
JACUZZI LAY-Z-SPA 155 x 60 VANCOUVER
AIRJETPLUS 

z ogrzewaniem #60027

 

Baseny jacuzzi  Bestway Lay-Z-Spa® to  pierwsze  na  świecie  dmuchane  centra
masażu  i  rekreacji  –  prawdziwe  domowe  SPA  klasy  premium.  Wyróżnia  je
przystępna cena, łatwość montażu i wygodna, intuicyjna obsługa. 

Baseny z hydromasażem to nie tylko wspaniały relaks, ale i mnóstwo korzyści
dla zdrowia: masujące Twoje ciało bąbelki i ciepła woda rozluźniają napięte mięśnie,
poprawiają krążenie, pomagają przy bólach stawów, redukują stres i napięcie mięśni
oraz wpływają korzystnie na skórę.

System  AirJetPlus™  to  140  dysz,  które  uwalniają  bąbelki  ze  środka  i  boków
basenu, wypełniając jacuzzi milionem ciepłych bąbelków, zapewniając Ci wszelkie
korzyści  płynące  z  profesjonalnego  hydromasażu:  natychmiastowe  odprężenie,
poprawę samopoczucia i  uwolnienie energii  w całym ciele.  AirJetPlus™ oferuje 2
poziomy intensywności - to gwarancja naprawdę głębokiego masażu ciała i stóp.

Zalety basenu jacuzzi Bestway Lay-Z-Spa®:

● przeznaczony  do  całorocznego  użytku na  zewnątrz  i  wewnątrz
pomieszczeń - ciesz się kąpielą z hydromasażem kiedy i gdzie tylko chcesz: w
ogrodzie, na tarasie czy w domu
● regulowana  temperatura  wody,  maksymalnie  40°C  (szybkość
ogrzewania: ok 1,5-2°C/h)
●  funkcja  automatycznego  ogrzewania  Freeze  Shield™ –  dzięki
wbudowanym czujnikom temperatura wody nigdy nie spada poniżej poziomu
komfortu;  Freeze  Shield™ zwiększa  przepływ  wody,  gdy  temperatury  są
niskie, aby zapobiec zamarzaniu i uszkodzeniu wewnętrznych części basenu
● wzmocnione ścianki zbudowane z Drop Stitch -  zaawansowanego 
technologicznie, supermocnego materiału, który zawdzięcza swoje niezwykłe

właściwości trwałej, choć niezwykle lekkiej, sieci połączeń tysięcy poliestrowych nici;
basen  jest  sztywny  i  wytrzymały,  dzięki  czemu bardziej  podobny do spa z
twardymi ścianami  i  przestronny;  konstrukcja  i  użyte  materiały  zapewniają
doskonałą wytrzymałość i trwałość oraz odporność na promieniowanie UV

●  energooszczędny  timer, pozwalający  precyzyjnie  regulować  czas
pracy jacuzzi 



● funkcja masażu stóp – bąbelki unoszące się nie tylko z boków, ale
i ze  środka  basenu  zapewnią  Twoim  stopom  intensywny  masaż  i  szybko
przyniosą im ukojenie 
●  dno  basenu  wykończone  miękką  pianką,  która  zapewnia
maksymalny komfort korzystania z własnego SPA i dodatkowo pełni funkcję
izolującą  od  podłoża,  dzięki  czemu  woda  dłużej  zachowuje  odpowiednią
temperaturę
● łatwy, niewymagający użycia narzędzi montaż

Wystarczy tylko wyjąć basen, podłączyć pompę i napełnić basen wodą, by móc
korzystać z odprężających i regeneracyjnych właściwości jacuzzi.

Kupując  gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem, oszczędzasz czas i pieniądze
oraz  zyskujesz  pewność,  że  wszystkie  elementy  będą  do  siebie  pasowały,
zapewniając relaksujący i dający wiele korzyści  dla zdrowia hydromasaż dla całej
rodziny! 

W zestawie 13w1 znajdują się:

1. Basen jacuzzi Lay-Z-Spa Vancouver AirJetPlus z ogrzewaniem #60027 
z dekoracyjną powłoką imitującą kamień

● wymiary: 155 x 60 cm
● wewnętrzna średnica: 145 cm
● długość całkowita z pompą: 198 cm
● pojemność: 804 l
● waga: 34 kg
● dla 5 osób
● zasilanie: 220-240V AC, 50Hz
● moc: 2050 W przy 20ºC
● moc masażera: 800 W
● element grzejący: 2000 W przy 20ºC

2. Wielofunkcyjna pompa sterująca

wygodna w obsłudze, wyposażona w czytelny panel pompa, która szybko i
sprawnie pompuje basen, podgrzewa wodę, uruchamia filtrację oraz steruje
systemem masażu

3. Pompka tłokowa Air Hammer z manometrem



dzięki  której  dopompujesz  basen  i  uzyskasz  pożądane  ciśnienie  wewnątrz
ścianek (0.48-0.69 Bar)

4. Zintegrowana pompa filtrująca na papierowe filtry

wbudowana  pompa,  która  usuwa  zanieczyszczenia  mechaniczne,
zapewniając czystą wodę przez cały sezon

● wydajność: 1 325 l/h
● zasilanie: 220 -240 V

moc: 50 W

5. Filtr do pompy filtrującej #60311

niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost
bakterii

● papierowy typu VI
● zastosowanie: pompy filtrujące do jacuzzi Bestway Lay-Z-Spa

6. Dozownik chemii basenowej ChemConnect™ #58501

innowacyjny,  zintegrowany  z  pompą  filtrującą  system  dozowania  chemii
basenowej;  przepływowy  dozownik  pozwala  w  prosty  sposób  ustawić
pożądany  poziom  chloru  oraz  zapewnia  automatyczne  i  precyzyjne
rozprzestrzenianie  się  chemii  basenowej  w  wodzie  oraz  sprawną  jej
dezynfekcję; ogranicza rozwój bakterii, wirusów czy grzybów i skażenie wody
innymi  organicznymi  zanieczyszczeniami;  zastosowanie  pompy  filtrującej  z
systemem  ChemConnect™️  daje  doskonałe  rezultaty  w  postaci  klarownej,
wolnej od wszelkich zanieczyszczeń wody

● wkład: chemia w tabletkach o śr. ok. 2,5 cm

7. Dmuchana,  dopasowana  do  basenu  pokrywa  z  klipsami
zabezpieczającymi
zatrzymuje  ciepło,  gdy  jacuzzi  nie  jest  używane,  a  także  zapobiega
przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń do wody

8. Uchwyty do przenoszenia
2 wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie pustego basenu 

9. Uchwyty na napoje i przekąski
praktyczne  uchwyty  umieszczone  na  obudowie  pompy,  które  pozwalają



cieszyć  się  orzeźwieniem  i  ulubionymi  przekąskami  bez  wychodzenia  z
basenu

10.Bestway Smart Hub App
aplikacja obsługująca system Android 7.0 i nowsze oraz iOS 10.0 i nowsze;
pozwala  wygodnie  za pomocą smartfona ustawić  odpowiednią temperaturę
wody,  uruchomić  filtrację,  zaprogramować  czas  pracy  jacuzzi  oraz  steruje
systemem masażu 

11.Rura spustowa

do wygodnego opróżniana basenu z wody

12. Zestaw naprawczy

 łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

13. Instrukcja obsługi w języku polskim

Do  każdego  zestawu  basenowego  polecamy  szeroki  wybór  dodatkowych
akcesoriów oraz chemii basenowej.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić jacuzzi wodą?
Ze  względów  bezpieczeństwa  basen  należy  wypełnić  maksymalnie  w  80%
pojemności.

Gdzie rozstawić jacuzzi?
Z jacuzzi można korzystać przez cały rok, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Należy jednak pamiętać, że wypełnione wodą jacuzzi jest ciężkie – należy zawsze
rozstawiać  je  na gładkiej,  prostej  powierzchni,  która wytrzyma  duże obciążenia.
Jeśli zdecydujesz się umieścić jacuzzi w pomieszczeniu, pamiętaj, by zapewnić w
nim dobra wentylację.

Jakie  jest  odpowiednie  pH  oraz  stężenie  chloru  w  wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w
zestaw chemii  do basenu w komplecie  znajdują się  papierki  lakmusowe,  dzięki
którym  z  łatwością  zmierzysz  prawidłowe  parametry  wody.  W  tym  celu  można
posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).

https://tvprodukt.pl/produkty/baseny-i-akcesoria/akcesoria-basenowe,2,4494
https://tvprodukt.pl/produkty/baseny-i-akcesoria/akcesoria-basenowe,2,4494

