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SOFTUB

WANNY
TERMICZNE
Wanny termiczne Softub są stworzone
do beztroskiego relaksu i oferują przerwę
od napięć i stresów codzienności. Koją
ciało, pomagają odprężyć umysł i tworzą
oazę spokoju pośród burzliwego dnia.
Softub zapewni Tobie luksus i wygodę
w Twoim odpoczynku - będzie to czas
spędzony na odmłodzeniu i naładowaniu pozytywną energią, by stawić czoła
nadchodzącym wyzwaniom. Pozwól
rozpieścić swoje ciało kojącym i dodającym wigoru masażem, dostosowanym do
Twoich indywidualnych potrzeb dzięki
starannie zaprojektowanym natryskom
oraz całej gamie różnorodnych ustawień
i trybów. Klimatyczne podwodne oświetlenie LED również pomoże się odprężyć
zmieniając każdą kąpiel w niepowtarzalną ucztę kolorów. Dzięki połączeniu
masażu, świateł i kolorów z zachwycającymi, wyrafinowanymi zapachami
Softub stanie się prawdziwą oazą relaksu
dla wszystkich Twoich zmysłów.
Z Softub, możesz pozwolić sobie na
stylowy relaks - kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz.
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POWODÓW
Softub łączy w sobie komfort i styl z najwyższą troską o środowisko
i elastycznością - oferując Tobie schronienie przed stresem i napięciem
codziennego życia.

PRZENOŚNY
Lekki, łatwy do manewrowania i prosty w instalacji:
z Softub, najbardziej przenośną wanną termiczną na świecie, Twój wybór lokalizacji i opcji jest
nieograniczony.

CICHY
Rozkoszuj się Softub w ciszy i spokoju! Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii Whisper, Softuby
należą do najbardziej cichych wanien termicznych na
rynku.

ENERGOOSZCZĘDNY
Softub jest liderem na rynku pod względem wydajności stosowanych technologii odzyskiwania ciepła.
Pompa, silnik i podgrzewacz są połączone w jednej
jednostce o nazwie ‚Hydromat‘. Nadmiar ciepła
oddanego przez silnik jest używany do podgrzewania
przefiltrowanej wody, co redukuje zużycie energii do
minimum.

ODPORNY NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE
Czy świeci, czy pada, jest upał czy mróz – zastosowana w Softub solidna obudowa Leathertex wytrzyma
najbardziej ekstremalne warunki pogodowe bez
uszkodzeń. Softuby są wyjątkowo długotrwałe.

CZYSTY
Zautomatyzowany system Softub Ozonator
zapewnia intensywny program oczyszczania wody.
W rezultacie, każde napełnienie składa się wyłącznie
z krystalicznie czystej wody wysokiej jakości.

ELASTYCZNY I WSZECHSTRONNY
Jeśli chodzi o elastyczność, kształt zbiornika Softub
jest zaprojektowany w sposób umożliwiający nieskrępowane ruchy wewnątrz basenu, dostosowanie
pozycji siedzącej bądź półleżącej, rozciąganie się
bądź przewracanie z boku na bok oraz przyjmowanie
takiej pozycji, na jaką właśnie masz ochotę.

KOMFORTOWY
Nic nie może się równać z komfortem i dogodnością
Softub. Miękki, ale wytrzymały materiał Polybond
zapewnia komfort we wszystkich pozycjach – dając
komfort porównywalny do korzystania ze skórzanej
sofy.

STYLOWY
Skórzany wygląd, dyskretny, smukły design, nowoczesne i eleganckie kolory wykończenia i praktyczne, stylowe akcesoria. Softub łączy w sobie wysoką
jakość, styl i piękny design.

ZASILANY ENERGIĄ SŁONECZNĄ
Softub jest tak wydajny energetycznie, że potrafi
działać nawet na energię słoneczną, zarówno z paneli
słonecznych zasilających sieć, jak i specjalnie zaprojektowanych przez nas wysepek słonecznych Softub.
Po więcej informacji zapraszamy na
www.softubsolar.com
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SOFTUB

NAJBARDZIEJ PRZENOŚNA WANNA
TERMICZNA NA ŚWIECIE
Softuby są przenośne, wygodne i przyjazne dla środowiska.
Czy to w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, Softub pomoże
przemienić Twoje ulubione miejsce w oazę relaksu!
Softuby zostały zaprojektowane z myślą o wypoczynku i luksusie i pozwalają na elastyczność, indywidualny charakter i lepszą wydajność dzięki odporności na warunki atmosferyczne, izolacji termicznej i lekkim materiałom.
Zewnętrzne osłonki wykonane są z „Leathertex” - materiału, który imituje
elegancką skórę nadając elegancki wygląd naszym wannom termicznym,
jednocześnie będąc wytrzymałym i zaprojektowanym tak, aby wytrzymać
oddziaływanie żywiołów.
Wewnętrzne zbiorniki są wykonane z Polybond – materiału piankowego
o wysokiej izolacyjności, który oferuje zarówno pierwszorzędną stabilność
strukturalną, jak i najwyższy poziom komfortu we wszystkich pozycjach
siedzących i leżących. Dzięki innowacyjności designu Softub może zaoferować oazę relaksu w dowolnym miejscu, które wybierzesz.
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SOFTUB: RESORT 300+, GRAFITOWY
OBRAMOWANIE SOFTUB: CHILL LOUNGE, GRAFITOWY

SOFTUB:
SPORTSTER 140, KAMELOWY

SOFTUB:
RESORT 300+, MOCCA

SOFTUB:
LEGEND 220, MOCCA

W DOMU

TWOJE ULUBIONE MIEJSCE

W KAŻDĄ POGODĘ

Wprowadź Softub do swojego domu
a odkryjesz zupełnie nowy wymiar
wypoczynku

W każdym czasie, w każdym miejscu.
Rozkoszuj się wolnością, którą ma do
zaoferowania Softub i stwórz sobie kryjówkę o niepowtarzalnym charakterze.

Nawet w temperaturach ujemnych,
pośród śniegu i lodu – kąpiel w podgrzewanym spa na świeżym powietrzu
to wspaniałe doświadczenie dla wszystkich zmysłów, które wzmacnia system
immunologiczny Twojego organizmu.
PRZENOŚNOŚĆ 07

SOFTUB: RESORT 300+, MIGDAŁOWY

SPA PROZDROWOTNE

PO CO ODMAWIAĆ SOBIE DOBREGO SAMOPOCZUCIA?

Ożywcze masaże, lecznicze zapachy i kojące ciepło Softub przynoszą wytchnienie dla ciała
i duszy. Przy regularnym użyciu Softub może przynieść więcej witalności i poprawić Twoje
samopoczucie.

Ciepła woda poprawia krążenie krwi i aktywuje wewnętrzne
i naturalne siły uzdrawiające Twojego ciała. Schorzenia pleców i stawów są łagodzone przez hydroterapię, stymulowana
jest przemiana materii, co poprawia Twoje zdrowie i ogólne
samopoczucie.
Kąpiel w wannie termicznej pomaga uwolnić endorfiny, naturalnie zmniejsza ból i tworzy poczucie szczęścia i zadowolenia; kiedy ciało jest zrelaksowane, umysł może łatwiej znaleźć wyciszenie
i zmartwienia po prostu znikają. Ciepło wanny termicznej również zwiększa ciepłotę ciała, dzięki czemu naczynia krwionośne
mogą się rozszerzyć i wchłonąć więcej tlenu. Oddychasz głębiej,
co pomaga oczyścić zatoki i płuca, a więc Twój Softub może być
skutecznym lekarstwem na przeziębienia i astmę.
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W wodzie ciało waży tylko około 30% swojej faktycznej masy.
Zmniejsza to nacisk na napięte mięśnie i chore stawy. Dlatego masaż Softub nie tylko łagodzi napięcie - pomaga również w procesie regeneracji przeciążonych części ciała. Wypór
hydrostatyczny może być również stosowany jako lekarstwo na
choroby przewlekłe i reumatyczne.
Sesje w wannie z hydromasażem są również zalecane dla osób
cierpiących na niefizyczne dolegliwości takie jak bezsenność.
Ponadto ukierunkowane aplikacje mogą być stosowane w celu
poprawy krążenia i wspomagania leczenia cukrzycy. Co więcej, sesje w wannie z hydromasażem pomagają w utrzymaniu
elastyczności i zdrowia naczyń krwionośnych skóry i tkanek łącznych, dzięki czemu wyglądasz młodziej i bardziej promiennie.

THE POWER

OF WATER

1

WSPANIAŁE WYNIKI
WE WSZYSTKICH OBSZARACH

2

3

5

4

6

7

1

Ogólne rozluźnienie, zmniejszenie produkcji hormonu stresu,
poprawa snu, łagodzenie bólu

2

Rozluźnienie szyi i ramion, poprawa krążenia i lepsza
mobilność

3

Zwiększona pojemność serca i płuc, wzmocnienie układu
limfatycznego i poprawa metabolizmu

4

Wzmocnienie, redukcja napięcia i złagodzenie bólu w okolicy
kręgosłupa, w odcinku krzyżowym, lędźwiowym i miednicy

5

Poprawa krążenia, naturalny detoks i regeneracja komórek
skóry

6

Pobudzenie układu odpornościowego i najważniejszych narządów (przewodu pokarmowego, serca, nerek itd.)

7

Poprawiona ruchliwość i wzmocnienie bioder, kolan i stawów
skokowych oraz ścięgien i więzadeł
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NIECH
KAŻDY
DZIEŃ
BĘDZIE URLOPEM

Mini przerwy, romantyczne weekendy lub
rodzinne wakacje - Softub może zaspokoić
każdą potrzebę wypoczynku i to w zaciszu
Twojego własnego domu! Softub to więcej
niż tylko wanna z hydromasażem.
Softub zbliża ludzi do siebie i jest idealnym miejscem, by
spędzić wolne chwile z rodziną i przyjaciółmi. Softub stanowi centralny ośrodek dla Twoich bliskich w sercu życia
rodzinnego.
Koniec z odwiedzinami w przeludnionych publicznych
basenach czy spa i zamartwiania się o zagubione ręczniki!
Softub tworzy wydarzenie towarzyskie, które może być
efektowne i luksusowe, kojące i spokojne lub orzeźwiające
i witalne, wszystko w zaciszu Twojego własnego domu.
Z Softubem Ty i Twoi bliscy możecie cieszyć się dobrze
wykorzystanym czasem, kiedykolwiek macie na to ochotę.
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SOFTUB: LEGEND 220, KAMELOWY
OBRAMOWANIE SOFTUB: POLYRATTAN, MOCCA

RAJ DLA

RODZINY I PRZYJACIÓŁ

ODPOCZYNEK 11

WANNA EKOLOGICZNA
BAW SIĘ ODPOWIEDZIALNIE I W ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB
Ochrona i podtrzymanie naszego ekosystemu powinny być kluczowym
czynnikiem branym pod uwagę przy wszelkich obecnych i przyszłych decyzjach. Wanny z hydromasażem Softub są liderem na rynku w zakresie energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii.

Inżynierowie z Softub osiągnęli przełom w technologii wanien termicznych, kiedy opracowali
technologię Softub Hydromate. Serce Softuba łączy pompę, silnik i podgrzewacz wanny w jednej
jednostce. Dzięki sprytnemu rozmieszczeniu tych elementów technicznych woda w basenie może
być podgrzewana przez nadmiar ciepła z silnika. Ten przyjazny dla środowiska proces recyklingu
zmniejsza zużycie energii do poziomu mniejszego, niż w przypadku kuchenki mikrofalowej podgrzewającej posiłek.
Dodatkowo, innowacyjna technologia Whisper redukuje emisję decybeli pompy do poziomu delikatnego szumu, co zmniejsza wpływ Softuba na środowisko i redukuje ślady jego obecności jeszcze
bardziej.
Inteligentny system filtracji minimalizuje potrzebę odkażania chemikaliami i minimalizuje ogólne
koszty utrzymania. Ozonator Softub filtruje wodę w wannie automatycznie dwa razy dziennie,
korzystając z napowietrzających właściwości ozonu. W rezultacie woda jest nie tylko higienicznie
czysta, ale również pozostaje czysta na dłużej, zmniejszając częstotliwość, z jaką trzeba wymieniać
wodę - oszczędność wody jest bowiem bardzo ważna dla naszej planety. (Zalecamy, aby klienci
zmieniali wodę 3-4 razy w roku.)
Softuby są trwałe i wytrzymałe. Pomimo minimalnej konserwacji, oczekiwana długość życia
Softub to 10 lat lub więcej. Usterki można zazwyczaj naprawić prostymi naprawami i bez drogich
wydatków serwisowych, ponieważ Hydromat można po prostu przesłać pocztą. Wreszcie, jeśli
zdecydujesz się na wymianę starego Softuba na nowy model, to nie tylko oszczędzisz pieniądze,
ale i pomożesz nam oszczędzić środowisko, ponieważ zapewniamy, że Twoja stara wanna zostanie
zredukowana, ponownie wykorzystana lub poddana recyklingowi.
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SOFTUB: LEGEND 220, KAMELOWY
OBRAMOWANIE SOFTUB: MAHOGONY STEP
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SOFTUB: LEGEND 220, MOCCA
OBRAMOWANIE SOFTUB: MIAMI, BIAŁY, ZE WSTAWKAMI POLIETYLENOWYMI
ALTANKA SOFTUB: RIVIERA GAZEBO, BIAŁY

WRAŻENIA

SOFTUB: LEGEND 220, GRAFITOWY
OBRAMOWANIE SOFTUB: POLYRATTAN, GRAFITOWY

SOFTUB: LEGEND 220, KAMELOWY
OBRAMOWANIE SOFTUB: NEWPORT STEPPER, MOCCA
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SOFTUB: SPORTSTER 140, MIGDAŁOWY

WIR WODNY SOFTUB: LEGEND 220, MIGDAŁOWY

OPINIE

AUTENTYCZNE WYPOWIEDZI KLIENTÓW O SOFTUB
Cenimy Twoją opinię i zachęcamy do dzielenia się nią, niezależnie od tego, czy chcesz
podzielić się szczęśliwymi wspomnieniami, czy zachęcić nas do tego co robimy, Twoja
opinia na pewno pomoże nam stać się jeszcze lepszymi.
Kupiliśmy naszą wannę z hydromasażem
w sierpniu na Anglesey Show w Północnej
Walii i to było świetne posunięcie. Rozwiązanie problemu wkraczania w starość,
bólów kończyn i najlepsze miejsce do
dyskusji o życiu, wszechświecie i wszystkim
innym!! To spełnia wszystkie te funkcje
i znacznie więcej. Serwis był wyjątkowy:
profesjonalna sprzedaż, pierwszorzędna
instalacja i wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie.
Dziękujemy i polecamy firmę Softub każdemu, gdy spróbujecie, to będziecie chcieli
pozostać przy tym produkcie na dłużej.
POZDRAWIAM, ALLY HARGREAVES
p.s. Znacznie zmniejsza to moje dolegliwości kręgosłupa i podtrzymuje moją
mobilność.

„Moje doświadczenie z Softub UK było
nadzwyczajne. Od zakupu mojej wanny na
wiosnę 2013 r., usługi wykonywane przez
nich nie miały sobie równych. Zmieścili
się we wszystkich uzgodnionych ramach
czasowych, byli wyjątkowo rzetelni i profesjonalni oraz generalnie przewyższyli moje
oczekiwania wobec firmy, która dostarcza
artykuły rekreacyjne tego typu. Byłem
zupełnie zielony w temacie wanien termicznych i naprawdę mnie wspierali, no i nigdy
nie czułem się tak, jakbym musiał się prosić
o pomoc i rady.
Zaraz po wprowadzeniu Clearwater we
wrześniu 2013 r. chciałem go wypróbować
w celu przeprowadzenia procesu sanitacji w sposób najprostszy z możliwych,
więc zamówiłem paczkę od nich. Miałem
poważny problem: po pierwsze, jak większość mężczyzn, nie czytałem instrukcji, co
sprawiło, że miałem w pewnym momencie wannę pełną mętnej wody. Z pomocą
Danieli (która jest fantastyczna!) szybko
rozwiązaliśmy usterkę i teraz mam czystą,
iskrzącą wodę w mojej wannie z prawie
żadnym wysiłkiem z mojej strony.

Jesteśmy absolutnie zachwyceni naszym
Softub. Pracownicy Softub UK sprawili,
że zakup był naprawdę łatwy, a Joe wspaniale przeprowadził instalację. On nawet
przyszedł tydzień wcześniej, aby upewnić
się, że my mamy wszystko gotowe. A potem
był niewyobrażalnie skrupulatny w kwestii instalacji i napełniania wanny. Jedyny
serwis posprzedażowy, którego potrzebowaliśmy, to zapytanie o to, jak termostat
działa, ale na to odpowiedziano szybko
i wyczerpująco.
Od tego czasu jesteśmy w wannie kilka razy
w tygodniu. To świetny sposób na relaks po
stresującym dniu lub długim spacerze. I nasi
przyjaciele też to uwielbiają - oni zawsze
chcą kończyć spacery w naszym domu!
CATH & DAVID, PEAK DISTRICT

JOHN DEADMAN
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PARAMETRY

4

1
2

3

TECHNICZNE

5
6

Wanny z hydromasażem Softub wykorzystują innowacyjną i inteligentna technologię
zapewniającą
przyjazne dla środowiska i energooszczędne
podejście do przyjemności płynącej z kąpieli.
Zintegrowane natryski wodne i diody LED
wspierają efekty hydroterapii.
SOFTUB: Legend 220, Migdałowy
OBRAMOWANIE SOFTUB: Polyrattan, Mocca

1

WHISPER-HYDROMAT

"Hydromat" łączy pompę, silnik i podgrzewacz wanny w jednym urządzeniu.
Dzięki sprytnemu układowi tych elementów technicznych, woda w basenie może
być podgrzewana przez nadmiar ciepła
oddanego przez silnik. Ten przyjazny dla
środowiska proces zmniejsza zużycie energii do minimum, natomiast innowacyjna
technologia Whisper™ redukuje emisję
decybeli pompy do
poziomu delikatnego szmeru, czyniąc
Softub jedną z najcichszych wanien termicznych na rynku.
4

PANEL KONTROLNY

Przyjazny dla użytkownika panel sterowania pozwala na prostą regulację temperatury wody, natrysków masujących lub
ustawienia światła - wszystko za jednym
naciśnięciem przycisku.
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2

OZONATOR

Każdy Softub jest wyposażony w Ozonator, który filtruje wodę w wannie
automatycznie dwa razy dziennie. Dzięki
wykorzystaniu napowietrzających właściwości ozonu, woda w rezultacie nie tylko
jest czysta higienicznie - jest również krystalicznie czysta wizualnie. Oprócz tego,
w konsekwencji potrzeba dodania wody
jest znacznie zmniejszona i ogólna konserwacja zminimalizowana. Wymienny filtr
nabojowy dodatkowo zapewnia Softubom
wysokie standardy i niskie wymagania
konserwacyjne.
5

NATRYSKI WODNE

Wyspecjalizowane natryski do masażu
w Softubie mogą być aktywowane za naciśnięciem jednego przycisku i skierowane
na konkretne partie ciała i grupy mięśniowe. Zaawansowana regulacja natrysków
pozwala na pełne dostosowanie masażu do
Twoich potrzeb.

3

SMARTCHIPTM

Inteligentna technologia: dzięki Smartchipowi, wanny z hydromasażem Softub
reagują natychmiastowo na każdy
problem, który może powstać w związku
z wahaniem napięcia w sieci. Jeśli chip
rejestruje przepięcie, wszystkie elektroniczne elementy w wannie z hydromasażem są
automatycznie wyłączane. To chroni przed
wszystkimi zagrożeniami wiążącymi się
z odcięciami prądu.

6

LED

Ważna częścią hydroterapii Softub jest
podwodne oświetlenie LED. 10 różnych
kolorów i odcieni zdoła zaspokoić każdy
nastrój i dopasować się do każdej okazji.

1

przetocz swojego Softuba

2

podłącz swojego Softuba

MONTAŻ

W TRZECH PROSTYCH KROKACH
Łatwa w manewrowaniu, prosta w instalacji
– Twoja prywatna przystań relaksu jest tylko
parę kroków stąd

1

3

przygotuj swojego Softuba

ROZMIESZCZENIE

Twój Softub zostanie dostarczony do ciebie w dedykowanej
skrzyni transportowej, którą z łatwością można przetoczyć
w wybrane przez Ciebie miejsce.
2

MONTAŻ

W momencie, kiedy zbiornik i hydromat są już na miejscu,
muszą po prostu zostać podłączone.

3

INSTALACJA

Softub może być napełniony przy użyciu węża ogrodowego. A potem wszystko co pozostaje to podłączyć wannę do
standardowego domowego gniazdka elektrycznego, umieść
pokrywkę na górze wanny i poczekać aż woda osiągnie
pożądaną temperaturę.

PO PROSTU DODAJ WODĘ I ROZKOSZUJ SIĘ
SWOJĄ OAZĄ RELAKSU

SOFTUB: Legend 220, Migdałowy
OBRAMOWANIE SOFTUB: Polyrattan, Mocca
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PRZEBADANE
POD KĄTEM

BEZPIECZEŃSTWA
CE + TÜV/GS
Po pomyślnym przejściu wszystkich istotnych testów zgodności z normami UE, eksportowane wanny z hydromasażem
Softub (240 Volt, 50 Hz) mają uzyskany certyfikat CE. Spa
zostały również nagrodzone w klasyfikacji ANSI/NSPI 6
1999: „Amerykański Narodowy Standard dla Przenośnych
Spa”. Również układ wydechowy Softub jest zgodny z ANSI
/ APSP-7. Cały system jest oczywiście również w pełni
testowany w oparciu o kryteria TÜV/GS - Twoja gwarancja
maksymalnego bezpieczeństwa.

SOFTUB: LEGEND 200, MIGDAŁOWY
OBRAMOWANIE SOFTUB: POLYRATTAN, GRAFITOWY
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MODELE SOFTUB
PRZEGLĄD

Czy chcesz rozkoszować się Softubem w samotności, z partnerem czy
z całą rodziną, zaoferujemy Ci najdogodniejszy model na każdą okazję
i lokalizację.

SPORTSTER

LEGEND

RESORT

1-2 Osoby

3-4 Osoby

5-6 Osób

Numer modelu

140

220

300

Pojemność

1-2 Osoby

3-4 Osoby

5-6 Osób

Zewnętrzna średnica

150 cm

180 cm

200 cm

Wewnętrzna średnica

130 cm

150 cm

170 cm

Wysokość

61 cm

61 cm

69 cm

Masa zbiornika

23 kg

32 kg

36 kg

Masa pokrywy

9 kg

11 kg

14 kg

Masa hydromatu

20 kg

20 kg

20 kg

Masa po wypełnieniu

655 kg

962 kg

1245 kg

Oświetlenie

kolorowe LED

kolorowe LED

kolorowe LED

Pojemność

530 l

830 l

1130 l

Podnośne siedzenie

-

-

1

Natryski wodne

4

5

7

Wymagania elektryczne

220 V / 240 V

220 V / 240 V

220 V / 240 V

50 Hz, 6 A

50 Hz, 6 A

50 Hz, 6 A

800 W

800 W

800 W

Maksymalne zużycie energii

KOLORY

WEWNĘTRZNA OKŁADZINA

MIGDAŁOWY

KAMELOWY

MOCCA

GRAFITOWY

BIAŁY

ZIELEŃ
KARAIBSKA

NIEBIESKI
METALICZNY

CIEMNO
SZARY

PERŁOWY

MODELE SOFTUB 19
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POLYRATTAN
Polyrattan jest wytrzymałą i trwałą syntetyczną wikliną, która jest idealna do użycia
na zewnątrz. Materiał jest wysokiej jakości,
nie wymaga prawie żadnej konserwacji
oraz jest odporny na warunki atmosferyczne i niezawodny. Nasze produkty zostały
zaprojektowane i przetestowane pod
kątem odporności na oddziaływanie wody,
chloru i promieni UV i może pozostawać
na zewnątrz przez cały rok zachowując
odporność na oddziaływanie żywiołów
i produktów do uzdatniania wody.
SOFTUB: RESORT 300+, GRAFITOWY
OBRAMOWANIE SOFTUB: CHILI LOUNGE, GRAFITOWY

AKCESORIA SOFTUB
PRZEGLĄD

Zmień swój Softub w element ogrodu, który zawróci w głowie i doda finalny element wykończeniowy w postaci małej oazy dzięki naszej ofercie akcesoriów Softub.

POLYRATTAN

CHILL LOUNGE

Nasze wiklinowe obramowanie Softub jest nie tylko praktyczne
i trwałe, ale także piękne i stylowe. Pozwala na to drewniana
wstawka schodowa umożliwiająca łatwy i bezpieczny dostęp do
wanny, podczas gdy ławka ratanowa oferuje praktyczne przechowywanie, siedzenie i dodatkowe powierzchnie do umieszczania
ręczników, napojów lub innych niezbędnych produktów, których
wolałbyś nie trzymać na zewnątrz.

To ekskluzywne wiklinowe obramowanie jest pięknym dodatkiem do Twojej oazy Softub i oferuje dodatkowe miejsce do
siedzenia pozwalające zebrać razem rodzinę i przyjaciół wewnątrz
i wokół basenu. Wstawka schodowa ułatwia dostęp do wanny,
podczas gdy ratanowa ławeczka oferuje dodatkowe miejsce do
przechowywania.

GRAFITOWY

GRAFITOWY

20 AKCESORIA SOFTUB

MOCCA

MOCCA

SOFTUB: LEGEND 200, MOCCA

NEWPORT STEPPER

WOOD

Newport Stepper oferuje bezpieczny i łatwy dostęp do Twojego
Softuba. Wbudowane szafki oferują dodatkowe schowki i półki, a także miejsce na napoje, ręczniki i inne niezbędne rzeczy.
Eleganckie połączenie drewna z drzew liściastych i rattanu jest
wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne i łatwe w utrzymaniu. Stepper Newport jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie
przestrzeń jest na wagę złota.

Nasze specjalnie zaprojektowane elementy drewniane są produkowane w Czechach i oferują elegancki i schludny design. Poprzez
zastosowanie drewna egzotycznego otoczenie naszego Softuba
będzie trwałe i doda mu naturalnego ciepła.

GRAFITOWY

MOCCA
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O FIRMIE
Jakość od ponad 25 lat.
Firma The Softub Company została założona w 1981 roku przez Toma Thornbury’ego w Los Angeles, stan Kalifornia.
Produkcja wanien termicznych Softub
jest prowadzona wyłącznie w Stanach
Zjednoczonych (zakłady w Kalifornii
i Massachusetts), natomiast wszystkie
końcowe produkty podlegają restrykcyjnym międzynarodowym kontrolom
jakości.

NOWE ULUBIONE
MIEJSCA
STWÓRZ JE Z APLIKACJĄ SOFTUB

Dzięki nowej aplikacji Softub na iPhona i smartfony z systemem Android
będziesz mógł zwizualizować swojego Softuba w konkretnym otoczeniu za
kliknięciem przycisku. Po prostu wybierz model Softub według swojego
uznania i umieść go w otoczeniu na zdjęciu. Możesz wzbogacić swojego
Softuba ulubionymi dodatkami i krok po kroku zaprojektować niepowtarzalną oazę relaksu. Skończyłeś? Teraz po prostu kliknij w odnośnik do
strony, aby znaleźć swojego lokalnego dostawcę Softub! Aplikacja Softub
jest dostępna w sklepach z aplikacjami.
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SOFTUB: RESORT 300+, MOCCA
OBRAMOWANIE SOFTUB: CHILL LOUNGE, MOCCA

WHIRLPOOLS

al. Zwycięstwa 240/1
81-540 Gdynia
(+48) 502 998 010
58 526 64 20
biuro@tarasfactory.pl
www.tarasfactory.pl

