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Vo vode sa začala písať ľudská história, 

obklopení vodou sa vyvíjame v tele matky,

do vody sa vraciame, keď chceme zažiť

intenzívny pocit relaxácie a obnoviť si silu.

nášho 
života

Starajte sa o seba tým 

najprirodzenejším 

spôsobom - v horúcom kúpeli 

s hydromasážou:

 6 Čistí a tonizuje pokožku

 6 Hĺbkovo prehrieva organizmus 

 a zlepšuje cirkuláciu krvi

 6 Napomáha zmierniť bolesti kĺbov a svalov

 6 Uvoľňuje svalové a duševné napätie

 6 Stimuluje imunitný systém tela 

 a okysličenie vnútorných orgánov

Voda je základným 
pilierom
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Značka RAVAK je synonymom kvality už od minulého storočia. 

Používame špičkové komponenty od renomovaných firiem, 

vyrábajúcich výhradne v EU.

Hydromasážne systémy RAVAK nadväzujú na konkrétne 

typy vaní tak, že spolu vytvárajú logický a funkčný celok.

Vystuženie PU Plus je unikátnou technológiou vystuženia 

polyuretánovou penou vyvinutou firmou RAVAK. Na plne 

robotizovanom pracovisku dochádza opäť k nástreku 

polyuretánovej peny v troch vrstvách na akrylátový výlisok. 

Vane Pu Plus sú konštrukčne mimoriadne pevné a majú vynikajúce 

tepelné i zvukové izolačné vlastnosti. Vďaka nim sú vhodné najmä 

na montáž hydromasážnych systémov.

Ku všetkým hydromasážnym vaniam poskytujeme záručný 

aj pozáručný autorizovaný servis. Na vaňu osadenú 

hydromasážnym systémom poskytujeme 5-ročnú záruku. 

Využite všetky možnosti, nerobte kompromisy a obráťte sa na 

skúsených profesionálov.

Premeňte svoju kúpeľňu 
       na oázu pokoja

Intenzívna vodná masáž

 � Systém vodnej masáže spočíva v intenzívnom prúdení vody, 
ktorá je nasávaná čerpadlom a je do vane vstrekovaná tryskami 
smerujúcimi na cieľové partie masáže.

 � Trysky sú osadené napevno na bokoch vane, ale smer ich prúdu 
je možné manuálne meniť podľa potrieb masáže.

 � Masáž napomáha regenerácii namáhaných svalových partií, 
podporuje lokálne prekrvenie svalov a znižuje svalovú únavu.

 � Systém je ovládaný pneumatickým ovládaním s regulátorom 
vzduchu alebo elektronicky.

Jemná perličková masáž prúdom vzduchu

 � Vzduchová masáž, alebo “perlička“, obohacuje vodu vo vani 
malými vzduchovými bublinkami.

 � Dmýchadlo vháňa vzduch do airmasážnych trysiek umiestnených 
na dne vane a tie vytvárajú príjemný perličkový efekt.

 � Veľké množstvo bubliniek vzduchu, pôsobí na kožu a povrchové 
tkanivá ako jemná poklepová masáž. Airmasáž má tiež výrazný 
vplyv na činnosť lymfatického systému a na krvný tlak.

 � Systém je ovládaný pneumatickým ovládaním alebo elektronicky 
s možnosťou regulácie výkonu dmýchadla.

Hydro Air

WhisperHydro/Air
Kombinácia vodnej a vzduchovej masáže

 � Kombinácia vodnej a vzduchovej masáže, čím dochádza k 
spojeniu relaxačných účinkov oboch typov masáží. Poskytuje 
tak výhody oboch vyššie uvedených systémov.

 � Systémy je možné spustiť zvlášť alebo spoločne. Užívate si tak 
intenzívnu perličkovú masáž a zároveň prúdenie vody.

Originálna masáž zmesou vody a vzduchu

 � Originálny masážny systém, ktorý okrem trysiek na boku vane 
ponúka aj uvoľňujúcu masáž prúdom vody zmiešanej s jemnými 
bublinkami vzduchu vychádzajúcej z trysiek umiestnených na 
dne vane.

 � Poskytuje veľmi jemnú a citlivú masáž.

 � Pracuje s jedným agregátom a preto môže zaručiť 
bezkonkurenčne tichý a ekonomický chod.

 � Systém je ovládaný pneumatickým ovládaním alebo 
elektronicky.

Spôsoby masáže
RAVAK ponúka 4 základné typy masáže:
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Vyberte si vaňu pre inštaláciu HMS

You 185 / 175
Typ vane (cm) LA PU Plus

175 x 85 540,00 732,00
185 x 85 606,00 780,00

Viola 180
Typ vane (cm) LA PU Plus

180 x 85 605,50 781,50

LoveStory II 196
Typ vane (cm) LA PU Plus

196 x 139 780,00 936,00

Campanula II 180 / 170
Typ vane (cm) LA PU Plus

170 x 75 375,00 —
180 x 80 405,00 —

Sonata 180 / 170
Typ vane (cm) LA PU Plus

170 x 75 459,00 624,00
180 x 80 558,00 684,00

Gentiana 150 / 140
Typ vane (cm) LA PU Plus

140 x 140 369,00 750,00
150 x 150 414,00 840,00

Rosa II 170 / 160 / 150
Typ vane (cm) LA PU Plus

150 x 105 459,00 648,00
160 x 105 492,00 684,00
170 x 105 525,00 720,00

Magnolia 180 / 170
Typ vane (cm) LA PU Plus

170 x 75 462,00 630,00
180 x 75 504,00 666,00

Rosa I 160 / 150
Typ vane (cm) LA PU Plus

150 x 105 348,00 —
160 x 105 414,00 —

NewDay 150 / 140
Typ vane (cm) LA PU Plus

140 x 140 462,00 750,00
150 x 150 540,00 840,00

Evolution 180
Typ vane (cm) LA PU Plus

180 x 102 582,00  816,00

Vane osadené špeciálnym hydromasážnym systémom:

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Nová generácia vaní PU Plus s extra vyztužením
Akrylátový výlisok z PMMA je vyztužený trojnásobným nástrekom:

 vrstva 1  tvrdá polyuretánová pena so skleným vláknom
 vrstva 2 mäkká polyuretánová pena
 vrstva 3 tvrdá polyuretánová pena 

Pri výbere vane pre hydromasážny systém dajte prednosť prevedeniu PU Plus. Odmenou vám bude 
znížená hlučnosť vibrácií a zároveň sa rýchlosť ochladzovania vody vo vani citeľne spomalí.
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Základné masážne systémy v klasickom prevedení s 

jednoduchým ovládaním (on/off ).

Ponúka príjemnú relaxáciu a rovnako ako ostatné 

systémy RAVAK zaručuje vysokú spoľahlivosť.Activ
Hydromasážny systém

Pneumatické ovládanie

Sanie

Tryska Air Jet

Tryska Midi Jet

Tryska Micro Jet
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Activ Hydro Activ Air

1x Pneumatické
ovládanie ON/OFF

Kombinované s regulátorom vzduchu

1x Pneumatické
ovládanie ON/OFF1x Sanie

Sacia krytka vodného čerpadla je aj 
pri zachovaní funkcií veľmi tenká, a 
preto v priestore vane neprekáža.

2x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky umožňujú v 30 stupňovom uhle smerovať 
tenký prúd vody na bederné partie chrbta.

4x Tryska Midi Jet
Prúd vody je možné smerovať v uhle 
30 stupňov.

10x Tryska Air Jet
Kovové trysky sú rozmiestené na dne vane 
tak, aby ich účinnosť bola čo najefektívnejšia.

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution Rosa I GentianaRosa II

Vyberte si vaňu:

NewDay

Cena v EUR vrátane DPH:  1 176,-Nadštandardná výbava za príplatok:

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Cena v EUR vrátane DPH:  1 176,- 

Nadštandardná výbava za príplatok:

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-
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Základná rada nových a jedinečných masážnych 

systémov s pneumatickým ovládaním. 

V prevedení Whisper ponúka masážne trysky nielen 

na bokoch vane, ale umožňuje masáž zmesou vody a 

vzduchu aj z jej dna.Mistral
Hydromasážny systém

Sanie

Tryska Midi Jet

Tryska Micro Jet

Ovládací ventil

Tryska Magic Jet

Pneumatické ovládanie

Regulátor vzduchu
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1x Ovládací ventil
Dvojcestný ventil umožňuje veľmi 
rýchle prepínanie medzi jednotlivými oblasťami 
masáže. Možte si vybrať oblasť chrbta a nôh 
alebo bočné trysky. V stredovej polohe fungujú 
všetky trysky súčasne.

Mistral Hydro Mistral Whisper

6x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky umožňujú v 30 stupňovom uhle 
smerovať tenký prúd vody na bederné partie 
chrbta.

10x Tryska Magic Jet
Každá z trysiek má samostatné prisávanie 
vzduchu. Umožňuje masáž zmesou vody a 
vzduchu vychádzajúcej zo dna vane.

6x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky umožňujú v 30 stupňovom uhle 
smerovať tenký prúd vody na bederné partie 
chrbta.

4x Tryska Midi Jet
Prúd vody je možné smerovať v 
uhle 30 stupňov.

4x Tryska Midi Jet
Prúd vody je možné smerovať v 
uhle 30 stupňov.

1x Sanie
Krytka bezpečnostného sania.

1x Sanie
Krytka bezpečnostného sania.

1x Pneumatické
ovládanie ON/OFF

1x Samostatný regulátor 
prisávania vzduchu
Regulátorom je možné prúd vody obohatiť o vzduch. 

1x Samostatný regulátor 
prisávania vzduchu
Regulátorom je možné prúd vody obohatiť o vzduch. 

1x Ovládací ventil
Dvojcestný ventil umožňuje veľmi rýchle 
prepínanie medzi jednotlivými oblasťami 
masáže. Možte si vybrať oblasť chrbta a nôh 
alebo bočné trysky. V stredovej polohe fungujú 
všetky trysky súčasne. 

1x Pneumatické
ovládanie ON/OFF

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution Rosa I GentianaRosa II

Vyberte si vaňu:

NewDay

Cena v EUR vrátane DPH:  1 380,- 
Nadštandardná výbava za príplatok: Nadštandardná výbava za príplatok:

Cena v EUR vrátane DPH:  1 680,- 

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-
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Sanie

Tryska Super Jet

Tryska Micro Jet

Tryska Air Jet

Elektronické ovládanie

Pneumatické ovládanie

Regulátor 
prisávania vzduchu

Systém vychádzajúci zo systému SPORT doplnený 
tryskami v oblasti chrbta. 

Vďaka elektronickému ovládaniu je ho možné doplniť 
nadštandardnými funkciami, akými sú napríklad 
chromoterapia, dezinfekcia alebo ohrev vody. 

Súčasťou kombinovaného masážneho systému je aj 
hladinový senzor, ktorý zároveň automaticky vysušuje 
airmasážne rozvody.

Sport 
 Sport Plus

Hydromasážny systém
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Sport Hydro Sport Hydro/Air

6x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky umožňujú v 30 stupňovom uhle 
smerovať tenký prúd vody na bederné partie chrbta.

6x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky umožňujú v 30 stupňovom uhle 
smerovať tenký prúd vody na bederné partie chrbta.

2x Regulátor  
prisávania vzduchu
Prisávanie vzduchu je rozdelené na dva okruhy. 
Spoločne s prietokovo uzavierateľnými tryskami je 
tak možné sústrediť intenzitu masáže do jednej alebo 
druhej polovice vane.

2x Regulátor  
prisávania vzduchu
Prisávanie vzduchu je rozdelené na dva okruhy. 
Spoločne s prietokovo uzavierateľnými tryskami je 
tak možné sústrediť intenzitu masáže do jednej alebo 
druhej polovice vane.

4x Tryska Super Jet
Trysku je možné smerovať v uhle 
30 stupňov a regulovať jej prietok. 
Prietok vody je možné podľa potreby celkom uzavrieť. Ak sú 
trysky uzavreté, sústredí sa celá intenzita hydromasáže do 
mikrotrysiek v oblasti chrbta a nôh.

4x Tryska Super Jet
Trysku je možné smerovať v uhle 
30 stupňov a regulovať jej prietok. 
Prietok vody je možné podľa potreby celkom uzavrieť. Ak sú 
trysky uzavreté, sústredí sa celá intenzita hydromasáže do 
mikrotrysiek v oblasti chrbta a nôh.

1x Sanie
Krytka bezpečnostného sania.

1x Sanie
Krytka bezpečnostného sania.

1x Pneumatické
ovládanie ON/OFF

2x Pneumatické
ovládanie ON/OFF

Ovládanie je samostatné pre hydromasáž aj airmasáž.

16x Tryska Air Jet
Kovové trysky sú na dne vane rozmiestené tak, aby 
ich účinnosť bola čo najefektívnejšia.

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution Rosa I GentianaRosa II

Vyberte si vaňu:

NewDay

Cena v EUR vrátane DPH:  1 602,- 
Nadštandardná výbava za príplatok: Nadštandardná výbava za príplatok:

Cena v EUR vrátane DPH:  2 652,- 

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-
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Sport Plus Hydro Sport Plus Hydro/Air

Ozonizácia
Využíva sterilizačné a 
dezinfekčné schopnosti ozónu 
O3. Pre dokonalú čistotu 
systému doporučujeme 
kombinovať s ozonizáciou a     
s dezinfekciou. 
Cena v EUR vrátane DPH: 60,-

Dezinfekcia
Automatická čistiaca jednotka 
dezinfikuje hydromasážny 
systém a odstraňuje aj ďalšie 
prípadné usadeniny. 
Cena v EUR vrátane DPH: 456,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové 
osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi 
alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Ohrev vody
Teplota vody nebude 
v priebehu používania 
hydromasážnej vane klesať. 
Cena v EUR vrátane DPH: 378,-

Nadštandardná výbava za príplatok:

O3

Originálne
elektronické ovládanie
Okrem iného umožňuje doplniť systém o nadštandardnú výbavu. Systém 
je vybavený aj hladinovým senzorom, ktorý zabraňuje spustenie masáže 
bez dostatočne vysokej hladiny vody a aktivuje vysušenie airmasáže. 

Originálne
elektronické ovládanie
Okrem iného umožňuje doplniť systém o nadštandardnú výbavu. Systém je 
vybavený aj hladinovým senzorom, ktorý zabraňuje spustenie masáže bez 
dostatočne vysokej hladiny vody a aktivuje vysušenie airmasáže. 

7x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky umožňujú v 30 stupňovom uhle 
smerovať tenký prúd vody na bederné partie chrbta.

7x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky umožňujú v 30 stupňovom uhle 
smerovať tenký prúd vody na bederné partie chrbta.

2x Regulátor  
prisávania vzduchu
Prisávanie vzduchu je rozdelené na dva okruhy. 
Spoločne s prietokovo uzavierateľnými tryskami je 
tak možné sústrediť intenzitu masáže do jednej alebo 
druhej polovice vane.

2x Regulátor  
prisávania vzduchu
Prisávanie vzduchu je rozdelené na dva okruhy.
Spoločne s prietokovo uzavierateľnými tryskami je 
tak možné sústrediť intenzitu masáže do jednej alebo 
druhej polovice vane.

4x Tryska Super Jet
Trysku je možné smerovať v uhle 
30 stupňov a regulovať jej prietok. 
Prietok vody je možné podľa potreby celkom uzavrieť. Ak sú 
trysky uzavreté, sústredí sa celá intenzita hydromasáže do 
mikrotrysiek v oblasti chrbta a nôh.

4x Tryska Super Jet
Trysku je možné smerovať v uhle 
30 stupňov a regulovať jej prietok. 
Prietok vody je možné podľa potreby celkom uzavrieť. Ak sú 
trysky uzavreté, sústredí sa celá intenzita hydromasáže do 
mikrotrysiek v oblasti chrbta a nôh.

1x Sanie
Krytka bezpečnostného sania.

1x Sanie
Krytka bezpečnostného sania.

16x Tryska Air Jet
Kovové trysky sú na dne vane rozmiestené tak, aby 
ich účinnosť bola čo najefektívnejšia.

Dezinfekcia
Automatická čistiaca jednotka dezinfikuje 
hydromasážny systém a odstraňuje aj 
ďalšie prípadné usadeniny. 
Cena v EUR vrátane DPH: 456,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí 
váš kúpeľ mnohými farebnými tónmi 
alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Ohrev vody
Teplota vody nebude v priebehu 
používania hydromasážnej vane klesať. 
Cena v EUR vrátane DPH: 378,-

Nadštandardná výbava za príplatok:

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution Rosa I GentianaRosa II

Vyberte si vaňu:

NewDay

Cena v EUR vrátane DPH:  1 890,- Cena v EUR vrátane DPH:  3 576,- 
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Tieto systémy sú elektronickou obdobou systémov 

EXTRA FLAT. To umožňuje doplniť systém 

nadštandardnými funkciami, akými sú napríklad 

chromoterapia, dezinfekcia alebo ohrev vody. Súčasťou 

masážneho systému je aj hladinový senzor zabraňujúci 

spusteniu systému pri nedostatočnej hladiny vody.

Hydromasážny systém

Sanie

Tryska Midi Extra Flat

Tryska Micro Extra Flat

Tryska Magic Extra Flat

Pneumatické ovládanie

Originálne
elektronické ovládanie

Regulátor 
prisávania vzduchu

Ovládací ventil

Extra Flat 
 Extra Flat Plus
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Extra Flat Hydro Extra Flat Whisper

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky umiestnené na stenách vane v oblasti 
chrbta a chodidiel zaisťujú bodovú masáž chodidiel a 
bedier. Trysku je možné smerovať v uhle 30 stupňov.

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky umiestnené na stenách vane v oblasti 
chrbta a chodidiel zaisťujú bodovú masáž chodidiel a 
bedier. Trysku je možné smerovať v uhle 30 stupňov.

1x Ovládací ventil
Rýchle prepínanie medzi jednotlivými 
oblasťami masáže - oblasť chrbta a nôh 
alebo bočné trysky. V stredovej 
polohe fungujú všetky trysky súčasne.

1x Ovládací ventil
Rýchle prepínanie medzi jednotlivými 
oblasťami masáže - oblasť chrbta a nôh 
alebo bočné trysky. V stredovej 
polohe fungujú všetky trysky súčasne.

4x Tryska 
Midi Extra Flat
Prúd vody vychádzajúci z kovovej trysky je možné 
smerovať v 30° uhle.

4x Tryska 
Midi Extra Flat
Prúd vody vychádzajúci z kovovej trysky je možné 
smerovať v 30° uhle.

12x Tryska 
Magic Extra Flat
Kovové trysky majú samostatné prisávaniu vzduchu, 
ktoré obohacuje vodu o vzduch a vytvára tak 
výdatnejšie masážne pole.  

2x Sanie
Systém je vybavený dvoma bezpečnostnými sacími 
košmi s kovovými krytkami, ktoré zaistia dostatočný 
prietok vody k čerpadlu. 

2x Sanie
Systém je vybavený dvoma bezpečnostnými sacími 
košmi s kovovými krytkami, ktoré zaistia dostatočný 
prietok vody k čerpadlu. 

1x Samostatný 
regulátor prisávania 
vzduchu
Regulátorom je možné prúd vody obohatiť o vzduch.

1x Samostatný 
regulátor prisávania 
vzduchu
Regulátorom je možné prúd vody obohatiť o vzduch.

1x Pneumatické
ovládanie ON/OFF

1x Pneumatické
ovládanie ON/OFF

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution Rosa I GentianaRosa II

Vyberte si vaňu:

NewDay

Cena v EUR vrátane DPH:  1 728,- 

Nadštandardná výbava za príplatok: Nadštandardná výbava za príplatok:

Cena v EUR vrátane DPH:  2 076,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-
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Extra Flat Plus Hydro Extra Flat Plus Whisper

Originálne
elektronické ovládanie
Okrem iného umožňuje doplniť systém o 
nadštandardnú výbavu.

Originálne
elektronické ovládanie
Okrem iného umožňuje doplniť systém o 
nadštandardnú výbavu.

Nadštandardná výbava za príplatok:

Dezinfekcia
Automatická čistiaca jednotka dezinfikuje 
hydromasážny systém a odstraňuje aj 
ďalšie prípadné usadeniny. 
Cena v EUR vrátane DPH: 456,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí 
váš kúpeľ mnohými farebnými tónmi 
alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Ohrev vody
Teplota vody nebude v priebehu 
používania hydromasážnej vane klesať.
Cena v EUR vrátane DPH: 378,-

Nadštandardná výbava za príplatok:

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky umiestnené na stenách vane 
v oblasti chrbta a chodidiel zaisťujú bodovú masáž 
chodidiel a bedier. Trysku je možné smerovať v uhle 30 
stupňov.

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky umiestnené na stenách vane 
v oblasti chrbta a chodidiel zaisťujú bodovú masáž 
chodidiel a bedier. Trysku je možné smerovať v uhle 30 
stupňov.

2x Sanie
Systém je vybavený dvoma bezpečnostnými sacími 
košmi s kovovými krytkami, ktoré zaistia dostatočný 
prietok vody k čerpadlu. 

2x Sanie
Systém je vybavený dvoma bezpečnostnými sacími 
košmi s kovovými krytkami, ktoré zaistia dostatočný 
prietok vody k čerpadlu. 

1x Ovládací ventil
Rýchle prepínanie medzi jednotlivými 
oblasťami masáže - oblasť chrbta a nôh 
alebo bočné trysky. V stredovej 
polohe fungujú všetky trysky súčasne.

4x Tryska 
Midi Extra Flat
Prúd vody vychádzajúci z kovovej trysky je možné 
smerovať v 30° uhle.

4x Tryska 
Midi Extra Flat
Prúd vody vychádzajúci z kovovej trysky je možné 
smerovať v 30° uhle.

12x Tryska 
Magic Extra Flat
Kovové trysky majú samostatné prisávaniu vzduchu, 
ktoré obohacuje vodu o vzduch a vytvára tak 
výdatnejšie masážne pole.  

1x Samostatný 
regulátor prisávania vzduchu
Regulátorom je možné prúd vody obohatiť o vzduch 
a znásobiť tak efekt masáže.

1x Samostatný 
regulátor prisávania vzduchu
Regulátorom je možné prúd vody obohatiť o vzduch 
a znásobiť tak efekt masáže.

1x Ovládací ventil
Rýchle prepínanie medzi jednotlivými 
oblasťami masáže - oblasť chrbta a nôh 
alebo bočné trysky. V stredovej 
polohe fungujú všetky trysky súčasne.

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution Rosa I GentianaRosa II

Vyberte si vaňu:

NewDay

Cena v EUR vrátane DPH:  2 016,- Cena v EUR vrátane DPH:  2 352,- 

Dezinfekcia
Automatická čistiaca jednotka dezinfikuje 
hydromasážny systém a odstraňuje aj 
ďalšie prípadné usadeniny. 
Cena v EUR vrátane DPH: 456,-

Chromoterapia
Výkonné podhladinové osvetlenie oživí 
váš kúpeľ mnohými farebnými tónmi 
alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Ohrev vody
Teplota vody nebude v priebehu 
používania hydromasážnej vane klesať. 
Cena v EUR vrátane DPH: 378,-
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Špeciálna masážna vaňa Viola je určená 

na intenzívnu masáž celého tela, 

predovšetkým oblastí chrbta a pliec.Viola
Špeciálna hydromasážna vaňa

Tryska Midi Jet

Tryska Air Jet

Tryska Micro Jet

Tryska Super Jet

Sanie

Elektronické ovládanie

Tryska Rotary Jet

Regulátor 
prisávania vzduchu
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Tvar vane a umiestnenie trysiek sú dokonale prispôsobené polohe ľudského 
tela pri kúpeli, čím je zabezpečený najvyšší možný účinok masáže.

Hlavnými tryskami vo vani sú štandardné, veľmi výkonné 4 bočné trysky 
Super Jet. K masáži problémových chrbtových partií sú určené 4 páry 
vertikálne umiestnených mikrotrysiek. Dva horné páry mikrotrysiek sú 
špeciálne konštruované pre jemnejšiu masáž oblasti krčnej chrbtice.

O plecia sa stará dvojica stredných trysiek Midi Jet a na masáž chodidiel sú 
určené 2 rotačné trysky.

Špeciálna hydromasážna vaňa Viola 180 x 85
 s hydromasážnym systémom Sport Plus Hydro

Špeciálna hydromasážna vaňa Viola 180 x 85
 s hydromasážnym systémom Sport Plus Hydro/Air

Hydromasážna tryska 
2x Midi Jet

Hydromasážna tryska 
2x Midi Jet

Hydromasážna tryska 
4x Super Jet

1x Sanie

Hydromasážna mikrotryska 
8x Micro Jet

Hydromasážna mikrotryska 
8x Micro Jet

Airmasážna tryska 
16x Air Jet

Hydromasážna tryska 
4x Super Jet

1x Sanie

Hydromasážna tryska 
2x Rotary Jet

Hydromasážna tryska 
2x Rotary Jet

Elektronické ovládanie 
kombinované s regulátorom vzduchu

Regulátor prisávania
pre Micro Jet 

a rotačné tryskyy

Regulátor prisávania
pre Super Jet 

a Midi Jet
Elektronické 

ovládanie

Nadštandardná výbava za príplatok:

Dezinfekcia
(Sport Plus Hydro, Sport Plus Hydro/Air) 
Automatická čistiaca jednotka 
dezinfikuje hydromasážny 
systém a odstraňuje aj ďalšie 
prípadné usadeniny. 
Cena v EUR vrátane DPH: 456,-

Chromoterapia
(Sport Plus Hydro, Sport Plus Hydro/Air) 
Výkonné podhladinové 
osvetlenie oživí váš kúpeľ 
mnohými farebnými tónmi 
alebo bielym svetlom.  
Cena v EUR vrátane DPH: 432,-

Ohrev vody
(Sport Plus Hydro, Sport Plus Hydro/Air) 
Teplota vody nebude 
v priebehu používania 
hydromasážnej vane klesať 
Cena v EUR vrátane DPH: 378,-

Ozonizácia
(Iba systémy Sport Plus Hydro/Air) 
Využíva sterilizačné a 
dezinfekčné schopnosti ozónu 
O3. Pre dokonalú čistotu 
systému doporučujeme 
kombinovať s ozonizáciou a     
s dezinfekciou. 
Cena v EUR vrátane DPH: 60,-

O3

2x Regulátor 
prisávania vzduchu

2x Regulátor 
prisávania vzduchu

Cena v EUR vrátane DPH:  2 100,-

Cena v EUR vrátane DPH:  3 150,-
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Podhladinové 
LED svetlo

Tryska Air Jet

Tryska Midi Jet

Tryska Hydro Jet

Napúšťanie WarmFlow

Elektronické ovládanie

Celý hydromasážny systém k vani You je navrhnutý tak, aby 
ho mohol využívať tak človek menšej postavy, ako aj vysoký 
dlháň. Pod integrovaným podhlavníkom je inštalované 
napúšťanie vane WarmFlow®. Pri zapnutí hydromasážneho 
systému je napúšťanie integrované do masážneho okruhu 
a po celý čas masáže vám príjemne teplá voda z WarmFlow 
prúdi okolo partií, kde je to telu príjemné.

YOU
Originálny masážny systém pre vaňu

Sanie

Tryska Micro Jet
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Hydromasážny systém You Plus Hydro/Air
Hydromasážne trysky sú umiestnené na bokoch vane a v oblasti chrbta a chodidiel. Airmasážne trysky sú rozmiestené na dne vane. 
Môžete si tiež vybrať medzi ukľudňujúcimi účinkami airmasáže alebo intenzívnej hydromasáže. Relaxovať môžete aj pri pustení 
obidvoch systémov súčasne.

Originálny systém napúšťania vody WarmFlow®
Plní funkciu napúšťania vane, ale aj funkciu masážnej trysky. Pri napúšťaní vane si iba stačí na vodovodnej batérii nastaviť požadovanú 
teplotu, otvoriť prívod vody a na elektronickom ovládači stlačiť príslušné tlačidlo. Hladinový senzor spoločne s elektromagnetickým 
ventilom sa postará o napúšťanie vane a uzavrie automaticky prívod vody na prednastavenej úrovni. Už viac nemusíte myslieť na 
zastavenie vody.

Vaňa You 185 x 85, 175 x 85
 s hydromasážnym systémom You Plus Hydro/Air

Vaňa You 185 x 85, 175 x 85
 s hydromasážnym systémom You Duo Hydro/Air

Airmasážna tryska 
14x Air Jet

Airmasážna tryska 
8x Air Jet

1x Elektronické 
ovládanie

1x Elektronické 
ovládanie

Napúšťanie 
1x Warm Flow

Napúšťanie 
1x Warm Flow

1x Ohrev vody 1x Ohrev vody

Hydromasážna tryska 
6x Midi Jet

Hydromasážna tryska 
6x Midi Jet

2x Sanie 2x Sanie

Hydromasážna tryska 
4x Hydro Jet

Hydromasážna tryska 
10x Hydro Jet

Podhladinové svetlo 
1x LED

Podhladinové svetlo 
1x LED

Hydromasážny systém You Duo Hydro/Air
Pri bežnej hydromasáži prúdi voda z trysiek umiestnených na bokoch vane. Pri systéme DUO prúdi voda aj z trysiek umiestnených na 
jej dne. Veľmi jemný prúd z týchto trysiek tak príjemne pôsobí i na časti tela, ktoré sú pri štandardnej hydromasáži o tento blahodarný 
pôžitok ochudobnené. Okrem originálneho hydromasážneho systému je vaňa vybavená tiež airmasážnym systémom. Môžete spustiť 
každý systém zvlášť alebo súčasne.

Podhladinové osvetlenie Mini LED
Podhladinové LED svetlo je štandardnou súčasťou systému. Vyberte si pri objednávke vybrať svoju obľúbenú farbu, či je to biela, žltá, 
červená, zelená alebo modrá. Za príplatok máte možnosť nahradiť LED svetlo mini chromoterapiou s funkciou STOP a nemusíte tak 
nad výberom farby dlho premýšľať.                                                                                                                      Cena v EUR vrátane DPH: 462,-

Cena v EUR vrátane DPH:  4 500,- Cena v EUR vrátane DPH:  4 602,-
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Jedinečné spojenie originálnej vane LoveStory II 
a nadčasového systému využívajúceho špeciálne 
patentovo chránené trysky vytvorí tú správnu atmosféru. 

Užívajte si jemnú masáž perličiek vzduchu a zároveň 
intenzívne prúdenie vody.

LoveStory II
Originálny masážny systém pre vaňu

Chromoterapia

Elektronické ovládanie

Špeciálna 
masážná tryska

Sanie
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LoveStory II Atomic 196 x 139

+1x Automatická dezinfekčná jednotka

+1x Ohrev vody

LoveStory II Atomic Plus

1x Chromoterapia
Chromoterapia alebo liečba svetlom a farbami je štandardnou výbavou systémov Atomic i 
Atomic Plus. 

Blahodarný účinok chromoterapie na ľudský organizmus spočíva v pôsobení 4 základných 
farieb – červenej, žltej, zelenej a modrej. Vzájomným prelínaním týchto farieb dochádza 
k rozšíreniu farebného spektra, čo umocňuje predovšetkým vlastný pôžitok z kúpeľa. 
Výsledkom je maximálny psychický odpočinok.

1x Originálne elektronické ovládanie
systémov Atomic a Atomic Plus

3

Tlačidlo spúšťania dúchadla

Regulácia obrátok dúchadla

Tlačidlo spúšťania čerpadla

Tlačidlo spúšťania chromoterapie

Tlačidlo spúšťania dezinfekcie – signalizácia 
nedostatku dezinfekčnej látky v zásobníku

1 4

2 5

1 2 3 4

5

1x Sanie
Krytka bezpečnostného sania

16x Špeciálna masážna tryska Atomic
Špeciálne, patentovo chránené masážne trysky slúžia 
ako hydromasážne alebo airmasážne. Oba systémy je 
možné zapnúť aj súčasne.  K miešaniu vody a vzduchu 
dochádza až po opustení trysky, čím vzniká veľmi silné 
a rozsiahle masážne pole. Pôsobí tak na väčšiu plochu 
tela čím zabezpečí ešte väčší pôžitok z masáže.

Cena v EUR vrátane DPH:  4 002,-

Cena v EUR vrátane DPH:  4 650,-
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Viac informácií o akrylátových vaniach 
nájdete v samostatnom katalógu 

RAVAK Collection alebo na www.ravak.sk

Sprievodca výberom 
 hydromasážneho systému

V siedmich jednoduchých krokoch 
si zvolíte všetky parametre počnúc 

typom vane až k doplnkom s priebežnou 
kontrolou celkovej ceny tak, aby výsledný 

produkt vyhovoval všetkým vašim 
požiadavkám.

S výberom správnych parametrov vám pomôže unikátny on-line

„Sprievodca výberom hydromasážneho systému“ 
umiestnený na www.ravak.sk
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Univerzálne hydromasážne systémy je možné kombinovať so všetkými vaňami uvedenými v prehľade na stranách 8 a 9

Prehľad
univerzálnych
HMS

AC TIV SPOR T MISTRAL EXTRA FLAT 
Hydro Air Hydro Hydro/Air PLUS Hydro PLUS Hydro/Air Hydro Whisper Hydro Whisper PLUS Hydro PLUS Whisper

Cena v EUR vrátane DPH 1 176,- 1 176,- 1 602,- 2 652,- 1 890,- 3 576,- 1 380,- 1 680,- 1 728,- 2 076,- 2 016,- 2 352,-

Agregáty

Čerpadlo 0,65 kW – 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 1,10 kW 0,80 kW 1,10 kW 0,80 kW 1,10  kW

Dmýchadlo – 0,64 kW – 1,03 kW 
s ohrevom vzduchu – 1,03 kW 

s ohrevom vzduchu – – – – – –

Ovládanie

Pneumatické

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

– –

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

– –

Elektronické – – – – ON/OFF 
Pulzujúca masáž

ON/OFF,  
- Pulzujúca masáž 

- Regulácia výkonu 
airmasáže 

- Vysušenie systému Air

– – – –

ON/OFF 
Pulzujúca masáž

ON/OFF 
Pulzujúca masáž

Regulátory
a ostatné

prvky

Prisávanie vzduchu 1x – 2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 

Ovládací ventil – – – – – – 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Hladinový snímač – – – – 1x 1x – – – – 1x 1x

Trysky  
na bokoch

vane

MIDI 4x – – – – – 4x 4x – – – –

SUPER – – 4x 4x 4x 4x – – – – – –

MIDI EXTRA FLAT – – – – – – – – 4x 4x 4x 4x 

Trysky v
oblasti chrbta

a nôh

MICRO 2x chrbát – 4x chrbát 
2x nohy

4x chrbát 
2x nohy

5x chrbát 
2x nohy

5x chrbát 
2x nohy

4x chrbát 
2x nohy

4x chrbát 
2x nohy – – – –

MICRO EXTRA FLAT – – – – – – – – 4x chrbát 
2x nohy

4x chrbát 
2x nohy

4x chrbát 
2x nohy

4x chrbát 
2x nohy

Trysky
na dne

vane

AIR – 10x –
 
16x – 16x – – – – – –

MAGIC – – – – – – – 10x – – – –

MAGIC EXTRA FLAT – – – – – – – – – 12x – 12x 

Doplnková
výbava za
príplatok

Ozonizácia – – – – – 60,- – – – – – –

Dezinfekcia – – – – 456,- 456,- – – – – 456,- 456,- 

Chromoterapia 432,- 432,- 432,- 432,- 432,- 432,- 432,- 432,- 432,- 432,- 432,- 432,-

Ohrev vody – – – – 378,- 378,- – – – – 378,- 378,-

O3

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Prehľad
špeciálnych
HMS

V I O L A YO U LO V E S TO R Y  I I
Sport Plus Hydro Sport Plus Hydro/Air Plus Hydro/Air Duo Hydro/Air Atomic Atomic Plus

Cena v EUR vrátane DPH 2 100,- 3 150,- 4 500,- 4 602,- 4 002,- 4 650,-

Agregáty
Čerpadlo 1,10 kW 1,10  kW 1,10 kW 1,10 kW 1,10 kW 1,10 kW

Dmýchadlo – 1,03 kW 
s ohrevom vzduchu

1,03 kW 
s ohrevom vzduchu

1,03 kW 
s ohrevom vzduchu

1,03 kW 
s ohrevom vzduchu

1,03 kW 
s ohrevom vzduchu

Ovládanie Elektronické ON/OFF,  
- Pulzujúca masáž

ON/OFF,  
- Pulzujúca masáž 

- Regulácia výkonu 
airmasáže 

- Vysušenie systému Air

ON/OFF, 
- Pulzujúca masáž 

- Regulácia výkonu 
airmasáže 

- Vysušenie systému Air

ON/OFF, 
- Pulzujúca masáž 

- Regulácia výkonu 
airmasáže 

- Vysušenie systému Air 

ON/OFF, 
- Pulzujúca masáž 

- Regulácia výkonu 
airmasáže 

- Vysušenie systému Air

ON/OFF, 
- Pulzujúca masáž 

- Regulácia výkonu 
airmasáže 

- Vysušenie systému Air

Regulátory
a ostatné

prvky

Prisávanie vzduchu 2x 2x – – – –

Hladinový snímač 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Trysky  
na bokoch

vane

MIDI 2x 2x 6x 6x – –

SUPER 4x 4x – – – –

Trysky v
oblasti
chrbta
a nôh

MICRO 8x 8x – – – –

ROTARy 2x 2x – – – –

HyDRO – – 4x 4x – –

ATOMIC – – – – 4x 4x 

Trysky
na dne

vane

AIR – 16x 14x 8x – –

ATOMIC – – – – 12x 12x 

HyDRO – – – 6x – –

Doplnková
výbava za
príplatok

Ozonizácia – 60,- – – – –

Dezinfekcia 456,- 456,- – – – Štandardná
súčasť systému

Podhladinové
osvetlenie – – Štandardná

súčasť systému
Štandardná

súčasť systému – –

Chromoterapia 432,- 432,- 462-* 462-* Štandardná
súčasť systému

Štandardná
súčasť systému

Ohrev vody 378,- 378,- Štandardná
súčasť systému

Štandardná
súčasť systému – Štandardná

súčasť systému

* Možnosť vymeniť za podhladinové osvetlenie

O3

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Linky technickej pomoci

0903/ 411 128
0903/ 411 138
Hovor na linku je spoplatnený podľa miestnych taríf.

RAVAK Slovakia spol. s r. o.  
Einsteinova 11
851 01  Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 00421 2 444 550 01  
Fax: 00421 2 444 550 02  
E-mail: obchod@ravak.sk
www.ravak.sk

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny jednotlivých výrobkov, zmenu vzhľadu a obalu výrobku, cenovú úpravu a neručí za prípadné tlačové chyby.

Váš predajca:


