
 

Elektricky nastavitelná výška vany pro usnadnění práce 
ošetřovatelskému personálu. Vana jek kompatibilní s 
širokou škálou zvedáků, případně je možné zvolit 
variantu s integrovaným zvedákem.

Caprice
výškově nastavitelná vana

Koupací a sprchové systémy

Výškově nastavitelná vana

Automatické napuštění

Dezinfekční systém

Přednastavená teplota vody

Digitální bezdotykový směšovací ventil Rada Sense

Záložní baterie pro případ výpadku elektrické sítě

Jednoduché a intuitivní bezdotykové ovládání

Možnost verze s integrovaným zvedákem

Digitální regulace teploty s bezpečnostním nastavením

maximální/minimální teploty vody
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Všeobecné informace

• Konstrukce vany zesílená skleněnými vlákny, leštěný gelový povrch 
  (bílá barva), délka vany 170 cm nebo 190 cm se zarážkou na nohy
• Variabilní nastavení výšky pomocí dvou elektrických 24 V pohonů
• Sprchová hadice s regulátorem průtok
• Ruční vypouštění s přepadem
• 48 l/min ‚‘Rada Sense‘‘ digitální směšovací ventil se zpětnými  
  ventily; zařízení proti opaření; nabízí programovatelné nastavení  
  maximální, minimální a výchozí teploty; automatickou volbu 
  teploty; proplachování a tepelnou dezinfekci s možností  
  protokolování dat. (podle verze)
• Displej se zobrazením teploty vody
• Kompatibilní se zvedáky Reval Topaz (podle délky vany)
• Odpad Ø40 mm se sifonem
• Ovládání s krytím IP66

Chromotherapy

Sence panel

Dezinfekční systémVarianta
s integ. zvedákem

Watts směšovač

Vířivka

Ovládání Opěrka zad (polyuretan)

Technické specifikace

• Max. objem vody (krátká vana) (do přepadu): 240 litrů
• Max. objem vody (dlouhá vana) (do přepadu): 289 litrů
• Rozsah zdvihu vany: 300 mm
• Čas plnění při 3 bar: 4 min 30 s

Doplňkové vybavení

• Č. 7100.10  Transportní vozík
• Č. 7100.40  Dezinfekční ruční sprcha se spouští, nastavením  
      průtoku, sacím zařízením dezinfekčního prostředku s uzavíra 
      cím ventilem, 2 l nádrží se zámkem dveří a klíčem
• Č. 7100.20  12 trysek, vířivka s integrovaným ohřevem
• Č. 7100.60  Osvětlení, 4 LED světla, 6 barev
• Č. 7100.70  Aromaterapie
• Č. 7100.80  Hudební terapie (Zařízení Bluetooth)

Ceník (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Caprice vana bez zvedáku      kód
Caprice výškově nastavitelná vana, 170cm, pravá ............................. 7100.1GS70 ......................................256 054 Kč  
Caprice výškově nastavitelná vana, 170cm, levá................................ 7100.1DS70 ......................................256 054 Kč 
Caprice výškově nastavitelná vana, 190cm, pravá ............................. 7100.1GS90 ......................................271 766 Kč 
Caprice výškově nastavitelná vana, 190cm, levá................................ 7100.1DS90 ......................................271 766 Kč 

 
Příslušenství 
Integrovaný dezinfekční systém........................................................... 7100.40 ...............................................22 709 Kč
Hydro-spa rozšíření ............................................................................... 7100.20 .............................................117 498 Kč 
Color-spa rozšíření ................................................................................. 7100.60 ...............................................44 932 Kč
Aroma-spa rozšíření .............................................................................. 7100.70 ............................................... 49 468 Kč
Audio-spa rozšíření ................................................................................ 4500.80 ...............................................66 670 Kč

Přepravní vozík

Aroma-spa rozšíření Audio-spa rozšíření

Hydro-spa rozšíření Color-spa rozšíření
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