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10

našeho
života

Voda je základní
podmínkou
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Ve vodě se začala psát lidská historie,

obklopeni vodou se vyvíjíme v těle matky,

do vody se vracíme, když chceme zažít

intenzivní pocit relaxace a obnovy sil.

Pečujte o sebe tím

nejpřirozenějším

způsobem - v teplé lázni

s hydromasáží:

  Čistí a tonizuje kůži

  Hloubkově prohřívá organismus

 a zlepšuje cirkulaci krve

  Urychluje rehabilitaci

  Napomáhá klidnému

 a osvěžujícímu spánku

  Stimuluje imunitní systém těla

 a okysličení vnitřních orgánů
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Značka RAVAK je synonymem kvality

a tradice výroby již od minulého století.

Hydromasážní systémy RAVAK navazují na konkrétní

typy van tak, že spolu vytvářejí logický a funkční celek.

Jedinečná technologie PU Plus vyztužení van polyuretanovou 

pěnou byla vyvinuta fi rmou RAVAK. Trojnásobný nástřik 

polyuretanové pěny dodává vanám PU Plus jedinečnou tuhost 

a vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Vany jsou tak 

ideální pro montáž hydromasážních systémů.

Vlastní servisní síť RAVAK zajišťuje rychlé a bezproblémové

řešení záručního i pozáručního servisu včetně instalace

masážních van a jejich uvedení do provozu.

Kvalitní a promyšlený hydromasážní systém
 vás bude hýčkat po dlouhá léta
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Kompletní nabídka hydromasážních systémů RAVAK zahrnuje 20 modelů van, 16 masážních systémů a široký sortiment 

příslušenství pro vytvoření dokonale individualizovaného požitku z domácí vířivé lázně.

Masáž proudem vody

  Vodní masáž spočívá v intenzivním proudění vody, do které      
je možné přisávat vzduch. Voda  je nasávána čerpadlem             
a je do vany vstřikována tryskami směřujícími na cílové       
partie masáže.

  Trysky jsou umístěny ve fixních pozicích na bocích vany,          
ale směr proudu je možné manuálně regulovat podle potřeb 
masáže.

  Masáž napomáhá regeneraci namáhaných svalových partií, 
podporuje lokální prokrvení svalů a tkání a snižuje svalovou 
únavu.

  Systém je ovládán pneumatickým ovládáním s regulátorem 
vzduchu, nebo elektronicky.

Masáž proudem vzduchu

  Vzduchová masáž, neboli “perlička“, obohacuje vodu
ve vaně malými vzduchovými bublinkami.

  Dmychadlo vhání vzduch do airmasážních trysek umístěných   
na dně vany a ty pak vytváří příjemný a vydatný perličkový efekt.

  Velké množství bublinek vzduchu, které stoupají k hladině, 
působí na povrchovou tkáň těla jako jemná poklepová masáž. 
Airmasáž má také výrazný vliv na činnost lymfatického systému 
a krevní tlak.

  Systém je spouštěn buď pneumatickým ovládáním             
anebo elektronicky s možností regulace výkonu dmychadla.

Hydro Air

WhisperHydro/Air
Masáž proudem vody a proudem vzduchu

  Spojení vodní a vzduchové masáže, poskytující
dvojnásobný zážitek.

  Užíváte si tak intenzivní masáž proudem vody
a zároveň příjemnou vzduchovou masáž.

  Systém lze spustit každý zvlášt, nebo společně.
Docílíte tak spojení relaxačních účinků vzduchové
masáže s intenzitou vodní masáže.

Masáž směsí vody a vzduchu

  Originální masážní systém, který kromě trysek na boku vany 
jako u systému Hydro, nabízí uvolňující masáž proudem vody 
nasyceným jemnými bublinkami vzduchu vycházející i z trysek 
na dně vany.

  Díky této unikátní kombinaci poskytuje velmi jemnou
a citlivou masáž.

  Pracuje s jedním agregátem, a tím je zaručen bezkonkurenčně
tichý a ekonomický provoz.

  Ovládání systému je pneumatické případně elektronické.

Způsoby masáže
RAVAK u svých systémů rozeznává 4 základní typy masáže:
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Vyberte si vanu, která se vám líbí
 a umožňuje instalaci masážního systému:

Campanula II 180 / 170
Typ vany (cm) LA PU Plus

170 x 75 8 990 —
180 x 80 9 990 —

Sonata 180 / 170
Typ vany (cm) LA PU Plus

170 x 75 10 990 14 990
180 x 80 12 990 16 990

Gentiana 150 / 140
Typ vany (cm) LA PU Plus

140 x 140 8 890 -
150 x 150 9 890 -

Magnolia 180 / 170
Typ vany (cm) LA PU Plus

170 x 75 10 990 14 990
180 x 75 11 990 15 990

NewDay 150 / 140
Typ vany (cm) LA PU Plus

140 x 140 11 290 16 590
150 x 150 13 290 18 590
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You 185 / 175
Typ vany (cm) LA PU Plus

175 x 85 13 990 -
185 x 85 14 990 -

LoveStory II 196
Typ vany (cm) LA PU Plus

196 x 139 18 990 22 990

Rosa II 170 / 160 / 150
Typ vany (cm) LA PU Plus

150 x 105 10 990 14 990
160 x 105 11 590 15 890
170 x 105 12 790 16 890

Rosa I 160 / 150
Typ vany (cm) LA PU Plus

150 x 105 8 290 —
160 x 105 9 890 —

Evolution 180 / 170
Typ vany (cm) LA PU Plus

170 x 97 13 290 -
180 x 102 14 290 19 990

Vany osazené originálním hydromasážním systémem:

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

Nová generace van PU Plus s extra vyztužením
Akrylátový výlisek z PMMA je vyztužen trojnásobným nástřikem:

 vrstva 1  tvrdá polyuretanová pěna se skelnou rohoží 
 vrstva 2 měkká polyuretanová pěna
 vrstva 3 tvrdá polyuretanová pěna 
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Activ
Hydromasážní systém
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Základní masážní systémy

s jednoduchým ovládáním (on/off ).

Nabízí příjemný prožitek při relaxaci a stejně

jako ostatní systémy RAVAK zaručují vysokou

spolehlivost a dostatečný účinek.

Pneumatické ovládáníPneumatické ovládáníPneumatické ovládáníPneumatické ovládání

Sání

Tryska Air JetTryska Air Jet

Tryska Midi JetTryska Midi JetTryska Midi JetTryska Midi Jet

Tryska Micro JetTryska Micro Jet
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Activ Hydro

1x Pneumatické
ovládání ON/OFF

Kombinované s regulátorem vzduchu

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání
je i při zachování funkce velmi tenká,
a proto v prostoru vany nepřekáží.

2x Tryska Micro Jet
Mikrotryska umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat
tenký proud vody na bederní partie zad.

4x Tryska Midi Jet
Proud vody vycházející z trysky 
lze směrovat v úhlu 30 stupňů.

Kombinované s regulátorem vzduchu

Mikrotryska umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution

Vyberte si vanu:

Cena systému včetně DPH:  26 490,-Nadstandardní výbava za příplatek:

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Activ Air

1x Pneumatické
ovládání ON/OFF

1x Pneumatické

10x Tryska Air Jet
Kovové trysky jsou na dně umístěny tak,
aby jejich účinnost byla co nejefektivnější.

Rosa I GentianaRosa IINewDayNewDay

Cena systému včetně DPH:  26 490,- 

Nadstandardní výbava za příplatek:

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Mistral
Hydromasážní systém
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Základní řada nových a jedinečných

masážních systémů s pneumatickým ovládáním.

V provedení Whisper jsou masážní trysky nejen

na bocích vany, ale systém umožňuje také masáž

směsí vody a vzduchu i z jejího dna.

Sání

Tryska Midi JetTryska Midi JetTryska Midi Jet

Tryska Micro JetTryska Micro JetTryska Micro Jet

Ovládací ventilOvládací ventil

Tryska Magic Jet

Pneumatické ovládáníPneumatické ovládání

Regulátor vzduchuRegulátor vzduchu
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1x Ovládací ventil
Dvoucestný ventil umožňuje
rychlé přepínání masáže mezi oblastí
zad a nohou nebo bočními tryskami.
V mezipoloze fungují všechny
trysky současně.

Mistral Hydro

6x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky zajišťují bodovou masáž
tenkým proudem vody, který lze
v úhlu 30 stupňů směrovat.

4x Tryska Midi Jet
Proud vody je směrovatelný
v úhlu 30 stupňů.

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání.

1x Pneumatické
ovládání ON/OFF

Krytka bezpečnostního sání.

1x Samostatný regulátor
přisávání vzduchu
Doplňuje proud vody o vzduch a vytvoří
tak bohatou masážní směs. 

1x Samostatný regulátor

1x Ovládací ventil
rychlé přepínání masáže mezi oblastí

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution

Vyberte si vanu:

Cena systému včetně DPH:  30 950,- 
Nadstandardní výbava za příplatek:

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Mistral Whisper

10x Tryska Magic Jet
Díky samostatnému přisávání pomocí
„Venturiho efektu“ umožňuje masáž
směsí vody a vzduchu.

6x Tryska Micro Jet
Mikrotrysky zajišťují bodovou masáž
tenkým proudem vody, který lze
v úhlu 30 stupňů směrovat.

4x Tryska Midi Jet
Proud vody je směrovatelný
v úhlu 30 stupňů.

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání.Krytka bezpečnostního sání.

10x Tryska Magic Jet
Díky samostatnému přisávání pomocí

1x Samostatný regulátor
přisávání vzduchu
Doplňuje proud vody o vzduch a vytvoří
tak bohatou masážní směs. 

1x Samostatný regulátor

1x Ovládací ventil
Dvoucestný ventil umožňuje
rychlé přepínání masáže mezi bočními
tryskami a tryskami na dně vany.
V mezipoloze fungují všechny
trysky společně. 

1x Ovládací ventil
rychlé přepínání masáže mezi bočními

1x Pneumatické
ovládání ON/OFF

Rosa I GentianaRosa IINewDayNewDay

Nadstandardní výbava za příplatek:
Cena systému včetně DPH:  39 950,- 

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Sport
 Sport Plus

Hydromasážní systém
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Sání

Tryska Super JetTryska Super JetTryska Super Jet

Tryska Micro JetTryska Micro JetTryska Micro Jet

Tryska Air JetTryska Air JetTryska Air Jet

Elektronické ovládání

Pneumatické ovládáníPneumatické ovládání

Regulátor
přisávání vzduchupřisávání vzduchu

Velmi oblíbená a propracovaná řada masážních systémů.

Přisávání vzduchu rozdělené na dva okruhy umožňuje 
spolu s tryskami Super Jet soustředit intenzitu
masáže do jedné nebo druhé poloviny vany.

U systému Sport Plus je díky elektronickému ovládání možné
systém doplnit mnoha nadstandardními doplňky, mezi které
patří chromoterapie, příhřev, desinfekce a další.

Sport
 Sport Plus
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Sport Hydro

6x Tryska Micro Jet
Tenký proud vody lze směrově
nastavit v úhlu 30  stupňů.

2x Regulátor 
přisávání vzduchu
Přisávání vzduchu je rozdělené na dva okruhy.
S průtokově uzavíratelnými tryskami tak soustřeďuje 
intenzitu masáže do jedné nebo druhé poloviny vany.

4x Tryska Super Jet
Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat
proud vody a regulovat její průtok.
Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 
soustředěna do mikrotrysek v oblasti zad a nohou.

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání.

1x Pneumatické
ovládání ON/OFF

Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat

Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 

Krytka bezpečnostního sání.

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution

Vyberte si vanu:

Cena systému včetně DPH:  34 950,- 
Nadstandardní výbava za příplatek:

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Sport Hydro/Air

6x Tryska Micro Jet
Tenký proud vody lze směrově
nastavit v úhlu 30  stupňů.

2x Regulátor 
přisávání vzduchu
Přisávání vzduchu je rozdělené na dva okruhy.
S průtokově uzavíratelnými tryskami tak soustřeďuje 
intenzitu masáže do jedné nebo druhé poloviny vany.

4x Tryska Super Jet
Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat
proud vody a regulovat její průtok.
Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 
soustředěna do mikrotrysek v oblasti zad a nohou.

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání.

2x Pneumatické
ovládání ON/OFF

Ovládání je samostatné pro hydromasáž i airmasáž.

16x Tryska Air Jet
Zvýšený počet kovových trysek je na dně rozmístěn
tak, aby jejich masážní efekt byl co nejvyšší.

Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat

Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 

Krytka bezpečnostního sání.

Zvýšený počet kovových trysek je na dně rozmístěn

Rosa I GentianaRosa IINewDayNewDay

Nadstandardní výbava za příplatek:
Cena systému včetně DPH:  58 650,- 

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Sport Plus Hydro

Originální
elektronické ovládání
Elektronické ovládání mimo jiné umožňuje doplnit systém o nad-
standardní výbavu. Navíc je systém vybaven hladinovým senzorem,
který zabraňuje spuštění hydromasáže bez dostatku vody.

elektronické ovládání

7x Tryska Micro Jet
Tenký proud vody lze směrově
nastavit v úhlu 30  stupňů.

2x Regulátor 
přisávání vzduchu
Přisávání vzduchu je rozdělené na dva okruhy.
S průtokově uzavíratelnými tryskami tak soustřeďuje 
intenzitu masáže do jedné nebo druhé poloviny vany.

4x Tryska Super Jet
Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat
proud vody a regulovat její průtok.
Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 
soustředěna do mikrotrysek v oblasti zad a nohou.

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání.

Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat

Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 

Krytka bezpečnostního sání.

Desinfekce
Automatická jednotka čistí a zároveň 
odstraňuje případné usazeniny
z hydromasážního systému.
Cena desinfekce včetně DPH: 9 900,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které 
oživí koupel mnoha barevnými odstíny 
nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Příhřev vody
V průběhu hydromasážní koupele
nebude teplota vody klesat.
Cena příhřevu včetně DPH: 9 450,-

Nadstandardní výbava za příplatek:

Desinfekce
Automatická jednotka čistí a zároveň 

Příhřev vody
V průběhu hydromasážní koupele

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které 

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution

Vyberte si vanu:

Cena systému včetně DPH:  42 750,-
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Sport Plus Hydro/Air

Ozonizace
Využívá schopnosti ozonu O3 
jako sterilizačního a desin-
fekčního činidla. Pro dokona-
lou čistotu systému je vhodné 
kombinovat účinky ozonizace 
s desinfekcí.
Cena ozonizace 
včetně DPH: 8 350,-

Desinfekce
Automatická jednotka čistí 
a zároveň odstraňuje případné 
usazeniny z hydromasážního 
systému.
Cena desinfekce 
včetně DPH: 9 900,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové 
osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny 
nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení 
včetně DPH: 10 990,-

Příhřev vody
V průběhu hydromasážní 
koupele nebude teplota
vody klesat.
Cena příhřevu 
včetně DPH: 9 450,-

Nadstandardní výbava za příplatek:

Desinfekce
Automatická jednotka čistí V průběhu hydromasážní 

Chromoterapie
Výkonné podhladinové 

Ozonizace
Využívá schopnosti ozonu O

O3

Originální
elektronické ovládání
Elektronické ovládání mimo jiné umožňuje doplnit systém o nadstandard-
ní výbavu. Navíc je systém vybaven hladinovým senzorem, který zabraňuje
spuštění hydromasáže bez dostatku vody a aktivuje vysoušení airmasáže.

elektronické ovládání

7x Tryska Micro Jet
Tenký proud vody lze směrově
nastavit v úhlu 30  stupňů.

2x Regulátor 
přisávání vzduchu
Přisávání vzduchu je rozdělené na dva okruhy.
S průtokově uzavíratelnými tryskami tak soustřeďuje 
intenzitu masáže do jedné nebo druhé poloviny vany.

4x Tryska Super Jet
Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat
proud vody a regulovat její průtok.
Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 
soustředěna do mikrotrysek v oblasti zad a nohou.

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání.

16x Tryska Air Jet
Zvýšený počet kovových trysek je na dně rozmístěn
tak, aby jejich masážní efekt byl co nejvyšší.

Umožňuje v úhlu 30 stupňů směrovat

Při uzavření průtoku vody je veškerá intenzita hydromasáže 

Krytka bezpečnostního sání.

Zvýšený počet kovových trysek je na dně rozmístěn

Rosa I GentianaRosa IINewDayNewDay

Cena systému včetně DPH:  69 950,- 
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Hydromasážní systém

Extra Flat
 Extra Flat Plus
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Nejmodernější masážní systémy s jedinečným

způsobem masáže, celokovovými extra plochými

tryskami a tichým provozem. Systémy s přívlastkem

Plus jsou vybaveny elektronickým ovládáním, které

umožňuje systém doplnit nadstandardní výbavou

jako je desinfekce, chromoterapie nebo příhřev.

Sání

Tryska Midi Extra FlatTryska Midi Extra FlatTryska Midi Extra Flat

Tryska Micro Extra FlatTryska Micro Extra Flat

Tryska Magic Extra FlatTryska Magic Extra Flat

Pneumatické ovládáníPneumatické ovládání

Originální
elektronické ovládáníelektronické ovládání

Originální
elektronické ovládáníelektronické ovládání

Regulátor
přisávání vzduchupřisávání vzduchu

Ovládací ventilOvládací ventil

Extra Flat
 Extra Flat Plus



26

Extra Flat Hydro

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky zajišťují bodovou masáž chodidel
a bederních partií  zad a umožňují v úhlu 30 stupňů
směrovat tenký proud vody.

1x Ovládací ventil
Rychlé a plynulé přepínání mezi
oblastí zad a nohou nebo bočními
tryskami pomocí dvoucestného ventilu.
V mezipoloze fungují všechny trysky současně.

4x Tryska
Midi Extra Flat
Proud vody vycházející z  kovové trysky
je možné regulovat v úhlu 30 stupňů.

2x Sání
Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 
samostatně dostatečný průtok vody k čerpadlu. 

1x Samostatný
regulátor přisávání vzduchu
Doplňuje proud vody o vzduch, čímž znásobuje 
masážní efekt.

1x Pneumatické
ovládání ON/OFF

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky zajišťují bodovou masáž chodidel

tryskami pomocí dvoucestného ventilu.

Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 

Proud vody vycházející z  kovové trysky

regulátor přisávání vzduchu

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution

Vyberte si vanu:

Cena systému včetně DPH:  39 950,- 

Nadstandardní výbava za příplatek:

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Extra Flat Whisper

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky zajišťují bodovou masáž chodidel
a bederních partií  zad a umožňují v úhlu 30 stupňů
směrovat tenký proud vody.

1x Ovládací ventil
Rychlé a plynulé přepínání mezi
tryskami na bocích vany a tryskami
na dně pomocí dvoucestného ventilu.
V mezipoloze fungují všechny trysky současně.

4x Tryska
Midi Extra Flat
Proud vody vycházející z  kovové trysky
je možné regulovat v úhlu 30 stupňů.

12x Tryska
Magic Extra Flat
Kovové trysky mají samostatné přisávání vzduchu
a s využitím „Venturiho efektu“ obohacují vodu
o vzduch pro vydatnější masážní pole.  

2x Sání
Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 
samostatně dostatečný průtok vody k čerpadlu. 

1x Samostatný
regulátor přisávání vzduchu
Doplňuje proud vody o vzduch, čímž znásobuje 
masážní efekt.

1x Pneumatické
ovládání ON/OFF

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky zajišťují bodovou masáž chodidel

na dně pomocí dvoucestného ventilu.

Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 

Proud vody vycházející z  kovové trysky

regulátor přisávání vzduchu

Rosa I GentianaRosa IINewDayNewDay

Nadstandardní výbava za příplatek:

Cena systému včetně DPH:  49 950,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
mnoha barevnými odstíny nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které oživí koupel 
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Extra Flat Plus Hydro

Originální
elektronické ovládání
Umožňuje doplnit systém Extra Flat Plus
Hydro o nadstandardní výbavu.

elektronické ovládání
Umožňuje doplnit systém Extra Flat Plus

Nadstandardní výbava za příplatek:

Desinfekce
Automatická jednotka čistí a zároveň 
odstraňuje případné usazeniny
z hydromasážního systému.
Cena desinfekce včetně DPH: 9 900,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které 
oživí koupel mnoha barevnými odstíny 
nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Příhřev vody
V průběhu hydromasážní koupele
nebude teplota vody klesat.
Cena příhřevu včetně DPH: 9 450,-

Desinfekce
Automatická jednotka čistí a zároveň 

Příhřev vody
V průběhu hydromasážní koupele

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které 

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky zajišťují bodovou masáž chodidel
a bederních partií  zad a umožňují v úhlu 30 stupňů
směrovat tenký proud vody.

2x Sání
Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 
samostatně dostatečný průtok vody k čerpadlu. 
Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 

1x Ovládací ventil
Rychlé a plynulé přepínání mezi
oblastí zad a nohou nebo bočními
tryskami pomocí dvoucestného ventilu.
V mezipoloze fungují všechny trysky současně.

4x Tryska
Midi Extra Flat
Proud vody vycházející z  kovové trysky
je možné regulovat v úhlu 30 stupňů.

tryskami pomocí dvoucestného ventilu.

Proud vody vycházející z  kovové trysky

1x Samostatný
regulátor přisávání vzduchu
Doplňuje proud vody o vzduch,
čímž znásobuje masážní efekt.

regulátor přisávání vzduchu

6x Tryska Micro Extra Flat

Sonata MagnoliaCampanula II Evolution

Vyberte si vanu:

Cena systému včetně DPH:  49 950,-
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Extra Flat Plus Whisper

Originální
elektronické ovládání
Umožňuje doplnit systém Extra Flat Plus
Whisper o nadstandardní výbavu.

elektronické ovládání
Umožňuje doplnit systém Extra Flat Plus

Nadstandardní výbava za příplatek:

6x Tryska Micro Extra Flat
Kovové mikrotrysky zajišťují bodovou masáž chodidel
a bederních partií  zad a umožňují v úhlu 30 stupňů
směrovat tenký proud vody.

2x Sání
Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 
samostatně dostatečný průtok vody k čerpadlu. 
Při zneprůchodnění jednoho ze sacích košů zajistí druhý 

4x Tryska
Midi Extra Flat
Proud vody vycházející z  kovové trysky
je možné regulovat v úhlu 30 stupňů.

12x Tryska
Magic Extra Flat
Kovové trysky mají samostatné přisávání vzduchu
a s využitím „Venturiho efektu“ obohacují vodu
o vzduch pro vydatnější masážní pole.  

Proud vody vycházející z  kovové trysky

1x Samostatný
regulátor přisávání vzduchu
Doplňuje proud vody o vzduch,
čímž znásobuje masážní efekt.

regulátor přisávání vzduchu

6x Tryska Micro Extra Flat

1x Ovládací ventil
Rychlé a plynulé přepínání mezi
tryskami na bocích vany a tryskami
na dně pomocí dvoucestného ventilu.
V mezipoloze fungují všechny trysky současně.
na dně pomocí dvoucestného ventilu.

Rosa I GentianaRosa IINewDayNewDay

Cena systému včetně DPH:  59 950,- 

Desinfekce
Automatická jednotka čistí a zároveň 
odstraňuje případné usazeniny
z hydromasážního systému.
Cena desinfekce včetně DPH: 9 900,-

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které 
oživí koupel mnoha barevnými odstíny 
nebo bílým světlem. 
Cena osvětlení včetně DPH: 10 990,-

Příhřev vody
V průběhu hydromasážní koupele
nebude teplota vody klesat.
Cena příhřevu včetně DPH: 9 450,-

Desinfekce
Automatická jednotka čistí a zároveň 

Příhřev vody
V průběhu hydromasážní koupele

Chromoterapie
Výkonné podhladinové osvětlení, které 
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YOU
Originální masážní systém pro vanu
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LED
podhladinové světlopodhladinové světlo

Tryska Air JetTryska Air Jet

Tryska Midi JetTryska Midi Jet

Tryska Hydro JetTryska Hydro Jet

Elektronické ovládáníElektronické ovládání

Celý hydromasážní systém je navržen tak, aby ho ve vaně mohl 
využívat jak člověk menší postavy, tak vzrostlý dlouhán.
Navíc v provedení Duo jsou na dně vany prostřídány hydromasážní 
a eirmasážní trysky a lze tedy využít výhody obou sytémů současně.

Sání

Tryska Micro JetTryska Micro Jet
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Hydromasážní systém You Plus Hydro/Air
U systému YOU Plus jsou hydromasážní trysky umístěny tradičně na bocích vany a v oblasti zad a chodidel. Airmasážní trysky
jsou pak rozmístěny na dně vany. Můžete tedy volit mezi relaxačními účinky airmasáže, intenzivní hydromasáží anebo lze spustit
oba systémy současně.

Originální systém napouštění vody WarmFlow®
Plní jak funkci napouštění vany, tak funkci masážní trysky. Při napouštění vany stačí na zvolené podomítkové baterii nastavit 
požadovanou teplotu a otevřít přívod vody. Na elektronickém ovladači zmáčknete příslušné tlačítko a to je vše. Hladinový senzor 
s elektromagnetickým ventilem zajistí napuštění vany a uzavře automaticky přívod vody na přednastavené úrovni. Při napouštění 
vany nemusíte myslet na zastavení vody a můžete třeba poslouchat vaši oblíbenou hudbu.

Vana You 185 x 85, 175 x 85
 s hydromasážním systémem You Plus Hydro/Air

Airmasážní tryska
14x Air Jet

1x Elektronické
ovládání

1x Odtokový komplet
 s napouštěním přepadem

1x Příhřev vody

Hydromasážní tryska
6x Midi Jet

2x Sání

Hydromasážní tryska
4x Hydro Jet

Podhladinové světlo
1x LED

Cena systému včetně DPH:  95 950,-
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Vana You 185 x 85, 175 x 85
 s hydromasážním systémem You Duo Hydro/Air

Airmasážní tryska
8x Air Jet

1x Elektronické
ovládání

1x Příhřev vody

Hydromasážní tryska
6x Midi Jet

2x Sání

Hydromasážní tryska
10x Hydro Jet

Podhladinové světlo
1x LED

Hydromasážní systém You Duo Hydro/Air
U klasické hydromasáže proudí voda z trysek umístěných na bocích vany. U systému YOU Duo proudí voda i z několika trysek 
umístěných na jejím dně. Velmi jemný proud z těchto trysek tak příjemně působí i na partie těla, které jsou při standardní 
hydromasáži o tento blahodárný pocit ochuzeny. Kromě originálního masážního systému je vana dále vybavena airmasážním 
systémem, který můžete spustit samostatně nebo současně s hydromasáží.

Podhladinové osvětlení Mini LED
U podhladinového LED světla, které je součástí systému, máte na výběr z několika základních barev. Stačí si při objednávce vybrat 
svou oblíbenou, ať je to bílá, žlutá, červená, zelená nebo modrá. Jestliže vám pouze jedna barva nestačí, zvolte z nadstandardní 
výbavy Mini chromoterapii.                                                                                                          Cena chromoterapie včetně DPH: 6 990,-

Cena systému včetně DPH:  95 950,-

1x Odtokový komplet
 s napouštěním přepadem
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LoveStory II
Originální masážní systém pro vanu
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Neslibujeme zázračné zhojení namožených svalů ani vyléčení
zlomenin, ale slibujeme možnost vytvoření atmosféry, která vám
umožní alespoň pro tuto chvíli na všechno špatné zapomenout.

Jedinečné spojení nadčasového systému a originální vany, které
je schopné plně nahradit klasickou perličku i vodní masáž.

ChromoterapieChromoterapie

Elektronické ovládáníElektronické ovládání

Speciální masážní tryskaSpeciální masážní tryska

Sání
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LoveStory II Atomic 196 x 139
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+1x Automatická desinfekční jednotka

+1x Příhřev vody

LoveStory II Atomic Plus

1x Chromoterapie
Chromoterapie, neboli léčba světlem a barvami, je standardním
vybavením systémů Atomic i Atomic Plus.

K blahodárnému působení na lidský organismus chromoterapie využívá 4 základní 
barvy - červenou, žlutou, zelenou a modrou. Vzájemným prolínáním těchto barev dochází 
k rozšíření barevného spektra a  především je umocněn vlastní požitek z koupele. 
Tím docílíte maximálního psychického odpočinku.

1x Originální elektronické ovládání
pro systémy Atomic i Atomic Plus

3

Tlačítko spouštění dmychadla

Regulace otáček dmychadla

Tlačítko spouštění čerpadla

Tlačítko spouštění chromoterapie

Tlačítko spouštění desinfekce, signalizace
nedostatku desinfekční látky v zásobníku

1 4

2 5

1 2 3 4

5

1x Sání
Krytka bezpečnostního sání

16x Speciální
masážní tryska Atomic
Speciální, patentově chráněné masážní trysky lze 
využít jako hydromasážní, airmasážní anebo lze 
zapnout oba systémy společně. K míchání vody 
a vzduchu dochází až po opuštění trysky, čímž vzniká 
velmi silné a rozsáhlé masážní pole. Působí tak na větší 
plochu těla a umocňuje tím požitek z masáže.

Cena systému včetně DPH:  82 250,-

Cena systému včetně DPH:  96 650,-
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Průvodce výběrem
 hydromasážního systému
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Podrobné informace o akrylátových vanách
a jejich příslušenství naleznete v samostatném katalogu

RAVAK Collection nebo na www.ravak.cz

V sedmi jednoduchých krocích
si zvolíte veškeré parametry

počínaje typem vany až k doplňkům
s průběžnou kontrolou celkové ceny tak,

aby výsledný produkt vyhovoval
veškerým vašim požadavkům.

S výběrem správných parametrů vám pomůže unikátní
on-line Průvodce výběrem hydromasážního systému

umístěný na webových stránkách www.ravak.cz
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Hydromasážní
systémy
a vany

AC TIV SPOR T MISTRAL EXTRA FLAT 
Hydro Air Hydro Hydro/Air PLUS Hydro PLUS Hydro/Air Hydro Whisper Hydro Whisper PLUS Hydro PLUS Whisper

Cena v Kč včetně DPH 26 490,- 26 490,- 34 950,- 58 650,- 42 750,- 69 950,- 30 950,- 39 950,- 39 950,- 49 950,- 49 950,- 59 950,-

Agregáty *

Čerpadlo 0,65 kW – 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 1,25 kW 0,80 kW 1,25 kW 0,80 kW 1,25  kW

Dmychadlo – 0,70 kW – 1,03 kW
s ohřevem vzduchu – 1,03 kW

s ohřevem vzduchu – – – – – –

Ovládání

Pneumatické

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

– –

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

– –

Elektronické – – – – ON/OFF
Pulsní masáž

ON/OFF, 
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu
airmasáže

- Vysoušení Air systému

– – – –

ON/OFF
Pulsní masáž

ON/OFF
Pulsní masáž

Regulátory 
a ostatní 

prvky

Přisávání vzduchu 1x – 2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 

Ovládací ventil – – – – – – 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Hladinový snímač – – – – 1x 1x – – – – 1x 1x

Trysky 
na bocích 

vany

MIDI 4x – – – – – 4x 4x – – – –

SUPER – – 4x 4x 4x 4x – – – – – –

MIDI EXTRA FLAT – – – – – – – – 4x 4x 4x 4x 

Trysky 
v oblasti zad 

a nohou

MICRO 2 na záda2 na záda – 4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy
4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy
5 na záda
2 na nohy
5 na záda

nohy
5 na záda
2 na nohy

4 na záda
2 na nohy

4 na záda
2 na nohy – – – –

MICRO EXTRA FLAT – – – – – – – – 4 na záda
2 na nohy

4 na záda
2 na nohy

4 na záda
2 na nohy

4 na záda
2 na nohy

Trysky 
na dně vany

AIR – 10x –
 
16x – 16x – – – – – –

MAGIC – – – – – – – 10x – – – –

MAGIC EXTRA FLAT – – – – – – – – – 12x – 12x 

Volitelná
výbava 

za příplatek

Ozonizace – – – – – 8 350,- – – – – – –

Desinfekce – – – – 9 900,- 9 900,- – – – – 9 900,- 9 900,- 

Chromoterapie 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,-

Příhřev vody 
1,0 kW – – – – 9 450,- 9 450,- – – – – 9 450,- 9 450,-

O3

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.
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*  Max. příkony jednotlivých agregátů
Hydromasážní systémy lze kombinovat se všemi vanami uvedenými v přehledu na stranách 8 a 9

Hydromasážní
systémy
a vany

AC TIV SPOR T MISTRAL EXTRA FLAT 
Hydro Air Hydro Hydro/Air PLUS Hydro PLUS Hydro/Air Hydro Whisper Hydro Whisper PLUS Hydro PLUS Whisper

Cena v Kč včetně DPH 26 490,- 26 490,- 34 950,- 58 650,- 42 750,- 69 950,- 30 950,- 39 950,- 39 950,- 49 950,- 49 950,- 59 950,-

Agregáty *

Čerpadlo 0,65 kW – 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 0,80 kW 1,25 kW 0,80 kW 1,25 kW 0,80 kW 1,25  kW

Dmychadlo – 0,70 kW – 1,03 kW
s ohřevem vzduchu – 1,03 kW

s ohřevem vzduchu – – – – – –

Ovládání

Pneumatické

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

– –

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

– –

Elektronické – – – – ON/OFF
Pulsní masáž

ON/OFF, 
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu
airmasáže

- Vysoušení Air systému

– – – –

ON/OFF
Pulsní masáž

ON/OFF
Pulsní masáž

Regulátory 
a ostatní 

prvky

Přisávání vzduchu 1x – 2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Ovládací ventil – – – – – – 1x 1x 1x1x 1x1x 1x1x 1x1x

Hladinový snímač – – – – 1x 1x – – – – 1x 1x

Trysky 
na bocích 

vany

MIDI 4x – – – – – 4x 4x – – – –

SUPER – – 4x 4x 4x 4x – – – – – –

MIDI EXTRA FLAT – – – – – – – – 4x 4x 4x 4x 

Trysky 
v oblasti zad 

a nohou

MICRO 2 na záda – 4 na záda
2 na nohy

4 na záda
2 na nohy

5 na záda
2 na nohy

5 na záda
2 na nohy
5 na záda

nohy
4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy
4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy – – – –

MICRO EXTRA FLAT – – – – – – – – 4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy
4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy
4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy
4 na záda
2 na nohy
4 na záda

nohy

Trysky 
na dně vany

AIR – 10x –
 
16x – 16x – – – – – –

MAGIC – – – – – – – 10x – – – –

MAGIC EXTRA FLAT – – – – – – – – – 12x – 12x 

Volitelná
výbava 

za příplatek

Ozonizace – – – – – 8 350,- – – – – – –

Desinfekce – – – – 9 900,- 9 900,- – – – – 9 900,- 9 900,- 

Chromoterapie 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,- 10 990,-

Příhřev vody 
1,0 kW – – – – 9 450,- 9 450,- – – – – 9 450,- 9 450,-
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Speciální
hydromasážní
vany

YO U LO V E S TO R Y  I I
Plus Hydro/Air Duo Hydro/Air Atomic Atomic Plus

Cena v Kč včetně DPH 95 950,- 95 950,- 82 250,- 96 650,-

Agregáty*
Čerpadlo 1,25 kW 1,25 kW 1,25 kW 1,25 kW

Dmychadlo 1,03 kW
s ohřevem vzduchu

1,03 kW
s ohřevem vzduchu

1,03 kW
s ohřevem vzduchu

1,03 kW
s ohřevem vzduchu

Ovládání Elektronické ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému

ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému 

ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému

ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému

Regulátory 
a ostatní 

prvky

Přisávání vzduchu – – – –

Hladinový snímač 1x 1x 1x 1x

Trysky 
na bocích 

vany

MIDI 6x 6x – –

SUPER – – – –

Trysky 
v oblasti zad

a nohou

HYDRO 4x 4x – –

ATOMIC – – 4x 4x 

Trysky 
na dně vany

AIR 14x 8x – –

ATOMIC – – 12x 12x 

HYDRO – 6x – –

Volitelná
výbava 

za příplatek

Ozonizace – – – –

Desinfekce – – – Standardní
součást systému

Podhladinové
osvětlení

Standardní
součást systému

Standardní
součást systému – –

Chromoterapie 6 990,-** 6 990,-** Standardní
součást systému

Standardní
součást systému

Příhřev vody
1,0 kW

Standardní
součást systému

Standardní
součást systému – Standardní

součást systému

* Max. příkony jednotlivých agregátů

** Záměna za podhladinové osvětlení

Plus Hydro/Air Duo Hydro/Air

O3

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.



43

Speciální
hydromasážní
vany

YO U LO V E S TO R Y  I I
Plus Hydro/Air Duo Hydro/Air Atomic Atomic Plus

Cena v Kč včetně DPH 95 950,- 95 950,- 82 250,- 96 650,-

Agregáty*
Čerpadlo 1,25 kW 1,25 kW 1,25 kW 1,25 kW

Dmychadlo 1,03 kW
s ohřevem vzduchu

1,03 kW
s ohřevem vzduchu

1,03 kW
s ohřevem vzduchu

1,03 kW
s ohřevem vzduchu

Ovládání Elektronické ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému

ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému 

ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému

ON/OFF,
- Pulsní masáž

- Regulace výkonu 
airmasáže

- Vysoušení Air systému

Regulátory 
a ostatní 

prvky

Přisávání vzduchu – – – –

Hladinový snímač 1x 1x 1x 1x

Trysky 
na bocích 

vany

MIDI 6x 6x – –

SUPER – – – –

Trysky 
v oblasti zad

a nohou

HYDRO 4x 4x – –

ATOMIC – – 4x 4x 

Trysky 
na dně vany

AIR 14x 8x – –

ATOMIC – – 12x 12x 

HYDRO – 6x – –

Volitelná
výbava 

za příplatek

Ozonizace – – – –

Desinfekce – – – Standardní
součást systému

Podhladinové
osvětlení

Standardní
součást systému

Standardní
součást systému – –

Chromoterapie 6 990,-** 6 990,-** Standardní
součást systému

Standardní
součást systému

Příhřev vody
1,0 kW

Standardní
součást systému

Standardní
součást systému – Standardní

součást systému
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Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.

Modrá linka technické pomoci

844 844 874
Hovorné na Modrou linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.

RAVAK a. s.  
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1  
Česká republika  
tel.: 318 427 111, 318 427 200  
fax: 318 427 269, 318 427 278  
e-mail: info@ravak.cz
www.ravak.cz


