
EREDETI  JACUZZI – KÉSZLET 2022  
 

SOK – SOK AJÁNDÉK EXTRÁVAL  -   AMÍG A KÉSZLET TART! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Az eredeti Jacuzzi egyik legkedveltebb medencéje a Premium J-235  213x213cm termék. 
Egy fekvőhellyel és 35 jet-tel felszerelve. Ez a modell számos alapfelszereltséget kínál, mint a víz 
alatti megvilágítás, a vízfelszíni kerületi megvilágítás, illetve Clear Ray UV technology.  A medence 
masszázs helyeinek erőssége szabályozható. Minden fúvóka nyitható- zárható a fürdőző 
kényelmére.    

J-235  (213*213)   platinum belső – silverwood oldallap – medencetakaróval 

                                       platinum belső – barna roasted chestnut oldallap - medencetakaróval  

nettó listaár € 13.427,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 8.056,-    nettó 3.302.960,-   bruttó  4.194.759,- 

 

 

 

  

A Jacuzzi Premium J-275 ™  pezsgőfürdő 6 ülőhelyet kínál, köztük 1 lounge-t és 45 jet-tel van 
felszerelve. Ez a modell szintén számos alapfelszereltséggel érkezik, mint a víz alatti megvilágítás, 
kerületi világítás és Clear Ray technológia. A Classic Jet-ek magas színvonalú hidroterápiát és 
masszázst nyújtanak mindenki számára, miközben a víz alatti LED világítás segít a tökéletes 
környezet és hangulat megteremtésében bármilyen elfoglaltsághoz. 

J-275  (229*229)   platinum belső – silverwood oldallap – medencetakaróval 

                                       platinum belső – barna roasted chestnut oldallap - medencetakaróval 

nettó listaár € 15.508,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 9.305,-    nettó 3.815.050,-   bruttó  4.845.114,- 

 



 

 

LODGE-M  hydro+blower  medencetakaróval 

fehér porcelain belső – silverwood oldallap 

nettó listaár € 13.440,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 8.064,-    nettó 3.306.240,-   bruttó  4.198.925,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LODGE-L  hydro+blower   medencetakaróval 

RENDELHETŐ!! 8-10 hét  

nettó listaár € 14.443,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 8.666,-    nettó 3.553.060,-   bruttó  4.512.386,- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

J-315    platinum belső – antracit oldallap – medencetakaró 

    porcelain fehér belső – antracit oldallap - medencetakaró 

nettó listaár € 18.330,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 10.998,-    nettó 4.509.180,-   bruttó  5.726.659,- 

 

 

J-335    platinum belső – barna modern hardwood oldallap – medencetakaró 

     gyöngyházas belső – barna modern hardwood oldallap - medencetakaró 

    opcionális SmartTub rendszer -  € 500,-  

nettó listaár € 23.263,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 13.958,-    nettó 5.722.780,-   bruttó  7.267.930,- 

 

 



 

J-345  platinum belső – antracit oldallap – medencetakaró 

                  porcelain fehér belső – antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 22.798,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 13.679,-    nettó 5.608.390,-   bruttó  7.122.655,- 

J-345  zene-rendszerrel      

platinum belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 25.291,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 15.175,-    nettó 6.221.750,-   bruttó  7.901.623,- 

 

 

J-355  platinum belső – barna modern hardwood  vagy antracit oldallap – medencetakaró  

 gyöngyházas belső – világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró  

 porcelain fehér belső – antracit oldallap – medencetakaró  

nettó listaár € 24.754,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.852,-    nettó 6.089.320,-   bruttó  7.733.436,- 

J-355  zene-rendszerrel      

gyöngyházas belső – barna modern hardwood vagy antracit oldallap – medencetakaró 

fekete belső -antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 27.382,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.429,-    nettó 6.735.890,-   bruttó  8.554.580,- 

 

 



 

J-365  zene-rendszerrel      

platinum belső – világosszürke oldallap vagy antracit – medencetakaró 

nettó listaár € 26.837,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.102,-    nettó 6.601.820,-   bruttó  8.384.311,- 

 

 

J-375    gyöngyházas belső – barna modern hardwood oldallap – medencetakaró 

    porcelain fehér belső – barna modern hardwood oldallap - medencetakaró 

nettó listaár € 25.300,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 15.180,-    nettó 6.223.800,-   bruttó  7.904.226,- 

J-375  zene-rendszerrel     

 platinum belső – világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 27.933,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.760,-    nettó 6.871.600,-   bruttó  8.726.932,- 

 

 

 



 

J-385    gyöngyház belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 

     platinum belső – antracit oldallap – medencetakaró  

     porcelain fehér belső – antracit oldallap – medencetakaró  

nettó listaár € 24.897,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.938,-    nettó 6.124.580,-   bruttó  7.778.216,- 

J-385  zene-rendszerrel     

 platinum belső – antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 27.507,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.504,-    nettó 6.766.640,-   bruttó  8.593.633,- 

 

 

J-425    porcelain fehér belső –antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 23.518,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.111,-    nettó 5.785.510,-   bruttó  7.347.598,- 

J-425  zene-rendszerrel      

platinum belső – világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 26.526,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 15.916,-    nettó 6.525.560,-   bruttó  8.287.461,- 

 

 

 



 

J-435    platinum belső – barna modern hardwood, antracit vagy világosszürke oldallap – medencetakaró 

    porcelain fehér belső – barna modern hardwood oldallap – medencetakaró  

nettó listaár € 27.434,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.460,-    nettó 6.748.600,-   bruttó  8.570.722,- 

J-435  zene-rendszerrel      

platinum belső – barna modern hardwood vagy világosszürke oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 30.445,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 18.267,-    nettó 7.489.470,-   bruttó  9.511.627,- 

 

 

J-445    platinum belső – világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 27.434,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.460,-    nettó 6.748.600,-   bruttó  8.570.722,- 

J-445  zene-rendszerrel      

platinum belső –  világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 30.445,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 18.267,-    nettó 7.489.470,-   bruttó  9.511.627,- 

 

 

 



 

J-475    platinum belső – világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

    gyöngyházas belső – világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró  

nettó listaár € 31.779,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 19.067,-    7.817.470,-   bruttó  9.928.187,- 

J-475    zene-rendszerrel  

platinum  belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 

gyöngyházas belső –világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

fekete belső – világosszürke oldallap - medencetakaró 

nettó listaár € 35.085,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 21.051,-    nettó 8.630.910,-   bruttó  10.961.256,- 

 

 

J-485    platinum belső – antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 31.779,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 19.067,-    nettó 7.817.470,-   bruttó  9.928.187,- 

J-485    zene-rendszerrel  

platinum belső – világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 35.085,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 21.051,-    nettó 8.630.910,-   bruttó  10.961.256,- 

 

 



 

J-575 zene-rendszerrel  platinum belső – silverwood oldallap – medencetakaróval     

nettó listaár € 38.268,-   AKCIÓS ÁR      nettó € 22.960,-    nettó 9.413.600,-   bruttó  11.955.272,- 

 

 

UTOLSÓ DARAB J-585  

    

J-585 zene-rendszerrel  Gyöngyházas belső – silverwood oldallap – medencetakaróval 

   Gyöngyházas belső - barna oldallap - medencetakaróval      

nettó listaár € 38.268,-   AKCIÓS ÁR      nettó € 22.960,-    nettó 9.413.600,-   bruttó  11.955.272,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIRTUS  feszített víztükör, üvegtöltetű szűrőtartály 

                       fehér belső – graphite szürke oldallap – medencetakaróval  

nettó listaár € 30.375,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 18.225,-    nettó 7.472.250,-   bruttó  9.489.758,- 

VIRTUS  beépített - feszített víztükör, üvegtöltetű szűrőtartály 

nettó listaár € 25.274,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 15.164,-    nettó 6.217.240,-   bruttó  7.895.895,- 

 

 

 

SIENNA  PRO  feszített víztükör, szűrőtartályos gépészet, St. kiegyenlítő tartály 

                                       cobalt belső – beépíthető – medencetakaróval  

nettó listaár € 27.988,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.793,-    nettó 6.885.130,-   bruttó  8.744.115,- 

 

 

 

 

 



SWIMSPA J-19 PowerPro    

                                    platinum belső - világosszürke oldallap - 6 részes medencetakaróval 

nettó listaár € 53.189,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 34.573,-    nettó 14.174.930,-   bruttó 18.002.161,- 

 

 

SWIMSPA J-13 PowerPlay 

                                       platinum belső - smoked ebony oldallap – 4 részes medencetakaróval  

nettó listaár € 32.653,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 21.225,-    nettó 8.702.250,-   bruttó  11.051.858,- 


