
• Tělo trysky je vyrobeno z polypropylenu 
• Tryska Turbo Boost podstatně navyšuje běžný průtok vody a zajišťuje

mimořádnou cirkulaci vody v bazénu (s nebo bez mísení vody se
vzduchem)

• Když se voda vrací turbo posilovačem trysky, mísí se se vzduchem
a vytváří tak mohutný proud vody a zajišťuje vodní masáž

• Pro maximální posílení (pouze s vodou) v relaxační lázni (pouze se
vzduchem) je turbo tryska ideálním příslušenstvím pro hydroterapii,
které se přizpůsobí jakýmkoliv vašim požadavkům

• Pro zajištění maximální účinnosti turbo trysky nikdy nepoužívejte
čerpadlo o výkonu nižším než 6 m³/h nebo vyšším než 15 m³/h

• Body of the nozzle is made of polypropylene
• The Turbo Boost Jet substantially increases the regular return water

flow, creating extra high powered circulation of your pool water
(with or without an air mixture)

• As the return water passes through the turbo booster, air is mixed
with the water, creating a powerful stream of aerated water and
hydromassage action

• For a maximum boost (with water only) to a relaxing bath (with air
only), the turbo jet is the ideal hydrotherapy accessory designed for
all your requirements

• For a maximum Turbo Jet performance, never use a pump with
output lower then 6 m³/h or higher than 15 m³/h
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Hydromasážní tryska | Hydromassage nozzle cena Kč €

31318 A Hydromasážní tryska ABS, směrová
Hydromassage nozzle ABS, directional 0,40 1 224,-

31319 A Hydromasážní tryska ABS, rotační
Hydromassage nozzle ABS, twisting 0,40 1 576,-

31320 A Hydromasážní rotační tryska ABS, křížová
Hydromassage nozzle ABS, twisting in cross 0,50 5 163,-

31321 A Hydromasážní rotační tryska ABS, dvoucestná
Hydromassage nozzle ABS, two ways 0,40 4 346,-

Masážní tryska Turbo Jet | Massage nozzle Turbo Jet cena Kč €

HSP1450T20 B Masážní tryska Turbo Jet
Massage nozzle Turbo Jet 1 171,-

HSP1450TVE B Masážní tryska Turbo Jet pro fólii
Massage nozzle Turbo Jet for liner 1 500,-
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