Wellness systems.

AquaThermoJet.
AQUATHERMOJET
Valkoinen verhoilu.

AQUAJET HIERONTA.

VAIKUTUKSET.

AquaThermoJet:ssä yhdistyvät niin wellness kuin
terapeuttisten hoitomenetelmien edut.
Lepäät lämpimän vesipatjan pinnalla,
kuuntelet musiikkia, nautit rentouttavasta hieronnasta,
voit antaa ajatustesi virrata.

parantaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.
vähentää lihasjännitystä.
stimuloi lymfajärjestelmää.
poistaa stressiä.
parantaa mielialaa.
rentouttaa.

Terapeutin käsien sijaan, tunnet lämpimät hierovat
vesisuihkut muovikalvon läpi. Koet veden lämmön ja
parantavan vaikutuksen kastumatta.

AQUATHERMOJET

Hierontaa ja rentoutusta.
AquaThermoJet on monipuolinen käytettävyydeltään:
Itsenäisenä hoitona tai esihoitona etenkin
kokovartalohoidoissa.
AquaThermoJetin käytöstä on runsaasti myönteisiä
kokemuksia seniori ikäisten kuntoutuksessa.
Se sopii erinomaisesti myös Wellness ja
kauneushoitoloille, tai vaikkapa lounge tiloihin,
joissa se voi toimia itsepalveluna ja kolikkoautomaatilla
varustettuna. Se voi olla käytössä myös odotustilassa
esim. lääkäriasemilla tai hammaslääkäreillä, jolloin
asiakasta voidaan rentouttaa ennen hoitotoimenpiteitä.
180 ° kääntyvää touchtronic ohjausta on helppo
käyttää myös hieronnan aikana.

Verhoilu valaistuksella

Verhoilu valaistuksella ja
Bambu paneeleilla

2-värinen verhoilu

AquaThermoJet

Ulkomitat: AquaThermoJet

Pituus x Leveys x Korkeus

2200 mm x 950 mm x 550 mm

Sopiii

jopa 2m pitkille henkilöille

Paino tyhjänä / Vedellä täytettynä

130 kg /280 kg

Lattiakuormitus

140 kp/m 2

Käyttöjännite

230 V, 50 Hz, 2000 wattia

Lisävarusteet

Pumpun teho

PIENENTYNEET KÄYTTÖKUSTANNUKSET.
Koska AquaThermoJet on helppokäyttöinen,
asiakkaasi voivat nauttia hieronnasta myös yksin.
Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstö ei ole sidottuna
itse hierontatapahtumaan.
Käytössä AquaThermoJet on lähes huoltovapaa,
vain vedenmäärän ja laadun tarkastus puolivuosittain
suoritettuna, on riittävä huoltotoimenpide
normaali käyttöolosuhteissa.

> Musiikkihieronta laitteisto
> Valaistu verhoilu

400 l / minuutissa

OSTA OMAKSI TAI VUOKRAA.
Pyydä lisätietoja, kerromme mielellämme lisää.
Nyt saat AquaThermoJetin käyttöösi myös ilman
investointia, pyydä leasing tarjous!

100 PROSENTTISTA AURINKOENERGIAA.
Otamme vastuullisen lähestymistavan ympäristöön ja
seuraaviin sukupolviin. Meidän 1.800 m2 aurinkoenergialaitos tuottaa
noin 190,000 kWh / vuodessa ympäristöystävällistä energiaa,
mikä vastaa vuotuiselta tuotolta noin 65:n nelihenkisen perheen sähkönkulutusta.
Tuotamme paljon enemmän energiaa kuin me itse kulutamme.
Vuonna 2002 Trautwein GmbH on saanut WWF:n palkinnon sitoutumisesta ympäristönsuojeluun.
Yritämme jatkuvasti vähentää jätteidemme määrää ja rajoittaa tuotteidemme vaikutusta ympäristöön,
kehittämällä tuotteidemme pakkauksia.
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