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 Vonia Lina 5
 | 1,50 x 0,70 | 1,70 x 0,70 |

 Vonia Indra 5
 | 1,70 x 0,75 |

 Vonia Inga 6
 | 1,60 x 0,75 | 1,70 x 0,75 |

 Vonia Rasa 6
 | 1,80 x 0,80 |

 Vonia Audra 7
 | 1,70 x 0,80 | 1,80 x 0,80 |
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 Vonia Neringa 7
 | 1,50 x 0,94 | 1,60 x 0,94 |  
  | 1,70 x 0,94 |

 Vonia Milda 8
  | 1,70 x 1,20 |

 Vonia Nida 8
  | 1,70 x 1,20 |

 Vonia Vaiva 9
 | 1,40 x 1,40 |

 Vonia Gabija 9
 | 1,50 x 1,50 |

 Purkštukai 10

 Masažinės sistemos 11
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„KYMA“ prekiniu ženklu pristatome Jums Lietuvoje nuo 1998 m. gaminamas akrilines 
vonias.
Ilgametės gamybinės patirties, naujų ir modernių technologijų bei kvalifikuotų darbuotojų 
dėka sukūrėme aukštos kokybės ergonomiškas, šiuolaikinio dizaino vonias.

Gamyboje naudojame tik aukščiausios kokybės lyderiaujančių pasaulio kompanijų 
medžiagas – anglų kompanijos LUCITE lietą akrilą ir austrų kompanijos KOLLER 
komponentus masažinėms sistemoms.

Lieto akrilo dėka vonios paviršius yra blizgus, šiltas, lengvai valomas. Tokios vonios nerūdija 
bei nekeičia spalvos. Jos ilgai išlaiko šiltą vandenį, atsparios cheminėms medžiagoms 
bei yra ilgaamžės. Be to, jų paviršių nesunkiai galima atpoliruoti. Dėl šių priežasčių lietas 
akrilas idealiausia medžiaga vonios paviršiui. Masažinėms vonioms montuojama austriška 
KOLLER kompanijos įranga. Ši kompanija turi daugiau nei 30-ties metų patirtį masažinių 
komponentų gamyboje ir yra puikiai žinoma visame pasaulyje savo patikimumu, 
efektyvumu, ilgaamžiškumu, dizainu bei naujausiomis idėjomis.

Plūduriavimas šiltame vandenyje bei vonios masažas yra labai naudingas žmogaus 
organizmui. Tai ne tik padeda pamiršti stresą, bet ir turi gydomąjį poveikį – atpalaiduoja 
visus raumenis, suaktyvina medžiagų apykaitą, palengvina kvėpavimą ir virškinimą bei 
sužadina naujų kūno ląstelių susidarymą. Vandens slėgis padeda pašalinti šlakus ir išvalo 
visus jungiamuosius audinius.
 
Tad siūlome rinktis „KYMA“ gaminius ir mėgautis vandens teikiamais malonumais ir terapija.  
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Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Lina 1500x700x620 190 19 280 priekinė 1500 120

Lina 1700x700x620 220 22 340 priekinė 1700 130

Galinė 65

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos
Vonios su paneliu aukštis 620 mm

Vonia Lina

Vonia Indra

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Indra 1700x750x540 200 21 300 priekinė 1700 125

Galinė 70

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos 
Vonios su paneliu aukštis 540 mm 

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

| 1,50 x 0,70 | 1,70 x 0,70 |

 | 1,70 x 0,75 |
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Vonia Inga

Vonia Rasa

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Inga 1600x750x620 190 20,5 305 priekinė 1600 130

Inga 1700x750x620 210 22,5 335 priekinė 1700 135

Galinė 70

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos
Vonios su paneliu aukštis 620 mm

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Rasa 1800x800x580 200 22 330 priekinė 1800 130

Galinė 70

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos
Vonios su paneliu aukštis 580 mm

| 1,60 x 0,75 | 1,70 x 0,75 |

 | 1,80 x 0,80 |
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1700x800x680

1800x800x680

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Audra 1700x800x680 230 23 365 priekinė 1700 145

Audra 1800x800x680 250 24 395 priekinė 1800 150

Galinė 75

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos
Vonios su paneliu aukštis 680 mm

Vonia Audra

Vonia Neringa

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Neringa 1500x940x600 200 23 365 priekinė 1500 130

Neringa 1600x940x600 220 25 395 priekinė 1600 135

Neringa 1700x940x600 240 26,5 420 priekinė 1700 140

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos 
Vonios su paneliu aukštis 600 mm 

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

Kairinė Dešininė

| 1,70 x 0,80 | 1,80 x 0,80 |

 | 1,50 x 0,94 | 1,60 x 0,94 |  
 | 1,70 x 0,94 |
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Vonia Milda

Vonia Nida

Kairinė Dešininė

Kairinė Dešininė

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Milda 1700x1200x650 280 28 475 priekinė 1700 165

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos
Vonios su paneliu aukštis 650 mm

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Nida 1700x1200x680 26 500 priekinė 1700 175

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos
Vonios su paneliu aukštis 680 mm

 | 1,70 x 1,20 |

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

 | 1,70 x 1,20 |
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Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Vaiva 1400x1400x640 275 28 450 priekinė 1400 155

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos
Vonios su paneliu aukštis 640 mm

Vonia Vaiva

Vonia Gabija

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

Vonia Dydis [mm] Tūris [L] Svoris [kg] Kaina [EUR] Panelė [mm] Kaina [EUR]

Gabija 1500x1500x640 300 32 500 priekinė 1500 165

Vonios kojos į kainą įskaičiuotos 
Vonios su paneliu aukštis 640 mm 

10 
metų vonios

garantija
Hidromasažinė

| 1,40 x 1,40 |

 | 1,50 x 1,50 |
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VANDENS PUKŠTUKAI

MINI 
purkštukas

Tai standartinis kryptinis vandens purkštukas, leidžiantis vandens srovę.  
Šie MINI purkštukai montuojami vonios šonuose.

MICRO 
purkštukas

Tai vandens purkštukas, idealus taškiniam masažui.  
Jis yra tinkamas naudoti komplekte nugarai ir pėdoms.

NANO 
purkštukas

Patys mažiausi įmonės KOLLER gaminami purkštukai.  
Didelis purkštukų kiekis nugaros ir pėdų zonose užtikrina puikų atpalaidavimo jausmą.

ORO PUKŠTUKAI

ORO 
purkštukas

Tai ORO purkštukas, sukuriantis oro burbuliukų efektą.  
Jie yra montuojami vonios dugne.

FUTURE 
purkštukas Padidinto pralaidumo ypač veiksmingi oro purkštukai.

VALDYMAS

ELEKTRONINIS 
valdymas

Šis valdymas masažinei voniai suteikia daugiau funkcijų, tokių kaip apsauga nuo tuščios eigos, 
pulsacijos režimas, automatinis oro masažo pradžiovinimas.

PNEUMATINIS 
valdymas

Tai pats paprasčiausias rankinis valdymo būdas, kuris vienu mygtuko paspaudimu sistemą įjungia, 
o antru paspaudimu išjungia.

PNEUMATINIS valdymas 
su oro srauto regulaivimu Tai kombinuotas pneumatinio valdymo ir oro srauto reguliatoriaus variantas. 

ORO srauto 
reguliatorius

Šio valdymo pagalba per vandens purkštukus yra paduodamas oras, taip sustiprinant  
vandens masažo poveikį.

Atskirai valdomas 
nugaros masažas

Leidžia nukreipti vandens srovę tik per šoninius, nugaros ar pėdų purkštukus arba per visus 
purkštukus vienu metu.

Vandens paėmėjas Įjungus vandens masažą, vandens paėmėjas paima vandenį iš vonios ir siurblio pagalba  
grąžina vandenį per vandens purkštukus.

APŠVIETIMAS

Chromoterapinis 
apšvietimas Spalvotas diodinis povandeninis apšvietimas, periodiškai keičiantis spalvas.

Chromoterapinis 
apšvietimas su STOP 

funkcija

Pats galingiausias KOLLER firmos chromoterapinis apšvietimas, turintis 256 spalvų ir atspalvių 
gamą, sukurs pačią maloniausią ir jaukiausią aplinką Jūsų vonioje. Su STOP funkcija galėsite 
sustabdyti periodiškai besikeičiančias spalvas, o vėliau pratęsti spalvų eigą. 

| 10 | 
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SUDĖTIS STANDART 
Nr.1.

STANDART 
Nr.2. LUX Nr.1. LUX Nr.2. LUX Nr.3. LUX Nr.4. SUPER LUX. NANO NANO-FUTURE

  VANDENS VANDENS-ORO VANDENS VANDENS VANDENS-ORO VANDENS-ORO VANDENS-ORO VANDENS VANDENS-ORO

VALDYMAS PNEUMATINIS PNEUMATINIS PNEUMATINIS ELEKTRONINIS PNEUMATINIS ELEKTRONINIS ELEKTRONINIS ELEKTRONINIS ELEKTRONINIS

Siurblys 0,8 0,8 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Kompresorius su oro 
pašildytoju (kW) - 0,7 - - 0,7 0,7 - - -

Kompresorius su oro 
pašildytoju (kW) - - - - - - 1,05 - 1,05

ir ozono generatoriumi                  

Bendras galingumas (kW) 0,8 1,5 1,25 1,25 1,95 1,95 2,3 1,25 2,3

Mikro purkštukai nugarai 
(vnt) 4 4 6 6 6 6 6 - -

Mikro purkštukai kojoms 
(vnt) 2 2 2 2 2 2 2 - -

MINI purkštukai vonios 
šonuose (vnt) 4 4 6 6 6 6 6 4 4

Oro purkštukai (vnt) - 10 - - 10 10 10 - -

Oro purkšukų valdymas 
(‘+’’-’) funkcija - - - - - - yra - yra

Nano vandens purkštukai 
nugarai (vnt) - - - - - - - 40 40

Nano vandens purkštukai 
kojoms (vnt) - - - - - - - 20 20

Future oro purkštukai 
vonios dugne (vnt) - - - - - - - - 18

Vandens lygio daviklis - - - yra - yra yra yra yra

Rėmas voniai - - - - - - yra yra yra

Automatinis sifonas yra yra yra yra yra yra yra yra yra

Drenažo sistema - - yra yra yra yra yra yra yra

Papildoma įranga galima galima galima galima galima galima galima galima galima

Kaina eur į KYMA vonias 740,00Eur 1350,00Eur 990,00Eur 1110,00Eur 1590,00Eur 1740,00Eur 2200,00Eur 1980,00Eur 2970,00Eur

Kaina eur į kitų gamintojų 
vonias 910,00Eur 1640,00Eur 1150,00Eur 1300,00Eur 1930,00Eur 2050,00Eur 2350,00Eur 2150,00Eur 3240,00Eur

Kaina eur į akmens masės 
vonias 930,00Eur 1680,00Eur 1200,00Eur 1340,00Eur 1980,00Eur 2090,00Eur 2400,00Eur - -

Papildoma įranga į masažinę sistemą Kainos Eurais

Rėmas voniai ir masažinei įrangai 100,00 Eur

Sifonas su vandens užpildymu 90,00 Eur

Papildomi micro purkštukai 25,00 Eur vnt

Papildomas oro purkštukas 25,00 Eur vnt

Atskirai valdomas nugaros masažas 130,00 Eur

Vandens pašildytojas 1,5 kW 440,00 Eur

Dezinfekcijos sistema 430,00 Eur

Chromoterapinis apšvietimas 340,00 Eur

Chromoterapija su Stop funkcija 1150,00 Eur

SKIRTUMAI TARP PNEUMATINIO IR 
ELEKTRONINIO VALDYMO

1)  Apsauga nuo tuščios eigos;
2)  Pulsacijos rėžimas;
3)  Automatinis išjungimas po 20 min;
4)  Automatinis sistemos pradžiovinimas  

(jei yra oro masažas) 
 

Vandens masažo sistema
vonioje esantis vanduo įsiurbiamas į vandens masažo sistemą ir vandens siurblio sukelto 
aukšto slėgio pagalba išpurškiamas pro vandens purkštukus atgal į vonią. Skirtingose vietose 
išdėstyti purkštukai užtikrina optimalų atskirų kūno vietų masažą. Vandens masažo stiprumo 
reguliatoriaus pagalba galėsite nesunkiai reguliuoti masažo stiprumą pagal savo poreikius.

Vandens-Oro masažo sistema
Oro kompresoriaus pagalba oras siurbiamas iš patalpos ir sukėlus spaudimą pučiamas per 
dugne esančius oro purkštukus. Oro burbulai priglunda prie kūno ir kildami aukštyn švelniai 
masažuoja odą bei prisotina ją deguonimi.

NANO
Tai patys mažiausi ir ploniausi austrų kompanijos KOLLER purkštukai. Itin ploni purkštukai leis 
jaustis išties komfortiškai. Įpatingai kruopščiai montuojamų purkštukų didelis kiekis užtikrina, 
kad bus masažuojama didelė plokštuma, o ne keli atskiri taškai.

NANO-FUTURE
Tai padidinto pralaidumo oro purkštukai. Komplekte su galingu (1,05kW) oro kompresoriumi 
gaunamas maksimalus oro burbulų srautas, praturtintas ozonu. Oro purkštukų, reguliatoriaus 
dėka ( mygtukais “+””-”) galėsite reguliuotis oro masažo stiprumą pagal savo poreikius.

MASAŽINĖS ĮRANGOS SHCEMA

Vandesns masažo sistema

Oro masažo sistema

Valdymas


