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Divan vyniká moderním designem 
a jedinečným tvarováním. Vířivku je 
možné instalovat i v exteriéru. Divan 
nabízí originální vnitřní členění – dvě 
rozdílné verze uspořádání trysek 
pro hydroterapii a v neposlední řadě 
také kromě klasického přepadového 
žlábku i designovou verzi s krytým 
přepadem.

Skořepinu je možné použít také pro 
projekty s klasickou instalací do země 
s technologií v technické místnosti. 
Model Divan je možné opláštit 
unikátním designovým systémem 
boxů Kompakt, který řeší uložení 
technologie i vstup do lázně. 

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny 252 × 252 × 81 cm

Rozměr s rámem 252 × 252 × 93 cm

Objem vody 1620 l

Váha bez vody 260 kg

Váha s vodou 1880 kg

Skořepina MassiveShell Construction 
výběr barev

ano 
2

Nastavitelný instalační rám ano

Izolace PU ano

Počet míst celkem 6

Celoobvodový přepad. žlábek Outflow ano

Počet odtoků 4

Dnová výpusť / výtlak pískové filtrace ano

MASáž

Počet trysek celkem 46

Vodní trysky 31

Vzduchové trysky 15

ŘízEní A OVLáDání

Řídicí jednotka USSPA iNtellismart ano

Řídicí systém ISM® ano

Ovládání na řídicí jednotce ano

Ovládání přes PC aplikaci 
(nutné připojit spa k lokální LAN síti)

ano

Samodiagnostika s možností protokolu ano

Sledování životnosti vybraných dílů ano

iNcontrol piezo tlačítka 3

TEChnOLOgIE

Masážní čerpadlo 1 1,5 kW + 3 hP

Vzduchovač komerční ano

Písková filtrace ano

Akumulační nádrž ano

Automatické snímání hladiny ano

Automatické dopouštění ano

Topení 9 kW Titanium Coil

UV lampa ano

Automatické dávkování chemie ano

Průtokoměr ano

Osvětlení ano

DIVAn
technické parametry a vybavení

Arena I Dino I Polo I Divan I Rondo I Master

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. 
Navštivte naše showroomy. 

Alternativní varianta sestavy trysek

Elektrické připojení:
 a)  k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. ”C„. 

Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
 b)  k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. ”C„. 

Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.
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