SPA Vertical Jacobs
Hidro vertical com distribuição de água quente e fria

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Um toque de conforto para o seu corpo.

ÍTENS DE SÉRIE

KIT INSTALAÇÃO

Misturador
10 mini jatos
Ducha/ chuveiro

OPCIONAIS

6 buchas e 4 parafusos
Botão de acabamento
c/ Rosca interna
Adaptador p/ fixação dos
rabichos

PADRÃO DE CORES

Aquecedor
Pressurizador
Saboneteira
Desviador c/ Duchinha

O SPA Vertical é fabricado
nas cores de louças sanitárias.

Chuveiro / outros modelos
Ducha manual com
encaixe superior

Furos para fixação

Registro de água fria

Espaço para shampoo e
outros.

Válvula de fluxo

Registro de água quente

Especificações (cm)
Altura
205
Largura
66

Limita a passagem de
água para a ducha,
para os bicos de hidro
ou simultâneo.

Altura máxima ao piso
15

Registro direito

Saboneteira (opcional)

Aciona a liberação de água
pelos bicos alinhados ao centro.

Registro esquerdo

Bicos de hidro direito

Aciona a liberação de água
pelos bicos alinhados à direita
e à esquerda.

Altura do assento até o piso
48
Profundidade do assento
29

Bicos de hidro central
Bicos de hidro esquerdo
Assento

Vista Frontal

NOTA: O SPA VERTICAL JACOBS opera com uma pressão dágua mínima de 20 m.c.a
Fabricados com alto padrão de qualidade, o SPA VERTICAL JACOBS é produzido em fiberglass e gel
coalt sanitário especial com alto brilho.Possui ótima resistência mecânica devido a sua espessura.
ATENÇÃO: A garantia exclusiva Jacobs de 2 anos cobre defeitos de fabricação do casco do Spa.
Acessórios e equipamentos com garantia direta dos respectivos fabricantes.

BANHEIRAS JACOBS
Planta em Autocad no site

banheirasjacobs.com.br

Indústria de banheiras de hidromassagem
Loteamento miragem - Lote 5 - Quadra B - Lauro de Freitas - Bahia - 42700-000
Serviço de atendimento ao consumidor ( SAC ) (0xx71) 3353-8555
site: www.banheirasjacobs.com.br

Importante: leia as instruções antes de começar a instalação.
Certifique-se de que o kit de instalação e acabamento estão completos.
A Banheira Jacobs não se responsabiliza por danos causados ao produto por instalação incorreta. Dúvidas
técnicas, (71) 3353 - 8555.

PASSO-A-PASSO p/ instalação
Infra-estrutura necessária:
01 ponto de água fria e água quente
01 ponto elétrico
01 ponto de esgotamento de água/box
ATENÇÃO: deve-se observar a pressão minima (20 mca) de água, caso não exista pressão d’agua
suficiente deve-se adquirir um pressurizador individual para seu SPA ou um modelo para toda
residência(instalação na saída da caixa d’água.

1º PASSO
Fechar o registro geral e retirar os acabamentos dos registros
de pressão de água quente e fria.
Em seguida retirar o castelo e fixar os 02(dois)
adaptadores que acompanham o kit de instalação no lugar
do castelo. .

Retirada do
acabamento
Registro

Retirada do
castelo

2º PASSO

Castelo

Retirar o chuveiro da parede e fazer a vedação.

Inserção do
adaptador
Adaptador

Encaixe do
rabicho
Rabicho

3º PASSO
Conectar os rabichos do SPA nos adaptadores de
água quente e fria.

4º PASSO
Posicionar o SPA VERTICAL JACOBS na parede marcando
os pontos de fixação de tal forma que a altura do assento
fique a 0,50 cm do chão ou a critério do usuário.

BANHEIRAS JACOBS
Planta em Autocad no site

banheirasjacobs.com.br

Indústria de banheiras de hidromassagem
Loteamento miragem - Lote 5 - Quadra B - Lauro de Freitas - Bahia - 42700-000
Serviço de atendimento ao consumidor ( SAC ) (0xx71) 3353-8555
site: www.banheirasjacobs.com.br

SPA Vertical Jacobs
Hidro vertical com distribuição de água quente e fria

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Um toque de conforto para o seu corpo.

MEDIDAS DAS POSIÇÕES DE ACESSÓRIOS NA ESTRUTURA
Parafusos 1 cm
da borda lateral
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Especificações (cm)

66
40
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Vista Superior

Altura
205
Largura
66
Altura máxima ao piso
15
Altura do assento até o piso
48
Profundidade do assento
29

BANHEIRAS JACOBS
Planta em Autocad no site

banheirasjacobs.com.br

Indústria de Banheiras de Hidromassagem
Loteamento Miragem - Lote 5 - Quadra B - Lauro de Freitas - Bahia - 42700-000
Serviço de atendimento ao consumidor ( SAC ) (0xx71) 3353-8555
site: www.banheirasjacobs.com.br

