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Platinum / Roasted Chestnut
původní cena: 360 278 Kč

239 900 Kč (J235)

Platinum / Silverwood 
původní cena: 360 278 Kč

239 900 Kč (J235)

.  volně stojící whirlpool  .  včetně tepelného krytu Silverwood / Bordeaux  .  základna z ABS  

.  celkem 6 míst  .  1 lounge  .  1 vodopád  .  3 opěrky hlavy  .  LED displej  .  klasické osvětlení 
(10 LED)  .  funkce ClearRay® (ClearRay® je patentovaná technologie sloužící k desinfekci vody 
pomocí UV paprsků. Systém zamezuje vzniku bakterií a výrazně redukuje spotřebu chemických 
přípravků.)  .  bez audio systému

Jacuzzi® J–235TM poskytuje vysoce výkonnou hydroterapii s všestrannými klasickými tryskami, 
včetně čtyř rotačních trysek. Nabízí vodopád a LED osvětlení, které uklidní a uvolní vaši mysl 
i tělo. 

Jacuzzi® J–235TM

Vířivka pro 6 osob 

Technické parametry:

šířka: 214 cm  .  hloubka: 214 cm  .  výška: 92 cm  .  počet trysek: 35   .  objem: 1 363 l  

.  hmotnost: 326kg  .  hmotnost s vodou: 2 063 kg  

panel: Silverwood / Roasted Chestnut   .  barva: Platinum

Jacuzzi® J–215TM

Vířivka pro 2-3 osoby 

Platinum / Roasted Chestnut
původní cena: 316 173 Kč

169 900 Kč (J215)

Platinum / Silverwood
původní cena: 316 173 Kč

169 900 Kč (J215)

.  2 - 3 osoby  .  1 lehátko  .  2 rychlostní čerpadlo  .  LED display  .  1 opěrka hlavy  .  vodopád  

.  obvodové osvětlení  .  ohřívač  .  4 LED diody nad vodou, 2 pod vodou  .  funkce ClearRay® 
(ClearRay® je patentovaná technologie sloužící k desinfekci vody pomocí UV paprsků. Systém 
zamezuje vzniku bakterií a výrazně redukuje spotřebu chemických přípravků.)  .  bez audio 
systému  .  včetně tepelného krytu Silverwood / Bordeaux  .  ideální pro terasy nebo malé prosto-
ry, tento model s nízkým profilem se může pochlubit až třemi dospělými: je vodná pro 2-3 osoby, 
obsahuje 1 lehátko  .  nabízí klasické trysky, které poskytují výkonnou masáž, včetně rotačních 
trysek účelně nastavených v ergonomických sedadlech 

Technické parametry:

šířka: 193 cm  .  hloubka: 168 cm  .  výška: 81 cm  .  počet trysek: 19   .  objem: 833 l  

.  hmotnost: 223 kg  .  hmotnost s vodou: 1 261 kg  .  napájecí napětí: 230 V  .  jistič: 20 A

panel: Silverwood / Roasted Chestnut   .  barva akrylátu: Platinum



Platinum / Roasted Chestnut
původní cena: 413 711 Kč

259 900 Kč (J235)

Platinum / Silverwood 
původní cena: 413 711 Kč

259 900 Kč (J235)

.  volně stojící whirlpool  .  včetně tepelného krytu Silverwood / Bordeaux  .  základna z ABS  

.  celkem 6 míst  .  1 lounge  .  1 vodopád  .  3 opěrky hlavy  .  LED displej  .  klasické osvětlení 
(10 LED)  .  funkce ClearRay® (ClearRay® je patentovaná technologie sloužící k desinfekci vody 
pomocí UV paprsků. Systém zamezuje vzniku bakterií a výrazně redukuje spotřebu chemických 
přípravků.)  .  s audio systémem s přehrávačem iPod/MP3  .  systém Smartseal® (Smartseal® je 
doplňkový termický obal, díky kterému v zimních měsících docílíme úspory energie až 20%. 
Uplatní se zejména v drsných klimatech, kde okolní teplota klesá hluboko pod bod mrazu.)

Jacuzzi® J–235TM poskytuje vysoce výkonnou hydroterapii s všestrannými klasickými tryskami, 
včetně čtyř rotačních trysek. Nabízí vodopád a LED osvětlení, které uklidní a uvolní vaši mysl 
i tělo. 

Jacuzzi® J–235TM+ stereo a izolace
Vířivka pro 6 osob 

Technické parametry:

šířka: 214 cm  .  hloubka: 214 cm  .  výška: 92 cm  .  počet trysek: 35   .  objem: 1 363 l  

.  hmotnost: 326 kg  .  hmotnost s vodou: 2 063 kg  

panel: Silverwood / Roasted Chestnut   .  barva: Platinum

Platinum / Roasted Chestnut
původní cena: 679 209 Kč

359 900 Kč (J335)

Platinum / Silverwood 
původní cena: 679 209 Kč

359 900 Kč (J335)

Platinum / Brazilian Teak
původní cena: 679 209 Kč

359 900 Kč (J335)

.  volně stojící whirlpool  .  včetně tepelného krytu Silverwood / Bordeaux  .  celkem 5 míst  

.  1 osvětlený vodopád  .  1 lehátko  .  4 osvětlené opěrky hlavy  .  LED displej  .  Multi-Color 
System Light  .  funkce ClearRay® (ClearRay® je patentovaná technologie sloužící k desinfekci 
vody pomocí UV paprsků. Systém zamezuje vzniku bakterií a výrazně redukuje spotřebu 
chemických přípravků.)  .  včetně systému Bluewave Stereo (systém dálkového ovládání)  
.  systém Smartseal® (Smartseal® je doplňkový termický obal, díky kterému v zimních měsících 
docílíme úspory energie až 20% . Uplatní se zejména v drsných klimatech, kde okolní teplota 
klesá hluboko pod bod mrazu.)

Vířivka Jacuzzi J−335 je navržena tak, aby poskytovala relaxační a přitom stimulující masáž, 
dostatek místa pro 4-5 dospělých. Prostorné a pohodlné lehátko spolu s patentovanými tryskami 
poskytuje blahodárný požitek z hydromasáže. Systém LED ProLites osvětluje vaše nohy, 
podhlavníky a dokonce i držáky na kelímky. 

Jacuzzi® J–335TM+ stereo a izolace
Vířivka pro 4-5 osob 

Technické parametry:

šířka: 213 cm  .  hloubka: 213 cm  .  výška: 92 cm  .  počet trysek: 40   .  objem: 1 363 l  

.  hmotnost: 342 kg  .  hmotnost s vodou: 2 044 kg  

panel: Silverwood / Roasted Chestnut / Brazilian teak  .  barva: Platinum

Společnost PTÁČEK - velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změny.Platnost 
do odvolání. Ceny jsou uvedeny s DPH. Obrázky mohou být ilustrativní.

www.koupelny-ptacek.cz



Historie Jacuzzi®
Příběh Jacuzzi®, to je klasický italský příběh, plný snů, velkých idejí, obrovského talentu a nadšení. Započalo 20. století, rozporuplné, ale 
bohaté na příležitosti a nezadržitelné podněty k technologické inovaci. Na počátku tohoto století, přesně v r. 1907, bratři Francesco, Rachele 
a Valeriano Jacuzzi, tak jako mnoho jejich krajanů, v touze dosáhnout amerického snu, odjíždí na nový kontinent hledat štěstí. 

Všichni sourozenci Jacuzzi se usazují v Kalifornii, přinášejíc s sebou svoji brilantní tvořivost a pravou vášeň pro mechaniku. Ta jim umožní 
realizovat různé nápady. Prvním z nich je nová koncepce vrtule, která je následně používaná v americké aeronautice. V roce 1926 se rodí "Jet 
Pump", první čerpadlo na čerpání vody z nejhlubších vrstev, které se setkává s obrovským úspěchem u amerických farmářů. Toto čerpadlo 
získalo zlatou medaili na Veletrhu státu Kalifornie v roce 1930. Od této chvíle je úspěch tohoto projektu nezadržitelný.

V roce 1956 se u Kennetha Jacuzzi, nejmenšího syna Candida, projeví velmi vážná forma revmatoidní artritidy, nemoc progresivní a vážná. 
Lékaři doporučují sezení v hydroterapii ve specializovaných centrech, aby se zamezilo motorickým obtížím. I tentokrát je tu ostrovtip a invenční 
genialita, která vyprodukuje řešení. Díky své dobré znalosti hydrauliky Candido upraví ponorné čerpadlo, které se do teď používalo 
v zemědělství, a přetvoří ho na zařízení hydroterapie, které je přenosné a je možné ho použít doma ve vaně. Je to J-300®, čerpadlo které 
vyprodukuje silný proud vody, do kterého jsou vtisknuty léčivé účinky hydroterapie. Je to především první prototyp hydromasáže, který byl 
vytvořen a byl předurčený mnohým změnit život a okamžitě byl upraven pro komerční užití ve prospěch nemocnic, škol, soukromých domů.

Tento vynález znamená pro Jacuzzi Brothers zvrat. V roce 1968 Roy Jacuzzi, člen třetí generace rodiny vstupuje do společnosti a je 
odpovědný za divizi výzkumu. Převezme strýcův výzkum a vyprojektuje vanu se systémem integrovaných hydromasážních trysek, které 
směšují vzduch a vodu a jsou směrovatelné. Tak se zrodí "Roman bath", jejíž název je vzpomínkou na velkou termální kulturu lázní starověkých 
Římanů. 

Po šedesáti letech bratři vracejí do rodného Valvasone. V roce 1970, velmi blízko rodného domu, zakládají první evropskou výrobu hydroma-
sážních van. Od té chvíle, rok po roce, Jacuzzi® pokračuje v růstu, hydomasáž si získává stále početnější příznivce. Díla vytvářená v této 
společnosti dokážou neustále odpovídat a často i předcházet požadavkům stále náročnějších zákazníků a dnešního trhu. Rafinovaná estetika, 
exkluzivní design a stále více inovativní technologie jsou standardem u všech našich výrobků Jacuzzi®.

Společnost PTÁČEK - velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změny.Platnost 
do odvolání. Ceny jsou uvedeny s DPH. Obrázky mohou být ilustrativní.

www.koupelny-ptacek.cz


