FORMULARZ ZAMÓWIENIA WHIRL
Zamawiający:

Nr klienta:

Data:

Dane zamówienia:

Osoba kontaktowa:

MODEL
Nazwa modelu

Nr modelu

Nr koloru

Kolor

Powierzchnia uszlachetniona

Tak

(za dopłatą)

Nie

Inny kolor

UCHWYTY WANNOWE (za dopłatą)
SYSTEM HYDROMASAŻU
Proszę zaznaczyć jedno pole

Chrom

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

VIVO
TURBO PLUS

Wersja z elementami obsługi po prawej stronie*
Wersja z elementami obsługi po lewej stronie*
*Objaśnienia zawarto na dołączonym formularzu.
W systemie VIVO VARIO PLUS pozycja ekranu dotykowego w wannach Duo i wannach narożnych nie może być zmieniana.

NAPIĘCIE SIECIOWE WYMAGANE DLA SYSTEMÓW Z HYDROMASAŻEM:
KOLOR ELEMENTÓW WIDOCZNYCH SYSTEMU HYDROMASAŻU:

50 Hz

60 Hz

Inny kolor (za dopłatą)

(Dysze, system odpływowo-przelewowy, klawiatura, opcjonalnie oświetlenie lub
oświetlenie ze zmienną kolorystyką)

Chrom

ZESTAW ODPŁYWOWO-PRZELEWOWY

Multiplex
Syfon

Multiplex-Trio (za dopłatą)
Zestaw odpływowy ze zintegrowanym wlewem

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
(Za dopłatą)
Proszę zaznaczyć!

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

Oświetlenie ze zmienną kolorystyką
(LED, wielokolorowe włącznie z barwą białą)

–––

Oświetlane dysze (światło białe)

–––

–––

–––

–––

–––

Oświetlane dysze (światło niebieskie)

–––

–––

–––

–––

–––

Ogrzewanie wody

–––

–––

–––

–––

Dezynfekcja

–––

Wyposażenie
standardowe

–––

Wykończenie przeciwpoślizgowe

–––

–––

–––

Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe

–––

–––

–––

Pakiet dysz Add-on z 4 dyszami dodatkowymi

–––

Pakiet dysz Add-on z 8 dyszami dodatkowymi

–––

Uchwyt basenowy*

–––

Rama rewizyjna

VIVO
TURBO PLUS

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Obudowa wanny / Multiverso

Dodatkowe otwory**

z kratką wentylacyjną (przekrój wentylacji 109 cm)

Długi bok:

cm

Kaskada

bez kratki wentylacyjnej

Część
boczna :

cm

* Proszę pamiętać, że w tym modelu wanny można ustalić położenie uchwytu basenowego. Wysokość montażu (łącznie z systemem hydromasażu) nie może przekraczać 640 mm. Wskazówka! Należy zapewnić dostęp do
systemu sterowania, dmuchawy i pompy przy pomocy otworu rewizyjnego. Zamawiając wannę 6-kątną lub jeśli w formularzu zamówienia zaznaczono opcję **dodatkowe otwory (przeznaczone na armaturę montowaną na
rancie wanny), należy dołączyć szkic montażowy lub wymiarowy zawierający średnice otworów i rozet oraz informację o podbudowie. W przypadku niektórych modeli elementy hydromasażu mogą wystawać poza wannę.
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA WHIRL
Zamawiający:

Dane zamówienia:

Wanny z hydromasażem firmy KALDEWEI dostępne są – jak pokazano na poniższych rysunkach – w wykonaniu prawym lub lewym. Prosimy o
zaznaczenie w Państwa przypadku właściwej wersji dla wybranej w formularzu zamówienia wanny z hydromasażem.
Uwaga: Przedstawione na rysunkach umiejscowienie urządzeń technicznych może na życzenie klienta zostać zmienione w systemach VIVO VITA
i VIVO AQUA.
Informacje dotyczące wymaganego otworu rewizyjnego i zalecenia montażowe znajdą Państwo w „Informacjach technicznych systemów z
hydromasażem”.
Wanny z hydromasażem są przeznaczone do użytkowania w temperaturze otoczenia wynoszącej od +5 ° do +45 °C. W przypadku montażu na
zewnątrz należy chronić system hydromasażu, instalację doprowadzającą i odpływową, jak również powierzchnię wanny przed zabrudzeniami, np.
stosując odpowiednie przykrycie, kiedy urządzenie nie jest używane.

WERSJA PRAWOSTRONNA
Ekran dotykowy
WERSJAŚciana
PRAWOSTRONNA
(tylko w systemie VIVO VARIO PLUS)

Ściana
Strona
Strona
głowygłowy

WERSJA PRAWOSTRONNA

Ekran dotykowy
(tylko w systemie VIVO VARIO PLUS)

Panel obsługi
(oprócz systemu
VIVO VARIO PLUS)
Urządzenia Panel obsługi
techniczne (oprócz systemu
VIVO VARIO PLUS)

Urządzenia
techniczne

Przelew
Uchwyt basenowy
Przelew
(po stronie przelewu)

Urządzenia techniczne
(tylko w systemie VIVO VARIO PLUS)
Urządzenia techniczne
(tylko w systemie VIVO VARIO PLUS)

Uchwyt basenowy
(po stronie przelewu)

WERSJA LEWOSTRONNA
Ekran dotykowy
(tylko w systemie VIVO VARIO PLUS)

Ściana

Strona
Strona
głowygłowy

WERSJA LEWOSTRONNA

Ekran dotykowy
WERSJAŚciana
LEWOSTRONNA
(tylko w systemie VIVO VARIO PLUS)

Przelew
Urządzenia techniczne
(tylko w systemie
PrzelewUchwyt basenowy
VIVO VARIO PLUS))
(po stronie przelewu)
Urządzenia techniczne
(tylko w systemie
Uchwyt basenowy
VIVO VARIO PLUS))
(po stronie przelewu)

W przypadku pytań do zamówienia:
Adres instalatora:

Panel obsługi
(oprócz systemu
VIVO VARIO PLUS)
Panel obsługi
(oprócz systemu
VIVO VARIO PLUS)

Urządzenia techniczne
Urządzenia techniczne

Miejsce montażu:
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