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PROTITOKI

Protitok Astral �SPRINT INOX�

Protitok vi{jega cenovnega razreda z nerjave~im (inox) ohi{jem in mo`nostjo

namestitve ro~ajev iz nerjave~ega (inox) jekla. Omogo~a nastavitev smeri,

{irine in jakosti vodnega curka z zrakom ali brez. Izpustna {oba je narejena

tako, da lahko nanjo priklopimo masa`no cev.

Dodatna oprema: Ro~aj iz nerjave~ega jekla, masa`na cev

Protitok Astral �SPRINT 2000� z ro~aji

Protitok srednjega cenovnega razreda s plasti~nim (ABS) ohi{jem in vgrajenimi

ro~aji iz plastike. Omogo~a nastavitev smeri, {irine in jakosti vodnega curka.

Izpustna {oba je narejena tako, da lahko nanjo priklopimo masa`no cev.

Dodatna oprema: Masa`na cev

Protitok Astral �AURIC�

Protitok srednjega cenovnega razreda s plasti~nim (ABS) ohi{jem in

mo`nostjo namestitve ro~ajev iz nerjave~ega (inox) jekla. Omogo~a nastavitev

smeri, {irine in jakosti vodnega curka. Izpustna {oba je narejena tako, da

lahko nanjo priklopimo masa`no cev.

Dodatna oprema: Ro~aj iz nerjave~ega jekla  (lahko tudi v beli barvi),  masa`na
cev

Protitok �NEPTUN�

Protitok srednjega cenovnega razreda s plasti~nim ohi{jem in mo�nostjo

namestitve pokro�nega ro~aja iz nerjave~ega jekla (inox), ki je belo barvan.

Omogo~a nastavitev smeri in jakost vodnega curka. Izpustna {oba omogo~a

namestitev masa�ne cevi.

Dodatna oprema: Inox ro~aj v beli barvi, masa`na cev

Protitok �IDEAL SWIM�

Protitok ni�jega cenovnega razreda s plasti~nim ohi{jem.

Nima mo�nosti za namestitev ro~aja in v dodatni opremi

ni masa�ne cevi. Omogo~a nastavitev smeri in jakost

vodnega curka.

Dodatna oprema: ni dodatne opreme

Slike so simbolne. Pridr�ujemo si pravico do spremembe podatkov in vsebin brez predhodnega opozorila.
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Ponudimo lahko tudi enostavnej{e in cenej{e verzije naprav za plavanje v vodnem toku, ali pa dra�je

in zmogljivej{e. Na primer protitok z dvojnim izpustom in dvema ~rpalkama, itd....


