
EREDETI  JACUZZI – VAKÁCIÓ AKCIÓ 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 vagy midnight belső – silverwood oldallap – medencetakaró platinum 
belső – barna roasted chestnut oldallap - medencetakaró 

nettó listaár € 12.788,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 7.033,-    nettó 2.811.630,-   bruttó  3.570.770,- 

 

 

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 – medencetakarò 
platinum belső – barna roasted chestnut oldallap – medencetakaró 
 

nettó listaár € 14.359,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 8.615,-    nettó 3.187.920,-   bruttó  4.048.658,- 



 

 

 

 
LODGE-S  blower                   platinum belső – beépíthető – medencetakaró 
            hydro+blower      fehér belső – beépíthető – medencetakaró 

 
 

nettó listaár € 9.023,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 5.414,-   nettó 2.165.520,-   bruttó  2.750.210,- 

 

 

 
 
 
 
 
 
LODGE-M  blower                   platinum belső – beépíthető – medencetakaró 

                hydro+blower      fehér belső – silverwood oldallap – medencetakaró 

 

nettó listaár € 12.800,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 7.680,-    nettó 3.072.000,-   bruttó  3.901.440,- 

 

 



 

 

 

 

LODGE-L   

hydro+hőcserélős:  platinum belső – silverwood oldallap – medencetakaró  

hydro+blower: fehér belső – barna roasted chestnut oldallap – medencetakaró 

 

nettó listaár € 13.755,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 8.250,-    nettó 3.301.200,-   bruttó  4.192.524,- 

 

 

 

 

 

 

J-335    

 
 platinum belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 
 Gyöngyházas belső – barna modern hardwood oldallap - medencetakaró 
 

nettó listaár € 20.514,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 12.308,-    nettó 4.923.360,-   bruttó  6.252.667,- 

 



 

 

 

 

J-345  zene-rendszerrel      

platinum belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 

 

 

nettó listaár € 22.302,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 13.381,-    nettó 5.352.480,-   bruttó  6.797.650,- 

 

 

 

 

 

 

J-355     

platinum belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 
porcelan fehér belső – barna modern hardwood oldallap – medencetakaró 
 

nettó listaár € 21.828,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 13.097,-    nettó 5.238.720,-   bruttó  6.653.174,- 



 

J-365    platinum belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 21.390,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 12.834,-    nettó 5.133.600,-   
bruttó  6.519.672,- 

J-365  zene-rendszerrel      

platinum belső – világosszürke oldallap vagy antracit – medencetakaró 

nettó listaár € 23.665,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.199,-    nettó 5.679.600,-   
bruttó  7.213.092,- 

 

 

 

J-375    platinum belső – antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 22.310,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 13.386,-    nettó 5.354.400,-   bruttó  
6.800.088,- 

J-375  zene-rendszerrel     

platinum belső – antracit – medencetakaró 

nettó listaár € 24.632,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.779,-    nettó 5.911.680,-   bruttó  
7.507.834,- 

 

 

 



 

J-385    gyöngyház belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 21.954,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 13.172,-    nettó 5.268.960,-   bruttó  
6.691.579,- 

J-385  zene-rendszerrel     

platinum belső – antracit – medencetakaró 

nettó listaár € 24.256,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.554,-    nettó 5.821.440,-   bruttó  
7.393.229,- 

 

 

 

 

J-425    platinum belső – antracit – medencetakaró 

nettó listaár € 20.739,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 12.443,-    nettó 4.977.360,-   
bruttó  6.321.247,- 

J-425  zene-rendszerrel   

platinum belső – antracit – medencetakaró 

nettó listaár € 23.391,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.034,-    nettó 5.613.840,-   
bruttó  7.129.577,- 

 

 



 

J-435    platinum belső – barna modern hardwood – medencetakaró 

nettó listaár € 24.192,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.515,-    nettó 5.806.080,-   
bruttó  7.373.722,- 

J-435  zene-rendszerrel      

platinum belső – barna modern hardwood vagy világosszürke – medencetakaró 
porcelán fehér belső – antracit oldallap – medencetakaró 
 
nettó listaár € 26.848,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.109,-    nettó 6.443.520,-   
bruttó  8.183.270,- 

 

 

 

J-445    platinum belső – világosszürke oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 24.192,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 14.515,-    nettó 5.806.080,-   
bruttó  7.373.722,- 

J-445  zene-rendszerrel      

platinum belső –  világosszürke vagy antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 26.848,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.109,-    nettó 6.443.520,-   
bruttó  8.183.270,- 

 

 

 



 

J-475    platinum vagy gyöngyház belső – világosszürke oldallap – 

medencetakaró 

nettó listaár € 28.023,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.814,-    nettó 6.725.760,-   
bruttó  8.541.715,- 

J-475    zene-rendszerrel  

platinum  belső – világosszürke vagy antracit  oldallap – medencetakaró 
gyöngyházas belső - világosszürke vagy antracit  oldallap – medencetakaró 
 
nettó listaár € 30.938,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 18.563,-     nettó 7.425.360,-   
bruttó  9.430.207,- 

 

 

 

 

 

 

J-485    platinum belső – antracit oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 28.023,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.814,-    nettó 6.725.760,-   
bruttó  8.541.715,- 

 

 

 



 

 

 

 

 

J-575 zene-rendszerrel  

platinum belső – silverwood oldallap – medencetakaró     

nettó listaár € 33.746,-   AKCIÓS ÁR      nettó € 20.248,-      nettó 8.099.040,-   
bruttó  10.285.780,- 

 

 

UTOLSÓ DARAB  J-585  

    

 

 

J-585 zene-rendszerrel   

platinum belső – silverwood oldallap – medencetakaró     

nettó listaár € 33.746,-   AKCIÓS ÁR      nettó € 16.873,-    nettó 6.749.200,-   
bruttó  8.571.484,- 

 



 

 

 

VIRTUS  feszített víztükör, üvegtöltetű szűrőtartály, 

sóbontós fertőtlenítés 

                       fehér belső – graphite szürke oldallap – medencetakaró 

nettó listaár € 30.347,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 18.208,-    nettó 7.283.280,-   
bruttó  9.249.766,- 

 

 

 

 

 

SIENNA  PRO  feszített víztükör, szűrőtartályos 

gépészet, kiegyenlítő tartály 

                          cobalt belső – beépíthető – medencetakaró 

nettó listaár € 28.450,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 17.070,-    nettó 6.828.000,-   
bruttó  8.671.560,- 

 

 



 

 

 

VIRGINIA PRO  feszített víztükör, szűrőtartályos 

gépészet, kiegyenlítő tartály 

                       fehér belső – beépíthető – medencetakaró 

nettó listaár € 29.538,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 17.723,-    nettó 7.089.120,-   
bruttó  9.003.182,- 

 

 

 

 

 

 

ALIMIA PRO  feszített víztükör, szűrőtartályos 

gépészet, kiegyenlítő tartály 

                      platinum vagy cobalt belső – beépíthető – medencetakaró 

nettó listaár € 29.252,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 17.551,-    nettó 7.020.480,-   
bruttó  8.916.010,- 

 



 

 

 

 

ENJOY PRO  feszített víztükör, szűrőtartályos 

gépészet, kiegyenlítő tartály 

                         platinum vagy cobalt belső – beépíthető – medencetakaró 

nettó listaár € 27.260,-    AKCIÓS ÁR      nettó € 16.356,-    nettó 6.542.400,-   
bruttó  8.308.848,- 

 


