkelt

Kontrollpanelen och knapparna är tunna och

För ökad säkerhet görs flera automatiska felsök-

smälter därför snyggt in i badkaret. De sitter

ningar i sekunden. Konstruktionen gör att föremål

lättåtkomligt placerade på ena långsidans kant.

hindras från att följa med när vattnet cirkulerar i

Funktionerna på kontrollpanelen är enkla att

systemet. Om det uppstår ett fel varnar systemet

styra och förklaras med tydliga symboler.

och visar en felkod. Om håret råkar komma in i

Munstyckena för de masserande vattenstrålarna

utsuget stängs systemet av direkt.

är högkvalitativa och tillverkade av kromad
mässing för extra lång hållbarhet. De är endast
några millimeter höga, vilket ytterligare förhöjer
den stilrena designen. Allt är elegant, bekvämt
och väldigt lätt att hålla rent.

Nordhems massagesystem
•

Högsta kvalitet – svensk utveckling och tillverkning

•

Säkert för dig och dina barn – ofarliga materialval, ingen PVC

•

Mycket låg ljudnivå – rogivande och harmoniskt

•

Användarvänligt – enkel styrning av funktioner och program

•

Dräneras till 100% – hygieniskt och minimerar underhållet

•

Automatisk felsökning – ökad säkerhet

•

Munstycken i kromad mässing – lång hållbarhet

•

Driftsäkert – beprövad teknik ger problemfri användning

MASSAGESYSTEM 1
- PASSAR ENDAST SALTHOLMEN
Med en enkel knapptryckning är systemet igång, och de blå LED-ljusen lyser upp knapparna. Detta massagesystem har kraftfulla vattenstrålar med luftinblandning. Du får effektiv ryggmassage och en behandling som
mjukar upp muskler och leder. Ett okomplicerat och förnuftigt val.

1 Knappar
3

2

De två integrerade knapparna
styr öppning/stängning av
avloppet och på-/avstängning
av massagepumpen.
Knapparna lyser med ett
blått LED-ljus när funktionen
är aktiverad.

2 Ryggmassage
3
1

4st Minijets ger avslappnande massage för rygg
och axlar.

3 Sidomassage
6st Mainjets ger en kraftfull
massage för armar och sidor.

MASSAGESYSTEM 1
Sidomassage 		
sex stycken Mainjets
Ryggmassage		
fyra stycken Minijets
Två knappar		
en knapp stänger/öppnar avloppet
			en knapp startar/stoppar massagepumpen
Vattenpåfyllning		
möjlighet finns att fylla på vatten genom systemet

MASSAGESYSTEM 2
- PASSAR ENDAST SALTHOLMEN
I massagesystem 2 finns det tre inbyggda massageprogram. Dessa bearbetar kroppen på olika sätt genom
att växla vilka zoner som är aktiva. Vilket blir ditt favoritprogram? Du kan även manuellt välja massagezoner
och vattenstrålar med luft eller utan, där luftinblandningen ger en kraftfull massage och den utan ger en
mjukare behandling. Zonerna markeras med blått LED-ljus på panelen. Ett omsorgsfullt och driftsäkert val.

1 Kontrollpanel
3

4

5

2

Alla funktioner styrs av den
användarvänliga touchpanelen.
Knapparna är märkta med
symboler och har en integrerad LED-belysning som
visar vilka funktioner som är
aktiverade.

2 Ryggmassage
6st Minijets ger avslappnande massage för rygg
och axlar.

3
1

3 Sidomassage
6st Mainjets ger en kraftfull
massage för armar och sidor.

4 Fotmassage
AV / PÅ

BOTTEN

RYGG

SIDA

FOT

LUFT

PROGRAM

4st Minijets ger en skön och
stimulerarande fotmassage.

5 Bottenmassage
8st Underjets ger en mjuk
massage från botten.

MASSAGESYSTEM 2
Sidomassage
Ryggmassage
Fotmassage
Bottenmassage
Massageprogram
Kontrollpanel med sju knappar
Vattenpåfyllning

sex stycken Mainjets
sex stycken Minijets
fyra stycken Minijets
åtta stycken Underjets
tre inbyggda program
tydliga symboler för varje funktion
möjlighet finns att fylla på vatten genom systemet

