
 
 
 

Premium J350  
 
 
 

 

 
Modelo mundial, vendido simultaneamente no Brasil, Europa e Estados 
Unidos, é construído em acrílico, reforçado e isolado termicamente com 
resina poliéster e fibra de vidro, podendo acomodar cinco pessoas ou mais. 
 
Vem completo, pronto para instalação, com fechamento lateral em madeira 
tratada (sarrafos de Pinus provenientes de floresta renovável, com garantia 
contra danos causados por cupins ou apodrecimento por fungos). 

 
 
Cromoterapia 
Benefícios para o corpo e a mente através das cores. 
Uma evolução para tornar o seu banho ainda mais relaxante. 

 
Disponível nas cores 

• Branco 
• Bone 
• Prata 
• Branco Marmorizado 
• Verde Marmorizado 
• Azul Perolizado 

  

 
Características 

• Capacidade para acomodar 5 pessoas ou mais 
• Capacidade de água: 1.300 litros 
• 27 dispositivos de hidroterapia (PLW, PLC, BMG e BMH) 
• 4 apoios de cabeça 
• Dimensões: 2,10 m X 2,10 m X 0,91 m 
• Acentos anatômicos 
• Cascatas 

 

 

 

 

Desenho Técnico   
  

 

   

 
 
 
 



 

 

Especificações Técnicas   
  

 
 

•  Material: acrílico, reforçado e isolado termicamente com resina poliéster e fibra de vidro. 

•  Fornecido completo: pronto para instalação 

•  Instalação: em ambientes internos ou externos 

•  Possui 27 dispositivos de hidroterapia, de quatro tipos: 7 PLW -  jato largo, de grande abertura, com intensidade e direção 
ajustáveis, 2 PLC - jato de alta vazão com direção ajustável, 12 BMG – suave jatos giratórios que se movimentam de forma 
constante e ritmada e 6 BMH – jato concentrado de direção ajustável. 

•  1 Bomba de recirculação de 1/8 cv com aquecedor de 6 kw para filtração e aquecimento da água cerca de 2,7º C por hora em 
média. 

•  1 Bomba de 2 cv de duas velocidades para ciclos programados de filtração e alimentação de 2 grupos de dispositivos de 
hidroterapia. 

•  1 Bomba de 2cv de alta rotação para alimentação dos outros dois grupos de dispositivos de hidroterapia. 

•  Quadro elétrico comandado por painel de controle digital com mostrador de cristal líquido. Permite programação dos ciclos de 
filtração. 

•  2 Cartuchos de Filtração de poliéster. 

•  2 Válvulas desviadoras para selecionar o funcionamento dos grupos de dispositivos de hidroterapia. 

•  4 Botões para controle de ar para abrir ou fechar a entrada de ar para os dispositivos de hidroterapia. 

•  2 Conjuntos de Cromoterapia com LED’s com 6 combinações de cores, para iluminação da cascata e do interior do SPA. 

•  Cascata d’água com cromoterapia que proporciona um maravilhoso efeito visual e uma agradável sensação relaxante. 

•  3 Dispositivos de Sucção com grade de proteção 

• Circuito de alimentação: monofásico, 220V, podendo ser configurado para capacidades de 40A, 50A ou  60A. 

•  Tampa de proteção com isolação térmica (opcional) 

• Peso aproximado de despacho: 370 kgf 

• Opcional: fechamento lateral em madeira tratada (sarrafos de pínus provenientes de floresta renovável, com garantia contra danos 
causados por cupins ou apodrecimento por fungos). 

   
 


