
WANNY AKRYLOWE
HYDROMASAŻ
Tworzymy z pasją od ponad 20 lat



HydromasażWanny
Decydując się na wybór wanny warto zwrócić 
uwagę na materiał, z jakiego jest wykonana, 
jej kształt oraz wielkość. Oferta akrylowych 
wanien Excellent zaspokoi nawet najbardziej 
śmiałe oczekiwania. Różnorodność wiedzie od 
delikatnej klasyki, po minimalizm linii prostych; 
wanny prostokątne, narożne, owalne, czy też 
wanny wolnostojące pasujące do pokoi 
kąpielowych. Rozmaitość kształtów i rozmiarów 
powoduje, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Systemy hydromasaży Excellent to szeroki 
wachlarz opcji masażu wodnego, powietrznego 
oraz podwodnego oświetlenia. Oferujemy 
również masaż SHIATSU, kąpiel ozonową, auto- 
matyczne programy kąpieli Wellness i wiele 
innych rozwiązań. Rozbudowane opcje syste-
mów zaspokoją wymagania każdego użytko-
wnika. 

Nagrody i wyróżnienia:



akrylowe



Polski produkt
Wybierając wannę Excellent wybierasz produkt polskiej firmy, która działa na rynku od ponad 20 lat.

20 lat gwarancji na kolor powłoki
Produkując wanny korzystamy z materiałów i technologii , które pozwalają nam na zagwarantowanie 20-letniego okresu 
gwarancji na kolor powłoki akrylowej dla wanien Excellent.

100% akrylu sanitarnego Lucite
Wanny wyprodukowane przez Excellent są prawdopodobnie jedynymi wannami na rynku, w produkcji których 
wykorzystywany jest oryginalny akryl sanitarny Lucite. Materiał ten charakteryzuje się m.in. trwałością koloru i łatwością 
utrzymania w czystości.  Wanna wykonana z akrylu sanitarnego nie traci tych właściwości, jak ma to miejsce w wannach 
wykonanych z tworzywa pokrytego akrylem.

Produkt z nóżkami
Wszystkie wanny Excellent dostarczane są w komplecie  z nóżkami ułatwiającymi montaż. 

Dostępne obudowy
Do zabudowania  wanny oferujemy obudowy wykonane z materiału podobnego do samej wanny.

Czarny kolor na zamówienie
Dla poszukujących niebanalnych rozwiązań oferujemy możliwość zamówienia wanny w kolorze czarnym. 

Polecane z systemami hydromasażu Excellent
Wanna Excellent z systemem hydromasażu Excellent to naprawdę dobre połączenie.  



Sekwana
Dostępne rozmiary:
1400 x 705 mm, 1495 x 705 mm,
1600 x 705 mm, 1700 x 755 mm

 Marka: Actima  

Stellar II
Dostępne rozmiary:
1385 x 700 mm, 1490 x 700 mm, 
1600 x 710 mm, 1700 x 745 mm

 Marka: Actima

Newa Plus
Dostępne rozmiary:
1400 x 950 mm, 1490 x 950 mm, 
1600 x 950 mm
Marka: Actima

Clesis, Clesis Lux
Dostępne rozmiary:
Clesis 1490 x 710 mm, 1600 x 710 mm
Clesis Lux 1695 x 750 mm

 Marka: Excellent



Aquaria
Dostępne rozmiary:
1400 x 700 mm, 1495 x 705 mm, 
1600 x 705 mm, 1695 x 750 mm

 Marka: Excellent

Pryzmat
Dostępne rozmiary:
1500 x 750 mm, 1600 x 750 mm, 
1700 x 750 mm
Marka: Excellent 

Elegance
Dostępne rozmiary:
1400 x 705 mm, 1495 x 705 mm, 
1600 x 705 mm, 1700 x 755 mm

 Marka: Excellent

Canyon II
Dostępne rozmiary:
1495 x 750 mm, 1590 x 755 mm, 
1695 x 750 mm,1790 x 800 mm

 Marka: Excellent



Crown II
Dostępne rozmiary:
1700 x 750 mm, 1795 x 800 mm

 Marka: Excellent

Pryzmat Lux
Dostępne rozmiary:
1700 x 800 mm
Marka: Excellent 

Pryzmat Lux
Dostępne rozmiary:
1800 x 800 mm

 Marka: Excellent

Crown Grand
Dostępne rozmiary:
1895 x 900 mm

 Marka: Excellent



Crown Lux
Dostępne rozmiary:
1900 x 1200 mm
Marka: Excellent 

Aquaria Comfort
Dostępne rozmiary:
1500 x 950 mm, 1600 x 1000 mm

 Marka: Excellent

Laguna II
Dostępne rozmiary:
1400 x 955 mm, 1500 x 955 mm, 
1600 x 1055 mm

 Marka: Excellent

Crystal
Dostępne rozmiary:
1400 x 950 mm, 1490 x 950 mm, 
1600 x 950 mm

 Marka: Excellent



Magnus
Dostępne rozmiary:
1500 x 850 mm, 1595 x 950 mm

 Marka: Excellent

Kameleon
Dostępne rozmiary:
1700 x 1100 mm
Marka: Excellent 

Sfera
Dostępne rozmiary:
1700 x 1000 mm

 
Marka: Excellent

Glamour
Dostępne rozmiary:
1400 x 1400 mm, 1500 x 1500 mm
Marka: Excellent 



Supreme
Dostępne rozmiary:
1500 x 1500 mm
Marka: Excellent 

Oval
Dostępne rozmiary:
1850 x 900 mm
Marka: Excellent 

Lumina
Dostępne rozmiary:
1900 x 960 mm
Marka: Excellent 

Great Arc
Dostępne rozmiary:
o1600 mm
Marka: Excellent 



Comfort New
Dostępne rozmiary:
1750 x 740 x 710/610 mm

 Marka: Excellent

Trend New
Dostępne rozmiary:
1780 x 810 x 540 mm

 Marka: Excellent

Square New
Dostępne rozmiary:
1800 x 800 x 580 mm

 Marka: Excellent

Poczuj
swobodę kąpieli
z wannami 
wolnostojącymi



Wanny prostokątne
czołowe
1400 x 560 mm
1500 x 560 mm
1600 x 560 mm
1700 x 560 mm
1800 x 560 mm
1700 x 580 mm
1800 x 580 mm
boczne
700 x 560 mm
750 x 560 mm
800 x 560 mm
800 x 580 mm

Wanny narożne 
Aquaria Comfort, Laguna II, Kameleon
1400 x 560 mm
1500 x 560 mm
1600 x 560 mm
1700 x 560 mm

Magnus
1500 x 550 mm
1600 x 550 mm

Crystal, Newa Plus
1400 x 570 mm
1500 x 570 mm

Glamour
1400 x 600 mm
1500 x 600 mm

Sfera
1730 x 580 mm
670 x 580 mm

Obudowy



HYDROMASAZ
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



ECO

PŁASKIE 
LEDY

INNOWACYJNE
TECHNOLOGIE

Wybierając wannę z hydromasażem Excellent otrzymujesz produkt trwały, niezawodny, który dzięki 
przemyślanym, nowatorskim rozwiązaniom bardzo łatwo utrzymać w czystości:
 - system automatycznej dezynfekcji
 - system Extra Dry (dodatkowo osuszający system wodny hydromasażu)
 - układ gładkich i sztywnych rur,
 - specjalna konstrukcja dysz, zapewniająca całkowity spływ wody
 - ozonator, skutecznie podnoszący jakość i higienę kąpieli
 - światowej klasy podzespoły renomowanych dostawców

Konsekwentnie i systematycznie wdrażamy nowoczesne, pionierskie rozwiązania, zapewniające 
nam pozycję technologicznego lidera:
- zaawansowane technologicznie systemy Discovery, wyposażone w bardzo efektowny, kolorowy, wyświetlacz dotykowy
- 8 automatycznych programów Wellness sterujących pracą urządzenia
- rozbudowane systemy Relax i Turbo Jet
- systemy Optima i AC z podświetlanymi przyciskami paneli sterujących
- nowatorska seria systemów Actima JOY bazująca na dotykowych przyciskach

Podwodne oświetlenie wanien z hydromasażem oferujemy w autorskiej technologii chromoterapii 
Excellent RGB Power LED:
- dyskretnie i niewyczuwalnie wkomponowane diody w powierzchnię wanny
- wyposażona w energooszczędne i bardzo wydajne diody RGB Power LED
- gwarancja pełni doznań i wyjątkowy komfort kąpieli
- oferujące nieograniczony wybór barw
- pozwalające na automatyczną pracę wybranych kolorów

Gwarantujemy najwyższy możliwy komfort korzystania z uroków kąpieli:
- przemyślany system podkładek skutecznie amortyzujących, zarówno samą wannę jak i połączenia poszczególnych urządzeń
- optymalny dobór poszczególnych podzespołów, w tym pompy wodnej i dmuchawy powietrznej, do gabarytów wybranej wanny, 
  przy zapewnieniu maksymalnej wydajności i możliwie małego poboru mocy

Excellent S.A. to świadomy producent dbający o otaczające nas środowisko naturalne
- w naszych systemach stosujemy podzespoły uznanych producentów o wysokiej sprawności przy stosunkowo małym poborze mocy
- stosujemy energooszczędne podwodne oświetlenie. W systemie 6-diodowego oświetlenia Excellent Power LED Mono, pobór mocy to tylko 10W
- każdy system sygnalizuje odpowiedni poziom wody aby uniknąć przepełniania wanny wodą
- wszelkie odpady akrylowe powstałe w wyniku produkcji wanien akrylowych, poddawane są pełnemu recyklingowi (są ponownie wykorzystywane 
  w procesie produkcji innych elementów produkowanych z tworzyw sztucznych)



Dysze do masażu powietrznego
x 8 -12

Dysze do masażu 
wodno-powietrznego Relax*

x 8 -13

* Dysze stosowane w systemach: Optima Relax, Discovery Wellness, Discovery Premium.

Dysze do masażu powietrznego
x 8 -13

Kosz ssawny

Kosz ssawny
x 1-2

Kosz ssawny

Dysze do masażu stóp
x 2

Dysze do masażu stóp
x 2

Dysze do masażu stóp
x 2

DYSZE   ACTIMADLA SYSTEMÓW HYDROMASAŻU

DYSZE  SLIM  EXCELLENTDLA SYSTEMÓW HYDROMASAŻU

DYSZE  CLASSIC  EXCELLENTDLA SYSTEMÓW HYDROMASAŻU

Dysze do masażu bocznego
x 4

Dysze do masażu bocznego
x 4

Dysze do masażu bocznego
x 4

Dysze do masażu pleców 
x 4

Dysze do masażu pleców 
x 6

Dysze do masażu pleców 
x 6



Opcja podstawowa Optymalne rozwiązanie Dla wymagających

SystemyJOY

Joy Joy Air Joy Max
STEROWANIE
- elektroniczne za pośrednictwem dotykowego 
  panelu sterującego, z czasowym wyłącznikiem  
  oświetlenia

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 4-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power 
  LED z 3-stopniową regulacją natężenia i automa- 
  tycznym programem chromoterapii

STEROWANIE
- elektroniczne za pośrednictwem dotykowego 
  panelu sterującego, z czasowym wyłącznikiem
  masażu i oświetlenia 
- czujnik poziomu wody wraz z sygnalizacją
  minimalnego poziomu   

MASAŻ POWIETRZNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego 
  (system automatycznego osuszania)

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 4-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power 
  LED z 3-stopniową regulacją natężenia i automa- 
  tycznym programem chromoterapii

STEROWANIE
- elektroniczne za pośrednictwem dotykowego 
  panelu sterującego, z czasowym wyłącznikiem
  masażu i oświetlenia 
- czujnik poziomu wody wraz z sygnalizacją
  minimalnego poziomu 
  

MASAŻ WODNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- automatyczna regulacja napowietrzania

MASAŻ POWIETRZNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego 
  (system automatycznego osuszania)

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 4-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power 
  LED z automatycznym programem chromoterapii

Rozwiązanie oferujące najważniejsze elementy masażu takie jak masaż 
wodny, powietrzny i chromoterapia. Najciekawszym elementem tego 
systemu, poza oczywiście samą funkcjonalnością, jest prawdopodobnie 
najsubtelniejszy na rynku sterownik. Został on opracowany jako 
pojedyncze punkty dotykowe opatrzone w ramki i tak wbudowane 
w wannę, że stanowią jej integralną część. Forma sterownika jest bardzo 
prosta a jego obsługa intuicyjna. 



SystemyAC

AC-1 AC-2 AC-3

Opcja podstawowa Optymalne rozwiązanie Dla wymagających

STEROWANIE
- elektroniczne z wyświetlaczem temperatury wody, 
  czujnikiem poziomu wody i czasowym wyłączni- 
  kiem masażu
  

MASAŻ WODNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego
- automatyczna regulacja napowietrzania masażu
  wodnego

OPCJE
- 4-diodowa chromoterapia Excellent RGB Power LED
- system kąpieli ozonowej

STEROWANIE
- elektroniczne z wyświetlaczem temperatury wody, 
  czujnikiem poziomu wody, czasowym wyłącznikiem 
  masażu i wyłącznikiem głównym systemu
  

MASAŻ WODNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego
- automatyczna regulacja napowietrzania masażu
  wodnego

MASAŻ POWIETRZNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu powietrznego
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego 
  (system automatycznego osuszania)

OPCJE
- 4-diodowa chromoterapia Excellent RGB Power LED
- system kąpieli ozonowej

STEROWANIE
- elektroniczne z wyświetlaczem temperatury wody, 
  czujnikiem poziomu wody, czasowym wyłącznikiem  
  masażu i wyłącznikiem głównym systemu
  

MASAŻ WODNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego
- automatyczna regulacja napowietrzania masażu
  wodnego

MASAŻ POWIETRZNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu powietrznego
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego 
  (system automatycznego osuszania)

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 6-punktowe oświetlenie w kolorze bursztynowym  
  Excellent Power LED Mono 

OPCJE
- system kąpieli ozonowej

Masaż wodny, powietrzny oraz oświetlenie podwodne to podstawowe 
elementy tego systemu. System ten posiada możliwość wyboru masażu 
pulsacyjnego i zmiennego, co znacznie wpływa na doznania płynące 
z kąpieli. Sterowanie odbywa się przy pomocy okrągłego panelu 
z podświetlanymi przyciskami, które wskazują wybraną funkcję. 



SystemyFUTURA

Futura 200 Futura 500

Opcja podstawowa Optymalne rozwiązanie

STEROWANIE
- elektroniczne z czujnikiem poziomu wody 
  i  czasowym wyłącznikiem masażu
  

MASAŻ WODNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- automatyczna regulacja napowietrzania

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 6-punktowe oświetlenie w kolorze bursztynowym 
  Excellent Power LED Mono

OPCJE
- 8-punktowa chromoterapia Excellent RGB  
  Power LED
- system kąpieli ozonowej
- podgrzewacz wody
- automatyczny system dezynfekcji

STEROWANIE
- elektroniczne z czujnikiem poziomu wody 
  i czasowym wyłącznikiem masażu
  

MASAŻ WODNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- automatyczna regulacja napowietrzania

MASAŻ POWIETRZNY
- 3-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego 
  (system automatycznego osuszania)

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 6-punktowe oświetlenie w kolorze bursztynowym 
  Power LED Mono

OPCJE
- 8-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power 
  LED
- system kąpieli ozonowej
- podgrzewacz wody
- automatyczny system dezynfekcji

Rozwiązanie oparte na masażu wodnym i powietrznym z oświetleniem 
Power LED Mono z możliwością zastosowania szeregu dodatkowych 
udogodnień, takich jak: 8-punktowa chromoterapia, system kąpieli 
ozonowej, automatyczne systemy: dezynfekcji oraz podgrzewania wody. 
Sterownik to bardzo elegancki, prostokątny panel wykonany ze stali 
szczotkowanej,  z podświetlanymi klawiszami.
To subtelność i niebanalność designu  oraz  funkcjonalność.



SystemyOPTIMA

Optima Aqua Optima RelaxOptima 

Opcja podstawowa Optymalne rozwiązanie Dla wymagających

STEROWANIE
- elektroniczne z wyświetlaczem temperatury wody,  
  czujnikiem poziomu wody, czasowym wyłącznikiem 
  masażu i wyłącznikiem głównym systemu

MASAŻ WODNY
- 5-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego 
  z możliwością regulacji max natężenia
- automatyczna regulacja napowietrzania

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 6-punktowe oświetlenie w kolorze bursztynowym  
  Excellent Power LED Mono
- 2-stopniowa regulacja natężenia światła

OPCJE
- 8-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power 
  LED
- system kąpieli ozonowej
- podgrzewacz wody z regulacją temperatury
- automatyczny system dezynfekcji

STEROWANIE
- elektroniczne z wyświetlaczem temperatury wody, 
  czujnikiem poziomu wody, czasowym wyłącznikiem 
  masażu i wyłącznikiem głównym systemu

MASAŻ WODNY
- 5-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego 
  z możliwością regulacji max natężenia
- automatyczna regulacja napowietrzania

MASAŻ POWIETRZNY
- 5-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego 
  z możliwością regulacji max natężenia
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego 
  (system automatycznego osuszania)

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 6-punktowe oświetlenie w kolorze bursztynowym 
  Excellent Power LED Mono
- 2-stopniowa regulacja natężenia światła

OPCJE
- 8-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power 
  LED
- system kąpieli ozonowej
- podgrzewacz wody z regulacją temperatury
- automatyczny system dezynfekcji

STEROWANIE
- elektroniczne z wyświetlaczem temperatury wody, 
  czujnikiem poziomu wody, czasowym wyłącznikiem 
  masażu i wyłącznikiem głównym systemu

MASAŻ WODNY
- 5-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego 
  z możliwością regulacji max natężenia
- automatyczna regulacja napowietrzania

MASAŻ POWIETRZNY
- 5-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem natężenia
- praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego 
  z możliwością regulacji max natężenia
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego 
  (system automatycznego osuszania)

DODATKOWE FUNKCJE SYSTEMU
- system masażu wodno-powietrznego z dna wanny   
   system RELAX
- 3 programy kąpieli wellness

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 6-punktowe oświetlenie w kolorze bursztynowym 
  Excellent Power LED Mono
- 2-stopniowa regulacja natężenia światła

OPCJE
- 8-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power 
  LED
- system kąpieli ozonowej
- podgrzewacz wody z regulacją temperatury
- automatyczny system dezynfekcji

Optymalne rozwiązanie dla wymagających: 5-stopniowa regulacja 
masażu wodnego i powietrznego oraz 6-punktowe oświetlenie Power  
LED Mono z  możliwością regulacji siły natężenia światła. Systemy Optima 
zapewniają  higieniczne  użytkowanie  poprzez  automatyczne osuszanie 
systemu powietrznego. W Optimie Relax dostępne są również 3 progra-
my programy Wellness oraz system masażu wodno-powietrznego z dna 
wanny RELAX. Szeroka gama opcji pozwala na idealne dopasowanie 
systemu do potrzeb klienta: 8-punktowa chromoterapia, system kąpieli 
ozonowej i wiele innych. Super płaski (3mm wysokości) panel sterujący 
poza wskazaniem wybranych funkcji, poprzez podświetlenie odpo- 
wiednich klawiszy, pozwala na wyświetlenie temperatury wody w wannie. 



SystemyDISCOVERY

Discovery Wellnes Discovery Premium

Dla wymagających Zero kompromisów

STEROWANIE
- panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem  OLED, systemem czujników 
  poziomu wody, czasowym wyłącznikiem masażu i wyłącznikiem głównym   
  systemu

MASAŻ WODNY
- 8-stopniowa regulacja z graficznym wskaźnikiem natężenia
- pełna regulacja pozostałych parametrów i rodzajów masażu wodnego
- automatyczna regulacja napowietrzania

MASAŻ POWIETRZNY
- 8-stopniowa regulacja z graficznym wskaźnikiem natężenia
- pełna regulacja pozostałych parametrów i rodzajów masażu powietrznego
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego (system automatycznego 
  osuszania)

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 8-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power LED z regulacją natężenia  
  oświetlenia oraz 3 automatycznymi programami

DODATKOWE FUNKCJE SYSTEMU
- system Turbo Jet (dodatkowe zwiększenie siły masażu wodnego poprzez    
  zwiększenie napowietrzania)
- system Extra Dry (automatyczne osuszanie orurowania masażu wodnego
   i powietrznego po zakończeniu kąpieli)
- system Relax (system masażu wodno-powietrznego z dna wanny)
- 8 programów Wellnes

STEROWANIE
- panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem  OLED, systemem czujników  
  poziomu wody, czasowym wyłącznikiem masażu i wyłącznikiem głównym   
  systemu

MASAŻ WODNY
- 8-stopniowa regulacja z graficznym wskaźnikiem natężenia
- pełna regulacja pozostałych parametrów i rodzajów masażu wodnego
- automatyczna regulacja napowietrzania

MASAŻ POWIETRZNY
- 8-stopniowa regulacja z graficznym wskaźnikiem natężenia
- pełna regulacja pozostałych parametrów i rodzajów masażu powietrznego
- podgrzewanie masującego powietrza
- automatyczne osuszanie systemu powietrznego (system automatycznego  
  osuszania)

PODWODNE OŚWIETLENIE
- 8-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power LED z regulacją natężenia  
  oświetlenia oraz 3 automatycznymi programami

DODATKOWE FUNKCJE SYSTEMU
- system kąpieli ozonowej
- automatyczny system dezynfekcji
- system Turbo Jet (dodatkowe zwiększenie siły masażu wodnego poprzez   
  zwiększenie napowietrzania)
- system Extra Dry (automatyczne osuszanie orurowania masażu wodnego
  i powietrznego po zakończeniu kąpieli)
- system Relax (system masażu wodno-powietrznego z dna wanny)
- 8 programów Wellness

Pierwszy w Europie system w pełni sterowany za pomocą panelu 
dotykowego z zastosowaniem kolorowego wyświetlacza OLED.  
Standardem w tym systemie jest 8-stopniowa regulacja masażu – tak  
powietrznego  jak  i  wodnego, oraz 8-punktowa chromoterapia Excellent 
RGB Power LED  z możliwością zmiany jego natężenia.  System pozwala  
na programowanie czasu kąpieli oraz automatyczną regulację tempera- 
tury wody zgodnie z wymaganiami użytkownika. System posiada opcję 
Turbo Jet w masażu wodnym, niezależne sterowanie masażem SHIATSU 
oraz wiele innych funkcji. System Discovery to najbardziej zaawansowany 
system hydromasażu, który spełni wymagania każdego użytkownika.





Joy
FUNKCJE SYSTEMÓW

Joy Air Joy Max AC-1 AC-2 AC-3
Sterowanie

sterowanie elektroniczne
dotykowy panel sterujący

kolorowy wyświetlacz OLED 2,8”
sterowanie elektroniczne z sygnalizacją odpowiedniego (minimalnego) poziomu wody

czujnik poziomu wody
automatyczny wyłącznik główny

Masaż wodny
automatyczna regulacja napowietrzania masażu wodnego

3 stopniowa regulacja natężenia masażu wodnego ze wskaźnikiem natężenia
5 stopniowa regulacja natężenia masażu wodnego ze wskaźnikiem natężenia
8 stopniowa regulacja natężenia masażu wodnego ze wskaźnikiem natężenia

praca zmienna i pulsacyjna masażu wodnego 
system Turbo Jet

Masaż powietrzny
3 stopniowa regulacja natężenia masażu powietrznego ze wskaźnikiem natężenia
5 stopniowa regulacja natężenia masażu powietrznego ze wskaźnikiem natężenia
8 stopniowa regulacja natężenia masażu powietrznego ze wskaźnikiem natężenia

praca zmienna i pulsacyjna masażu powietrznego
podgrzewanie masującego powietrza

Opcje dodatkowe
regulacja okresów zmienności pracy masażu wodnego i powietrznego

system masażu wodno-powietrznego z dna – system RELAX
niezależne sterowanie siłą masażu dysz SHIATSU

Strefa wellness
3 automatyczne programy kąpieli Wellness

8 automatycznych programów kąpieli Wellness

Podwodne oświetlenie
4-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power LED

6-punktowe oświetlenie w kolorze bursztynowym Excellent Power LED Mono 
8-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power LED 

regulacja natężenia oświetlenia
1 automatyczny program oświetlenia

3 automatyczne programy oświetlenia

Czas kąpieli
czasowy wyłącznik masażu

programowanie czasu kąpieli

Temperatura wody
wyświetlacz temperatury wody

podgrzewacz wody
automatyczny system regulacji temperatury kąpieli

Higiena kąpieli
automatyczne osuszanie systemu powietrznego

system kąpieli ozonowej
system Extra Dry

automatyczny system dezynfekcji



Optima 
Aqua Optima

Optima 
Relax

Futura 
200

Futura 
500

Discovery 
Wellness

Discovery 
Premium

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne



Power LED



Akcesoria do wanien

Idea
Zagłówek wannowy poliuretanowy
Dostępne kolory:
czarny, biały

Dream
Zagłówek wannowy poliuretanowy
Dostępne kolory:
czarny, biały

Uchwyt wannowy owalny
Uchwyt poliuretanowy
Dostępne kolory:
czarny, pergamon

Uchwyt wannowy prosty
Uchwyt metalowy
Dostępne kolory:
chrom, nikiel, satyna

Actima
Przelew wannowy standardowy
Dostępne rozmiary:
570 mm

Oval
Przelew wannowy standardowy
Dostępne rozmiary:
570 mm, 800 mm, 1000 mm

Przelew wannowy z napełnianiem
Dostępne rozmiary:
800 mm, 1000 mm

Dostępne kolory:
chrom, chrom/mat

Delta
Przelew wannowy standardowy
Dostępne rozmiary:
570 mm, 800 mm, 1000 mm

Przelew wannowy z napełnianiem
Dostępne rozmiary:
800 mm, 1000 mm

Dostępne kolory:
chrom, chrom/mat

i-Pure
Przelew wannowy standardowy
Dostępne rozmiary:
570 mm, 800 mm, 1000 mm

Przelew wannowy z napełnianiem
Dostępne rozmiary:
800 mm, 1000 mm

Dostępne kolory:
chrom



www.excellent.com.pl

www.wodnyrelaks.pl

ON-LINE
Odkryj Excellent

Baza produktów Excellent w jednym miejscu
Korzystając z strony internetowej masz dostęp do wszystkich 
informacji, które pomogą Ci  w wyborze odpowiedniego produ-
ktu. Możesz również pobrać pełne instrukcje montażu oraz  pliki 
do projektowania, które można wykorzystać w programach 
takich jak CAD Decor oraz InteriCAD. Jako nowość wprowa- 
dziliśmy możliwość wirtualnych spacerów w łazienkach, które są 
wyposażone w produkty Excellent.  

Wszystko o wannach i systemach hydromasażu
Znajdziesz tu informacje o systemach hydromasażu i ich konfi- 
guracji oraz wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych 
z oferowanymi rozwiązaniami. Jeśli nie jesteś pewien, który 
system jest dla Ciebie odpowiedni, przeczytaj jakie są różnice 
między różnymi masażami oraz czym jest chromoterapia, 
ozonoterapia oraz masaż RELAX. Polecamy sprawdzić adresy 
salonów partnerskich, ponieważ to w nich znajdują się 
wydzielone strefy poświęcone hydromasażowi i wannom. 
Ponadto na stronie znajdziesz bieżące informacje o wszelkich 
nowościach i zmianach.





Centrala:
30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 10/B3
Tel.: 12 657 18 87, 12 657 19 96
Fax: 12 653 05 66 w.149
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

Serwis:
30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 10/B3
Tel./fax : 12 653 60 28
e-mail: serwis@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl
www.wodnyrelaks.pl

Zeskanuj kod QR 
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