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MARKA JACUZZI® TO IKONA.

SŁYNĄC Z WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I ŁATWOŚCI 

OBSŁUGI USTALAMY STANDARDY, WEDŁUG KTÓRYCH 

OCENIANE SĄ WSZYSTKIE URZĄDZENIA DO 

HYDROTERAPII. DLATEGO TYLKO 60 LAT INNOWACJI 

POZWALA NA PRODUKCJĘ WANIEN SPEŁNIAJĄCYCH 

WYMOGI MARKI JACUZZI®.
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Poznaj zespół Jacuzzi® JacuzziTeam.eu

WYDAJNOŚĆPRODUKTY PREMIUM MARKI 

JACUZZI® SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZARÓWNO 

DOŚWIADCZONYCH SPORTOWCÓW, JAK I ZWYKŁYCH 

LUDZI. UJARZMIENIE NATURALNEGO POZYTYWNEGO 

WPŁYWU WODY NA UMYSŁ, CIAŁO I DUSZĘ POZWALA 

WANNOM SWIM SPA JACUZZI® NA POPRAWĘ 

ODPOCZYNKU, RELAKSU I WYDAJNOŚCI.

MARKA JACUZZI® Z DUMĄ WSPÓŁPRACUJE ZE 

SPORTOWCAMI Z CAŁEGO ŚWIATA DZIĘKI 

HYDROTERAPII.
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TRENUJ JAK ZAWODOWIEC

 JACUZZI® SWIM SPA
DZIĘKI

33



DOSKONAŁE WARUNKIEKSKLUZYWNE DYSZE 

O SZEROKIM STRUMIENIU ELIMINUJĄ WSZELKIE 

ZAKŁÓCENIA STRUMIENIA WODY POPRZEZ DZIELENIE 

STRUMIENIA WYTWARZANEGO PRZEZ POMPĘ. DYSZA 

WYPORNOŚCI WYTWARZA ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ 

POWIETRZA O PRZEWIDYWALNYM PRĄDZIE, CO 

POMAGA UZYSKAĆ IDEALNĄ POZYCJĘ.

4



KOLEKCJA DYSZ POWERPRO® 
Dzięki połączeniu wszechstronnych dysz PowerPro® Swim oraz naszych ergonomicznych siedzisk nasze produkty 
zapewniają hydromasaż z regulowanym przepływem i ciśnieniem oraz doskonałe doświadczenia pływackie.

DYSZE  SWIM DYSZE SPA

DYSZA MASUJĄCA POWERPRO® SWIM 
Idealna do relaksowania się i przygotowywania 

mięśni na głębszy masaż. Dysza masująca PowerPro® 
wykorzystuje tarcie do masowania większych mięśni 
w dolnej części pleców.

AKTYWNA DYSZA POWERPRO® SWIM
Unikalna owalna konstrukcja dyszy spłaszcza strumień wody, gwarantując spokojne i przewidywalne 
warunki bez zakłóceń.

DYSZA POWERPRO® SWIM
Zaprojektowana do dostarczania odpowiedniego strumienia wody, ta szeroka dysza wytwarza 
stabilny i przewidywalny prąd bez zakłóceń w celu uzyskania zaawansowanego doświadczenia 
pływania.

DYSZA OBROTOWA POWERPRO® SWIM       
Obrotowa dyszA pomaga rozluźnić plecy 

i barki dzięki wykorzystaniu najbardziej wydajnego 
hydromasażu oferowanego przez markę Jacuzzi.

RX
GWINTOWANA DYSZA POWERPRO® 

SWIM 
Koncentrujący się na środku pleców w celu 
rozluźnienia mięśni masaż spiralny poprawia krążenie. 
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INNOWACJA DZIĘKI WSZECHSTRONNOŚCI WANIEN 

SWIM SPA MOŻESZ PRZENIEŚĆ TRENINGI Z SIŁOWNI DO 

SWOJEGO OGRÓDKA. OD DELIKATNYCH STRUMIENI 

PO ERGONOMICZNE SIEDZISKA TERAPEUTYCZNE – 

ZNAJDZIESZ NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE 

DOSTOSOWANE DO SWOJEGO POZIOMU 

UMIEJĘTNOŚCI.
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MONITOROWANIE WYDOLNOŚCI JACUZZI®

WATERWATCH™

Jedyny zegarek zaprojektowany specjalnie z myślą 
o wannach Swim Spa.

• Noś swojego trenera na nadgarstku

• Analizuj swoje wyniki

• Śledź swoją wydajność: spalone kalorie, dystans, czas, 
okrążenia, interwały i wiele więcej

• Rywalizuj z innymi użytkownikami z całego świata

• Monitorowanie tętna z informacjami za pomocą 
wibracji

• Ćwicz wygodnie we własnym domu

• Trening o wysokiej intensywności bez 
obciążania ciała

• Zaprojektowany do mierzenia 
wydolności: doskonały trening 
niezależnie od poziomu

• Prawdziwy trening całego ciała 

• Wbudowana technologia bieżni

• Trening oparty o tętno w czasie 
rzeczywistym z informacjami za pomocą 
wibracji

Jeśli chcesz jeszcze bardziej poprawić treningi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą, aby otrzymać zestaw programów poprawy wydolności. 7



DOSKONAŁY HYDROMASAŻ LEPSZY MASAŻ NIE WYNIKA 

Z WIĘKSZEJ LICZBY DYSZ, TYLKO Z LEPSZEJ JAKOŚCI DYSZ. 

ZAPEWNIAMY OPTYMALNY MASAŻ – OD DOSKONAŁEGO 

POŁĄCZENIA POWIETRZA I WODY PO PRECYZYJNE 

UŁOŻENIE DYSZ POWERPRO® SWIM. DLATEGO MARKA 

JACUZZI® JEST UZNAWANA PRZEZ KONSUMENTÓW 

I ŚWIATOWEJ KLASY SPORTOWCÓW ZA LIDERA BRANŻY.
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HYDROMASAŻ JACUZZI®

AQUALIBRIUM® 
Doskonałe połączenie powietrza 
i wody.

ERGONOMICZNE SIEDZISKO
Ergonomiczne siedziska dostosowane do kształtu ciała 
poprawiają doświadczenie hydromasażu klasy premium.

SIEDZISKO Z OBROTOWYMI DYSZAMI

Obrotowa dyszA pozwala rozluźnić plecy i barki.

SKONCENTROWANE SIEDZISKO

Podniesione siedzisko wyposażone jest w dwie dysze obrotowe, które 
masują dolną część pleców.

SIEDZISKO Z GWINTOWANYMI DYSZAMI 

Siedzisko masujące kark i plecy zapewnia nie tylko głęboki, regulowany 
masaż uśmierzający chroniczny ból, ale też rozluźnia mięśnie łydek i stóp, 
aby zapewnić masaż całego ciała.

SIEDZISKO DO ODPOCZYNKU

Siedziska do odpoczynku pozwalają na częściowe zanurzenie, z sercem 
ponad wodą, co jest doskonałe dla dzieci lub osób, które chcą odpocząć 
od ciepłej wody bez przerywania masażu dolnej części pleców.
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J-4000™ 
KOLEKCJA  
PERFORMANCE
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WYDAJNOŚĆ

DYSZE POWERPRO® SWIM
Przewidywalny strumień
• Sweep 90 zapewnia stabilny przepływ 

wody.
• (2) dysze PowerPro® dodatkowo dzielą 

strumień dzięki łopatkom.

POMPA I HYDRAULIKA
Objętość i ciśnienie
• Zasilanie przez (4) pompy o mocy 3 KM.
• Kolektor przepływu pomaga unikać 

wirów wodnych.

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA Z OBUDOWĄ
Idealna zarówno do pływania, jak i do 

relaksu
• Kształt obudowy zapobiega odbijaniu się 

fal
• Dysze ssące znajdują się po stronie 

siedzisk, aby wytworzyć ruch wody 
przypominający przenośnik taśmowy

ŁATWA OBSŁUGA

PRZEŁĄCZNIK TRYBU
Poziomy od początkującego do 

zawodowca
• Tryb treningu czasowego: Dla osób 

przestrzegających harmonogramu.
• Tryb programów treningowych: Szeroki 

wybór gotowych programów.
• Tryb ręcznego treningu: Największa 

kontrola przepływu wody.
• Wytwarza strumień o prędkości 

6,2 mph/10 km/h.

Aby zapewnić najlepsze doświadczenia pływania na rynku, wanny Swim Spa Jacuzzi® 
z kolekcji J-4000™ łączą najlepsze technologie z terapeutycznymi właściwościami dysz Jacuzzi® 
PowerPro®. Nasze dysze PowerPro® Swim stanowią wyposażenie standardowe i zapewniają 
szeroki strumień wody, który można łatwo dostosować do każdego poziomu umiejętności – 
od początkujących po triatlonistów – za dotknięciem przycisku przełącznika trybu. Spokojny, 
szeroki strumień zapewnia opór potrzebny do pływania w miejscu oraz zwiększa wysiłek 
podczas wykonywania ćwiczeń w wodzie. Dostępna w standardzie technologia bieżni 
oferuje opcję o mniejszym obciążeniu w porównaniu z treningiem na suchej powierzchni. 
Kompatybilność z WaterWatch™ – jedynym zegarkiem, który został specjalnie zaprojektowany 
do wanien Swim Spa i który daje dostęp do własnego trenera.

OPCJONALNE FUNKCJE:

• Generator ozonu o niskiej emisji 
CLEARRAY® PRO3TECT™

• 60 A wyłącznik różnicowo-prądowy 
z dodatkowym panelem

• Grzałka pomocnicza z obwodem obejścia
• Tylko stała rama – brak obudowy
• Sztywna izolacyjna pokrywa bezpieczeństwa
• Drążek do ćwiczeń o długości 120 cm
• Zestaw do wiosłowania
• Schodki 4-stopniowe
• Zestaw fitness
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J-3000™ 
KOLEKCJA
FITNESS
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WYDAJNOŚĆ

AKTYWNE DYSZE POWERPRO® 

SWIM
Przewidywalny strumień
• Dysza wyporności ustawia użytkownika 

w odpowiedniej pozycji.
• (2) aktywne dysze PowerPro® 

spłaszczają strumień wody dla 
ułatwienia treningu.

POMPA I HYDRAULIKA
Silny strumień
• Zasilanie przez (2) pompy o mocy 

3 KM.

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA Z OBUDOWĄ
Idealna zarówno do pływania, jak i do 

relaksu
• Kształt obudowy zapobiega odbijaniu 

się fal.
• Dysze ssące znajdują się po stronie 

siedzisk, aby wytworzyć ruch wody 
przypominający przenośnik taśmowy.

ŁATWA OBSŁUGA

UKŁAD DYSZ SWIMFLEX
Dostosuj strumień wody
• Wytwarza strumień o prędkości 

3,5 mph/5 km/h.
• Regulowany strumień.

Idealna do ćwiczeń w wodzie i zabawy z rodziną, kolekcja Jacuzzi® J-3000™ łączy moc treningu 
w wodzie z radością posiadania całorocznego basenu. Wanna J-3000™ Swim Spa wyposażona 
jest w aktywne dysze PowerPro® Swim, idealne do pływania w miejscu i ćwiczeń wymagających 
oporu wody. Nasza technologia wodnej bieżni stanowi wyposażenie standardowe umożliwiające 
bieganie i maszerowanie z niskim obciążeniem, które pozwala na spalanie takiej samej liczby 
kalorii co ćwiczenia na suchej powierzchni – to doskonałe ćwiczenie, jeśli chcesz zapobiec 
bólowi stawów i zregenerować się po kontuzji. 
Dzięki dwóm oddzielnym siedziskom do masażu oraz miejscu na rozciągnięcie się 
i zrelaksowanie, możesz cieszyć się kojącą hydroterapią po każdym treningu lub po długim dniu. 
Każde ergonomiczne siedzisko posiada unikalny układ dysz, pozwalający na relaks całego ciała. 
Kompatybilność z WaterWatch™ umożliwia otrzymywanie informacji o technice w czasie 
rzeczywistym i pozwala na dostosowanie tego modelu do indywidualnych wymagań.

OPCJONALNE FUNKCJE:

• Generator ozonu o niskiej emisji 
CLEARRAY® PRO3TECT™

• 50 lub 60 A wyłącznik różnicowo-prądowy 
z dodatkowym panelem

• Grzałka pomocnicza z obwodem obejścia
• Tylko stała rama – brak obudowy
• Sztywna izolacyjna pokrywa 

bezpieczeństwa
• Drążek do ćwiczeń o długości 120 cm
• Zestaw do wiosłowania
• Schodki 4-stopniowe
• Zestaw fitness
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WYGODA JEDNOCZEŚNIE PROSTY I ZŁOŻONY, 

NASZ SYSTEM ZARZĄDZANIA WODĄ ZOSTAŁ 

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O ŁATWOŚCI OBSŁUGI 

I WYJĄTKOWEJ WYDAJNOŚCI. WYKORZYSTUJĄCA 

TECHNOLOGIĘ CLEARRAY® I SYSTEM FILTRÓW 

TECHNOLOGIA MARKI JACUZZI® UŁATWIA 

UTRZYMANIE WODY W CZYSTOŚCI.
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WIELOSTOPNIOWY PROCES FILTRACJI

Pompa hydromasażu
Dedykowane cykle filtracji pompy hydromasażu.

Drzwi przegrody/torba ProCatch™ odpieniacza
Czyści powierzchnię, zatrzymując pływające zanieczyszczenia w celu łatwego ich usunięcia.

Dwa wkłady o powierzchni 50 stóp kwadratowych
Usuwają duże i małe elementy, co pozwala uzyskać czystą wodę.

DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ WODY

Technologia UV-C CLEARRAY®

Natychmiastowo zwiększa przejrzystość wody.
• Inspirowane naturą światło ultrafioletowe pozwalające na neutralizację patogenów w wodzie.
• Technologia UV-C jest od lat wykorzystywana w przemyśle rozlewniczym, oczyszczaniach 

ścieków, szpitalach i akwariach.
• Neutralizuje 99,9% patogenów w wodzie.

System CLEARRAY® PRO3TECT™

Opcjonalny utleniacz automatyczny

Część systemu zarządzania wodą CLEARRAY®, CLEARRAY® PRO3TECT™ pozwala na 
bezdotykową obsługę pozwalającą na uzyskanie czystej i przejrzystej wody.

• Zaprojektowany do współpracy z technologią UV-C CLEARRAY®, automatycznie utlenia 
zanieczyszczenia w wodzie.

• System ozonowania o niskiej wydajności cechuje się minimalnym współczynnikiem odgazowania 
i przedłuża żywotność sprzętu lepiej niż tradycyjne systemy ozonowania.

• System Genuine Jacuzzi® został specjalnie skalibrowany do współpracy z systemem filtracji 
w wannie Swim Spa.

• Wymień dowolny model J-3000™ lub J-4000™ na nowszy, aby cieszyć się montowanym 
fabrycznie systemem CLEARRAY® PRO3TECT™.
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OPCJE  
FITNESS

ZESTAW FITNESS 
Dodanie tego pakietu pozwoli na zamianę wanny Swim 
Spa w uniwersalną wodną siłownię. Taśmy dodają nowego 
wymiaru Twoim ćwiczeniom i mogą być wykorzystywane 
w dowolnym miejscu obszaru do ćwiczeń lub pływania. Taśmy 
pomagają uzyskać ruchy, które sprzyjają rozwojowi mięśni.

ZESTAW DO WIOSŁOWANIA
Połączenie wioseł ze stali nierdzewnej oraz gumowych 
taśm mocowanych do zaczepów pozwala na wykonywanie 
wszystkich ruchów związanych z wiosłowaniem.  To doskonały 
trening górnych mięśni ciała oraz mięśni brzucha.

PRZEWODNIK WYDOLNOŚCI
Programy treningowe Jacuzzi® to doskonały sposób na 
przeniesienie tradycyjnych treningów do swojego ogrodu 
dzięki dodatkowym korzyściom wynikającym z wykonywania 
ćwiczeń w wodzie.  Dzięki wielopoziomowym programom 
ćwiczeń w wodzie możesz wykonywać zróżnicowane treningi 
całego ciała we własnym domu.

DRĄŻKI O DŁUGOŚCI 120 CM MONTOWANE NA ŚCIANIE
Dodanie tej opcji pozwala na wykorzystywanie wanny do 
rehabilitacji lub zapewniania równowagi podczas wykonywania 
ćwiczeń w wodzie. 
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AKRYLOWE MISY*

OPCJE POKRYWY

KOLORY OBUDOWY*

INDYWIDUALNY STYL
Dostosuj wygląd swojej wanny Jacuzzi® Swim Spa dzięki tym doskonałym zestawom opcjonalnym.

*Kolory elementów akrylowych i obudowy mogą różnić się od przedstawionych ze względu na kolor wydruku

Wanny Jacuzzi® Swim Spa dostępne są w wersji w dwóch 
odcieniach szarości dla ułatwienia utrzymania czystości. Ta 
obudowa jakości premium jest montowana na wytrzymałej 
konstrukcji ze stali galwanizowanej dla uzyskania najwyższej 
wytrzymałości. Wszystkie panele obudowy można 
zdemontować w celu wykonywania konserwacji.

4 STOPNIE

Wykonane z wytrzymałych, odpornych 
na warunki pogodowe materiałów 
stopnie dopasowane do wanny Jacuzzi® 
Swim Spa ułatwiają wchodzenie 
i wychodzenie. 

ALASKAŃSKA POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA

Wytrzymała pokrywa z winyli klasy okrętowej całkowicie 
uszczelnia wannę dla zwiększenia wydajności energetycznej 
po zamknięciu. Blokady zwiększają bezpieczeństwo 
pokrywy.

PŁYWAJĄCA POKRYWA Z WIĄZANIAMI

Utrzymaj ciepło i gotowość wanny, zapobiegaj niechcianych 
zanieczyszczeniom i oszczędzaj energię dzięki bezpiecznej 
pokrywie pływającej z wiązaniami. Do stosowania wraz 
z pokrywą zabezpieczającą.

SILVER MARBLEPURE WHITE ALPINE MIST
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CAŁOROCZNY BASEN WANNY JACUZZI® SWIM SPA 

PROJEKTOWANE SĄ TAK, ABY BYĆ NAJBARDZIEJ WYDAJNYMI 

WANNAMI TEGO TYPU NA ŚWIECIE. BĘDĄC DOSKONAŁĄ 

ALTERNATYWĄ TRADYCYJNYCH BASENÓW NA 2-3 PORY 

ROKU, WANNY SWIM SPA SĄ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM 

UMOŻLIWIAJĄCYM PŁYWANIE, ĆWICZENIE I RELAKS 

PRZEZ CAŁY ROK.
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OCHRONA I WYTRZYMAŁOŚĆ

CIEPŁO ZACHOWANE

• Pianka na obudowie i rurach stanowi 
izolację termiczną.

• Pokrywa zatrzymuje ciepło wewnątrz 
i chroni przed chłodem z zewnątrz.

WYKORZYSTANE

• Powlekana obudowa i podłoga odbijają 
ciepło wytwarzane przez pompę 
i konstrukcję.

• Technologia ta wykorzystywana jest 
w kocach termicznych i sprzęcie 
ratującym życie.

UŻYTE PONOWNIE

• Płaszcz termiczny przekazuje ciepło 
wytworzone przez pompy ponownie 
do wody.

• Technologia ta wykorzystywana jest 
w odzieży narciarskiej.

ALASKAŃSKA POKRYWA 
ZABEZPIECZAJĄCA

Wytrzymała pokrywa, która minimalizuje 
utratę ciepła, idealna w chłodniejszych 
klimatach.

SOLIDNA RAMA
Idealna w przypadku, gdy wanna jest 
częściowo montowana w ziemi – 
rama zapewnia solidną podstawę 
pozwalającą na wbudowanie wanny 
w parkiet lub kamienną posadzkę.

IZOLOWANA PODŁOGA

Zatrzymuje ciepło i chroni przed 
zimnem z zewnątrz.
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DANE TECHNICZNE

J -4000™ 5,64 m

J-4000™  KOLEKCJA PERFORMANCE

WYMIARY*

564 cm x 236 cm x 135 cm

DOSTĘPNY OBSZAR 
PŁYWANIA*

376 cm

MASA BEZ WODY
1374 kg

MASA PO NAPEŁNIENIU
10412 kg

ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ WANNY
9038 l

POMPA 1
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 2
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 3
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 4
3 KM/2 biegi/9 A



DANE TECHNICZNE

J -4000™ 4,72 m

*wszystkie wymiary obszaru do pływania przedstawiono w formacie: dł. x szer. x wys.

WYMIARY*

472 cm x 236 cm x 135 cm

DOSTĘPNY OBSZAR 
PŁYWANIA*

284 cm

MASA BEZ WODY
1162 kg

MASA PO NAPEŁNIENIU
8800 kg

ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ WANNY
7638 l

POMPA 1
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 2
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 3
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 4
3 KM/2 biegi/9 A



DANE TECHNICZNE

J -3000™ 5,64 m

J-3000™  KOLEKCJA FITNESS

WYMIARY*

564 cm x 236 cm x 135 cm

DOSTĘPNY OBSZAR 
PŁYWANIA*

376 cm

MASA BEZ WODY
1374 kg

MASA PO NAPEŁNIENIU
10412 kg

ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ WANNY
9038 l

POMPA 1
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 2
3 KM/1 bieg/12,8 A



DANE TECHNICZNE

*Wszystkie wymiary obszaru do pływania przedstawiono w formacie: dł. x szer. x wys.

J -3000™ 4,72 m
WYMIARY*

472 cm x 236 cm x 135 cm

DOSTĘPNY OBSZAR 
PŁYWANIA*

284 cm

MASA BEZ WODY
1162 kg

MASA PO NAPEŁNIENIU
8800 kg

ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ WANNY
7638 l

POMPA 1
3 KM/2 biegi/9 A

POMPA 2
3 KM/1 bieg/12,8 A



www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.eu
Jacuzzi Europe SPA

Dyrekcja i koordynacja
Jacuzzi Brands, LLC (USA)
SS Pontebbana km. 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN)

©2019 Jacuzzi Brands LLC.  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Jacuzzi® to zarejestrowany znak towarowy firmy Jacuzzi Inc. używany za pozwoleniem. 
Wszystkie pozostałe marki, nazwy produktów, nazwy firm, nazwy handlowe, znaki towarowe i znaki usługowe należą do ich właścicieli. Opisywane 
produkty mogą zostać zmienione i poprawione w dowolnym momencie, a ich dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wymiary 
podane są w przybliżeniu.  W niektórych lokalizacjach konfiguracja produktów może być inna w celu spełnienia lokalnych wymogów. Produkty 
wytwarzane są na podstawie co najmniej jednego patentu w Stanach Zjednoczonych. Zastosowanie mogą mieć również inne patenty.
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