
FELFÚJHATÓ JAKUZZIK  
ÉS KIEGÉSZÍTŐK



A Lay-Z-Spa felfújható masszázsmedencéi bel-és 
kültéren egyaránt használhatóak, mivel könnyen és 
gyorsan felállíthatóak a teraszon vagy a kertben. 

Mobilitásuknak köszönhetően bárhová magunkkal vihetjük, 
akár a nyaralóba is. 

Igazán kényelmes és megfizethető kényeztetés egy saját 
felfújható jakuzzi, amiben egy fárasztó nap után jól esik 
relaxálni és kikapcsolódni. Már napi 15 perc fürdésnek nagyon 
jó hatása van a közérzetre és az egészségre egyaránt.  
A 35–40 °C-os vízben könnyebbnek érezzük magunkat, a 
napközbeni terhelés lekerül az izmokról és ízületekről, segítve 
azok regenerálódását. 

A sokféle kialakítás, felszereltség és színváltozat között 
könnyedén megtalálod a számodra legmegfelelőbb, házadhoz, 
teraszodhoz leginkább illő jakuzzit.

Legyen saját jakuzzid, és töltődj fel testileg-lelkileg akár 
minden nap!

Ö S SZ E Á LLÍ TÁ S É S 
K A R BA N TA RTÁ S
A Lay-Z-Spa jakuzzik dobozában mindent megtalálsz, ami a 
telepítéshez és beüzeleméshez szükséges. Az érintőpanelen keresztül 
vezérelhető gépészet felfújja a medencét, majd keringeti a vizet. 
Minden medence fagyvédelemmel és vegyszeradagolóval felszerelt.

FÚJD FEL A  
MASSZÁZSMEDEN-
CÉT A BEÉPÍTETT  
ÖNFELFÚJÓ  
RENDSZER  
SEGÍTSÉGÉVEL!

CSATLAKOZTASD  
A VÍZFORGATÓ 
RENDSZERT A  
MEDENCÉHEZ!

TÖLTSD MEG  
VÍZZEL, MAJD  
ÁLLÍTSD BE A  
KÍVÁNT HŐFOKOT!
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M A S SZ Í V  
F ELÉPÍ T É S
STABILITÁS ÉS KÉNYELEM
Mindegyik Lay-Z-Spa modell belső felépítését úgy tervezték, hogy 
kiemelkedő szerkezeti stabilitást kínáljon, miközben továbbra is 
kényelmes felületet biztosít. Mindig tökéletes spa élményt nyújt, 
függetlenül attól, hogy hányszor fújtuk fel vagy eresztettük le.

AIRJET PLUS™

Intenzív masszázsélmény 
az AirJet Plus technológia 
segítségével!

Légbuborékok szabadulnak 
fel a jakuzzi aljáról és 
oldalfalairól egyaránt, 
hogy lábunkat és hátunkat 
egyszerre kényeztessék.

HYDROJET PRO™

Az állítható HydroJet fúvókák 
nagynyomású vízsugárral 
masszírozzák a hátat és a 
derekat.

M A S SZÁ Z S  
T E CH NOL ÓGI A
A Lay-Z-Spa jakuzzik mindegyike rendelkezik légbefúvókkal, amik a 
buborékos pezsgést biztosítják. Emellett egyes modellek masszírozó 
vízsugár befúvókat is tartalmaznak, illetve lábmasszázs funkciójuk is 
van.

AIRJET™

Kikapcsolódás és relaxálás 
egy gombnyomással!

Az AirJet fúvókák 
légbuborékokat fújnak a 
medencébe. A pezsegő 
melegvíz kellemes, bizsergető 
érzéssel lazítja el fáradt 
végtagjainkat.

DROP STITCH

A Helsinki és a Vancouver jakuzzik oldalfala Drop Stitch technológiával 
készül. A test belsejében több ezer poliészter szál gondoskodik a 
formatartásról és a megfelelő az oldalfal megfelelő keménységéről. 
A csónakoknál és sup deszkáknál már bizonyított technológia a 
jakuzzikhoz is megérkezett, lehetővé téve az extra vékony, mégis 
masszív medence oldalfalak megvalósítását.



• Vízkapacitás (80%): 605 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,70 m × 66 cm

• Belső méret: 1,24 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1.5—2.0 ˚C/ó 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (110 légfúvóka)

St. Lucia AirJet

110
légfúvóka

2–3 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás: 669 liter

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm

• Belső méret: 1,32 m

• Fűtőrendszer: 1,5—2 ˚C/h 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C.

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

• Vízkapacitás: 669 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,32 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1.5–2.0 ˚C/h

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

120
légfúvóka

120
légfúvóka

2–4 fő

2–4 fő

Ch

emConnect™

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

m

edencetakaró

Miami AirJet

Fiji AirJet



• Vízkapacitás (70%): 669 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,32 m

• Fűtőrendszer: 1,5—2,0 ˚C/ó 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

Bahamas AirJet

120
légfúvóka

2–4 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás: 669 l iter

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm

• Belső méret: 1,32 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5—2,0 ˚C/h 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

•  Beépített wifi modul - Bestway Smart Hub applikációval 
vezérelhető

120
légfúvóka

2–4 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

Madrid AirJet

állíth
ató masszázsfu
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• Vízkapacitás (80%): 669 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,32 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5–2,0 ˚C/ó 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

• LED fénnyel

Tahiti AirJet

120
légfúvóka

2–4 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

LED



• Vízkapacitás (70%): 778 liter

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 1,80 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,32 m × 1,32 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5–2,0 ˚C/ó

• Max.vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (140 légfúvóka)

Ibiza AirJet 

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás: 605 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,70 m × 66 cm

• Belső méret: 1,24 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5—2,0 ˚C/h 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (110 légfúvóka)

Aruba AirJet 

110
légfúvóka

2–3 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás: (80%): 669 liter

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm

• Belső méret: 1,32 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5–2,0 ˚C/ó 

• Max. melegítési hőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

Cancun AirJet

120
légfúvóka

2–4 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró



• Vízkapacitás: 908 liter

• Külső méret felfújás után: 1,96 m × 66 cm

• Belső méret: 1,48 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5—2,0 ˚C/h 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (140 légfúvóka)

• LED fénnyel

Hollywood AirJet 

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró
LED

• Vízkapacitás: 669 liter

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,32 m 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• Fűtőrendszer: 1,8—2,4 ˚C/h 

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

120
légfúvóka

2–4 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

Zurich AirJet

EN

ERG YSENSE

• Vízkapacitás: 916 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,96 m × 71 cm 

• Belső méret: 1,46 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5—2,0 ˚C/h

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (140 légfúvóka)

Honolulu AirJet

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró



• Vízkapacitás (80%): 1190 liter 

• Külső méret felfújás után: 2,16 m × 71 cm

• Belső méret: 1,66 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5–2,0 ˚C/ó 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (180 légfúvóka)

St. Moritz AirJet 

180
légfúvóka

5–7 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás (80%): 1123 l

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm

• Belső méret: 1,70 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,0–1,5 ˚C/ó 

• Max. fűtőképesség: 40 ˚C 

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (180 légfúvóka)

Helsinki AirJet

180
légfúvóka

5–7 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás: 916 liter

• Külső méret felfújás után: 1,96 m × 71 cm 

• Belső méret: 1,46 m 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• Fűtőrendszer: 1,5—2,0 ˚C/h 

• AirJet Plus™ célzott masszázsrendszer (140 légfúvóka)

Milan AirJet Plus

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró
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ató masszázsfu

n
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lábmasszázs



• Vízkapacitás: 1370 liter

• Külső méret felfújás után: 2,70 m × 1,80 m × 71 cm

• Belső méret: 2,20 × 1,30 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,0—1,5 ˚C/h 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (180 légfúvóka)

Mauritius AirJet

180
légfúvóka

5–7 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás (80%): 669 liter

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,32 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5—2,0 ˚C/ó 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

Havana Airjet

120
légfúvóka

2–4 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

• Vízkapacitás: 840 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 1,80 m × 71 cm 

• Belső méret: 1,30 m × 1,30 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5—2,0 ˚C/h

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (140 légfúvóka)

Hawaii AirJet

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró



• Vízkapacitás (80%): 669 liter

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,32 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,0–1,5 ˚C/ó

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

•  AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (120 légfúvóka)

• LED fénnyel

Bali AirJet

120
légfúvóka

2–4 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró
LED

• Vízkapacitás: (80%): 806 liter

• Külső méret felfújás után: 1,96 m × 66 cm 

• Belső méret: 1,46 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5–2,0 ˚C/ó

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (140 légfúvóka)

• LED fénnyel

Paris  AirJet 

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

LED

• Vízkapacitás (80%): 916 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,96 m × 71 cm 

• Belső méret: 1,46 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5–2,0 ˚C/ó

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (140 légfúvóka)

Palm Springs AirJet

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró



• Vízkapacitás (80%): 804 liter 

• Külső méret felfújás után: 1,55 m × 60 cm

• Belső méret: 1,45 m

• Fűtőrendszer: Kb. 1,5—2,0 ˚C/ó 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet Plus™ célzott masszázsrendszer (140 légfúvóka)

• Vízkapacitás: 1190 liter

• Külső méret felfújás után: 2,16 m × 80 cm

• Belső méret: 1,66 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,0–1,5 ˚C/h 

• Max. fűtőképesség: 40 ˚C 

•  HydroJet Pro™ AirJet™ és vízsugaras masszázsrendszer  
(180 légfúvóka, 10 sugárfúvóka)

Vancouver AirJet Plus Santorini HydroJet Pro

140
légfúvóka

180
légfúvóka

3–5 fő

5–7 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

m

edencetakaró

lábmasszázs

lábmasszázs

állíth
ató masszázsfu

n
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k

• Vízkapacitás (70%): 795 l 

• Külső méret felfújás után: 1,80 m × 1,80 m × 71 cm 

• Belső méret: 1,30 m × 1,30 m 

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C

• Fűtőrendszer: 1,5–2,0 ˚C/ó 

• Sugárfúvókák: 8 db

•  HydroJet Pro™ AirJet™ és vízsugaras masszázsrendszer 
(140 légfúvóka és 8 vízsugár)

Hawaii HydroJet Pro

140
légfúvóka

4–6 fő

Ch

emConnect™

8
vízsugár

beépített ülé
s

LED

10
vízsugár



• Vízkapacitás: 1050 liter

• Külső méret felfújás után: 2,01 × 2,01 m × 80 cm

• Belső méret: 1,51 × 1,51 m

• Max. vízhőmérséklet: 40 ˚C.

• Fűtőrendszer: Kb. 1,0—1,5 ˚C/h

•  HydroJet Pro™ AirJet™ és vízsugaras masszázsrendszer  
(180 légfúvóka és 8 vízsugár)

Maldives HydroJet Pro

8
vízsugár

180
légfúvóka

5–7 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró

lábmasszázs

beépített ülé
s

LED

• Vízkapacitás: 1 350 liter

• Külső méret felfújás után: 2,36 m × 71 cm 

• Belső méret: 1,86 m 

• Fűtőrendszer: Kb. 1,0—1,5 ˚C/h

• Max.vízhőmérséklet: 40 ˚C

• AirJet™ légbuborékos masszázsrendszer (190 légfúvóka)

Grenada AirJet

190
légfúvóka

6-8 fő

Ch

emConnect™

m

edencetakaró



MADRID AIRJET
180 × 66 cm •  
2–4 fő • 120 légfúvóka 

ST. LUCIA AIRJET
170 × 66 cm • 2–3 fő • 
110 légfúvóka

BAHAMAS AIRJET
180 × 66 cm • 2–4 fő • 
120 légfúvóka

TAHITI AIRJET
180 × 66 cm • 2–4 fő • 
120 légfúvóka • LED

HOLLYWOOD 
AIRJET
196 × 66 cm • 4–6 fő • 
140 légfúvóka • LED

HELSINKI AIRJET
180 × 66 cm • 5–7 fő • 
180 légfúvóka

ST. MORITZ AIRJET
216 × 71 cm •  
5–7 fő • 180 légfúvóka

IBIZA AIRJET
180 × 180 × 66 cm • 
4–6 fő • 140 légfúvóka

FIJI AIRJET
180 × 66 cm •  
2–4 fő • 120 légfúvóka

LAY-Z - SPA 
M A S SZÁ Z SM EDENCÉK
Találd meg az igényeidnek megfelelő jakuzzit,  
és élvezd a kényeztető pezsgést saját kertedben.

MIAMI AIRJET 
180 × 66 cm •  
2–4 fő • 120 légfúvóka

ZURICH AIRJET
180 × 66 cm • 2–4 fő • 
120 légfúvóka 

HAWAII AIRJET
180 × 180 × 71 cm • 
4–6 fő • 140 légfúvóka

ARUBA AIRJET
170 × 66 cm • 2–3 fő • 
110 légfúvóka

HONOLULU AIRJET
196 × 71 cm •  
4–6 fő • 140 légfúvóka 

MILAN AIRJET 
PLUS
196 × 71 cm •  
4–6 fő • 140 légfúvóka 
• lábmasszázs

MAURITIUS AIRJET
270 × 180 × 71 cm • 
5–7 fő • 180 légfúvóka

CANCUN AIRJET
180 × 66 cm • 2–4 fő • 
120 légfúvóka

HAVANA AIRJET 
180 × 66 cm • 2–4 fő • 
120 légfúvóka

BALI AIRJET
180 × 66 cm • 2–4 fő • 
120 légfúvóka • LED 

PARIS AIRJET
196 × 66 cm •  
4–6 fő • 140 légfúvóka 
• LED 

PALM SPRINGS 
AIRJET
196 × 71 cm • 4–6 fő • 
140 légfúvóka

GRENADA AIRJET
236 × 71 cm • 6–8 fő • 
190 légfúvóka

VANCOUVER 
AIRJET PLUS
155 × 60 cm •  
3–5 fő • 140 légfúvóka 
• lábmasszázs

HAWAII HYDROJET 
PRO 
180 × 180 × 71 cm • 
4–6 fő • 140 légfúvóka 
• 8 vízsugár

SANTORINI 
HYDROJET PRO
216 × 80 cm • 5–7 fő • 
180 légfúvóka • 
10 vízsugár • LED • 
lábmasszázs • ülések

MALDIVES 
HYDROJET PRO
201 × 201 × 80 cm 
5–7 fő • 180 légfúvóka 
• 8 vízsugár • LED • 
lábmasszázs • ülések



SPA FRESH

CLEAR SPA

V Í Z K E Z ELÉ S
Pontaqua vegyszercsalád a 
jakuzzi vizének kezeléséhez. Csak 
kristálytiszta vízben élmény  
a pihenés.

K I E GÉ SZ Í T ŐK
Hasznos kiegészítők és 
karbantartóeszközök a jakuzzidhoz, 
a még nagyobb kényelemért.

ITALTARTÓ
HMT 102

LED VILÁGÍTÁS
HMT 112

JAKUZZI SÁTOR
HMT 106

FEJTÁMLA
HMT 110

MASSZÁZSMEDENCE 
ÁRNYÉKOLÓ
HMT 126

MEDENCEPORSZÍVÓ
TKA 568

KIS FEJTÁMLA
HMT 129

ALJTAKARÓ
HMT 127

JAKUZZI TISZTÍTÓ SZETT
TKS 002

AQUABRÓM

HABNEX

KLÓROS JAKUZZI  
VEGYSZERKÉSZLET

BRÓMOS JAKUZZI 
VEGYSZERKÉSZLET

PONTAQUA 
EASYSPA



LEGYEN SAJÁT JAKUZZID!

lay-z-spa.hu


