
KÁDAK      MASSZÁZSRENDSZEREK

Ami jár,
Az jár!

a

Válasszon kedvére ajándék kádjaink közül!

   Akció időtartama:

2015.10.05 - 12.18.
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   Akció időtartama:

2015.10.05 - 12.18.

                         AJÁNDÉK KÁDAK  (A feltüntetett árak listaárak!*) MASSZÁZSRENDSZEREK

Wellness Wellness 
Premium

Wellness 
Premium Plus Elagant

Amanda 160  (60.900 Ft)

Amanda 170  (66.500 Ft)

Amanda 180  (77.500 Ft)

Helena 160  (66.300 Ft)

Helena 170  (68.400 Ft)

Helena 190  (95.300 Ft)

Fresh 160  (68.900 Ft)

Fresh 170x70  (72.500 Ft)

Fresh 170x75  (77.500 Ft)

Fresh 180  (83.500 Ft)

Daria 150  (77.500 Ft)

Daria 160  (83.500 Ft)

Daria 170  (96.900 Ft)

Azalia 150  (82.900 Ft)

Azalia 160  (89.500 Ft)

Azalia 170  (97.500 Ft)

Rita 135  (77.900 Ft)

Rita 140  (86.900 Ft)

Rita 150  (97.500 Ft)

Samanta 140  (79.900 Ft)

Samanta 150  (88.500 Ft)

Royal 180  (159.000 Ft)

Debora 160  (167.500 Ft)

Trinity 160  (129.900 Ft)

Trinity 170  (139.900 Ft)

Lux I. 194  (109.000 Ft)

Válasszon Ajándék kádjaink közül

11 féle kád most ajándék! Önnek csak a masszázsrendszer árát kell kifizetnie! A fenti kádakat 
megtekintheti az M-acryl termékkatalógusban és a www.m-acryl.hu weboldalon. Az ajándék kád 
akció csak a táblázatban megjelölt        termékekre és az elektronikus masszázsrendszerekre vonatkozik!

*A listaár a kádra és a vízszintező lábra vonatkozik. Nem tartalmazza az előlapot és az egyéb felszereltséget (pl. fejpárna) A gyártó fenntartja magának a műszaki 
paraméterek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Nyomdahibából eredő téves ajánlatért nem vállalunk felelősséget. Az árak bruttó árak!

és most akár  167.500 Ft-ot  is megtakaríthat!
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Előlap nélkül 
csak bepítésre!

11 féle 
AJÁNDÉK

KÁD



349.000 Ft
+ AJÁNDÉK  KÁD

masszázsrendszert!

419.000 Ft
+ AJÁNDÉK  KÁD

Válasszon

WELLNESS
MASSZÁZSRENDSZER 

WELLNESS 
PrEmiUm

MASSZÁZSRENDSZER  

WELLNESS 
PrEmiUm PLUS

MASSZÁZSRENDSZER 

22
FÚVÓKA

24
FÚVÓKA

•	 4 db Easy Clean® önürítős vízfúvóka
•	 2-2 db forgó mini fúvóka a háthoz, talphoz
•	 2-2 db célirányos mini fúvóka a háthoz, talphoz
•	 10 db oldalszelepelt fém levegőfúvóka a kádtest aljában
•	 Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (400 l/perc)
•	 Szárazon futás elleni védelem
•	 Automata le-túlfolyó, szifonnal
•	 Zajszegény légkompresszor
•	 Pulzálás funkció
•	 Automata csőrendszer kiszárítás levegővel
•	 Turbómasszázs levegődúsító szabályzó
•	 Rezgéselnyelő lábazat
•	 Víz alatti LED világítás

•	 4 db Easy Clean® önürítős vízfúvóka
•	 2-2 db forgó mini fúvóka a háthoz, talphoz
•	 2-2 db célirányos mini fúvóka a háthoz, talphoz
•	 12 db oldalszelepelt fém levegőfúvóka a kádtest aljában
•	 Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (400 l/perc)
•	 Szárazon futás elleni védelem
•	 Automata le-túlfolyó, szifonnal
•	 Zajszegény légkompresszor
•	 Pulzálás funkció
•	 Automata csőrendszer kiszárítás levegővel
•	 Turbómasszázs levegődúsító szabályzó
•	 Rezgéselnyelő lábazat
•	 Fényterápia
•	 Automata ózon fertőtlenítő rendszer

Automata ózon 
fertőtlenítő rendszer

Automata 
csőrendszer kiszárítás

Automata 
csőrendszer kiszárítás
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A piros színnel írt funkciók is részei az adott masszázsrendszernek!

Önürítős 
vízfúvóka

Önürítős 
vízfúvóka



469.000 Ft
+ AJÁNDÉK  KÁD

595.000 Ft
+ AJÁNDÉK  KÁD

most akár  167.500 Ft-ot  is megtakaríthat!

ELEGANT
MASSZÁZSRENDSZER 

MEGNÖVELT MASSZÁZS TELJESÍTMÉNNYEL!

WELLNESS 
PrEmiUm PLUS

MASSZÁZSRENDSZER 

28
FÚVÓKA

30
FÚVÓKA

•	 4 db Easy Clean® önürítős vízfúvóka
•	 2 db célirányos + 4db mini forgó fúvóka a háthoz
•	 2 db célirányos + 4db mini forgó fúvóka a talphoz
•	 12 db oldalszelepelt fém levegőfúvóka a kádtest aljában
•	 Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (450 l/perc)
•	 Szárazon futás elleni védelem
•	 Automata le-túlfolyó, szifonnal
•	 Zajszegény légkompresszor
•	 Pulzálás funkció
•	 Automata csőrendszer kiszárítás levegővel
•	 Turbómasszázs levegődúsító szabályzó
•	 ABC (Anatomical Body Care) mini fúvóka rendszer
•	 Vízfűtés-vezérlés előkészítés
•	 Fényterápia
•	 Automata ózon fertőtlenítő rendszer
•	 Rezgéselnyelő vázszerkezet
•	 Intenzitás szabályozás
•	 Hőmérséklet kijelzés
•	 Intelligens vezérlőpanel, kijelzővel
•	 Digitális óra

•	 6 db Easy Clean® Slim  önürítős vízfúvóka*
•	 6 db Slim mini fúvóka a háthoz
•	 6 db Slim  mini fúvóka a talphoz
•	 12 db Slim   fém levegőfúvóka a kádtest aljában
•	 Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (450 l/perc)
•	 Szárazon futás elleni védelem
•	 Automata le-túlfolyó, szifonnal
•	 Zajszegény légkompresszor
•	 Pulzálás funkció
•	 Automata csőrendszer kiszárítás levegővel*
•	 Turbómasszázs levegődúsító szabályzó
•	 ABC (Anatomical Body Care) mini fúvóka rendszer
•	 Vízfűtés-vezérlés előkészítés
•	 Fényterápia
•	 Automata ózon fertőtlenítő rendszer*
•	 Rezgéselnyelő vázszerkezet 
•	 Intenzitás szabályozás
•	 Elegant érintés vezérlő kialakítás a kádtest peremén
•	 Automatikus friss vizes öblítés* (hideg vizes csatlakozás 

megléte feltétel)

MiNi FoRGÓ 
VÍZFÚVÓKA

uLTRA VÉKoNY 
SLiM FÚVÓKÁK

Automata ózon 
fertőtlenítő rendszer

Automata 
csőrendszer kiszárítás

Automata ózon 
fertőtlenítő rendszer

Automata 
csőrendszer kiszárítás

Automata 
friss vizes öbblítés
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*Öntisztító masszázsrendszer jellemzői a beloldalon.

Önürítős 
vízfúvóka

Önürítős 
vízfúvóka



KÁDAK      MASSZÁZSRENDSZEREK

Ami jár,
Az jár!

ajándék 
kád  jár!

most Ajándék kádat adunk 

minden m-acryl elektronikus 

masszázsrendszer mellé!

Bizonyított 
megoldások  
a kád tisztán-

tartására

Válasszon ajándék kádjaink közül!
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a képen royal kád látható, trópusi fa előlappal, 
royal fejpárnával, City csapteleppel, 

elegant masszázsendszerrel

Üzemeltesse be masszázskádját márkaszervizünkkel!

automata csőrendszer kiszárítás
Csőrendszer tisztán, szárazon. Automata csőrendszer kiszárítás levegővel, 
- a fürdővíz leeresztése után a pezsgőfürdő rendszer automatikusan 
bekapcsol és tökéletesen kiszárítja a pezsgőfürdő csőrendszerét.

automata ózon fertőtlenítő rendszer
Fürdés egészségesen. Az automata ózon csőfertőtlenítő 
rendszer  használatával nem kell aggódni a 
csőrendszerben megtelepedő baktériumok miatt.

automata friss vizes öblítés
Maximális védelem. A Friss vizes öblítés funkcióval a 
csőben még minimálisan megmaradt szennyeződésektől 
is megszabadulhatunk. (opcionális)

Önürítős vízfúvóka
Nincs többé pangó víz és kellemetlen szag. Az Easy Clean vízfúvókák 
alkalmazásával kiürül a víz a csőrendszerből, megakadályozva a pangó 
víz kialakulását.

slim ultra vékony fém vízfúvókák
Megnövekedett teljesítmény, 

elegáns megoldás.

1

Puha fejpárnák
Megtámasztják a fejet pihenés közben, 

ezáltal még élvezetesebb a masszázsélmény.

2

diszkrét és innvotaív vezérlés 
Elég csak megérintenie a kádját!

3

Halk működés
alacsony zajszinten működő 

masszázsrendszer.

9

aBC  technológia
Maximálisan testre szabható 

masszírozó erő.

4

kompakt vázszerkezet
Masszív fém kivitel.
Gyors beépítési idő.

5

slim ultra vékony fém levegőfúvókák
a kád aljába integrált fúvókáknak köszönhetően

ezer apró légbuborék veszi körbe Önt.

6

turbómasszázs
Páratlan masszázsélmény a 

megnövekedett masszázserőnek 
köszönhetően.

7

lenyűgöző víz alatti fényterápia
kedve és hangulata szerint állíthatja,

szabályozhatja a harmonikusan 
egymásba úszó színeket.

8

Biztonságos működés, 
beépített védelem

az vezérlés megóvja az alacsony vízszintnél
a masszázsrendszer károsodását.

10

19 éVnyi

szaktUdás

szakembereink immáron
 19 éve gyártanak és üzemelnek be 

masszázskádakat 
magyarországon vevőink 

legnagyobb megelégedésére.

Hívjon (Tel.: +36 76/441-170) vagy írjon e-mailt (szerviz@metakft.hu) kollégáink készségesen állnak 
rendelkezésére, hogy a beüzemelés a vásárlást követően a legrövidebb idő alatt megvalósulhasson.
Masszázsrendszereinkre 3 év GARANCIÁT biztosítunk.*  A beüzemelési díj országosan 44.450.- Ft

*10 év garanciát vállalunk minden M-Acryl kádtestre +3 év garanciát masszázsrendszereinkre, mely  kizárólag a Méta Hungary Kft. szakemberei által történő beüzemelés esetén érvényes.

MASSZÁZSRENDSZER  PRÉMIUM  FUNKCIÓI 


