SAKIUOSE.LT
Mobilaus kubilo su džiakuzi nuoma
MOBILAUS KUBILO NUOMA JURBARKAS, TAURAGĖ, RASEINIAI
MŪSŲ KUBILAI:
1.NET 20 REGULIUOJAMŲ HIDROMASAŽO PURKŠTUKŲ.
2.Plastikinis vidus (polipropilenas - šis plastikas naudojamas ir
maisto pramonėje, gali turėti sąlytį su maistu). Kadangi kubilo
vidus plastikinis, ilgiau išlaiko vandenį švaresnį, suteikia
higieniškumo.
3.Kubilas apšiltintas, todėl sunaudosite mažiau malkų ir vanduo
ilgiau išliks šiltas.
4.Led apšvietimas, galėsite rinktis apšvietimo spalvas.
5. Reguliuojama hidromasažo intensyvumo srovė. 10 purkštukų
vienas reguliatorius. Kubile 20 purkštukų , tai du reguliatoriai.
Patogu tuo, kad vienoje kubilo pusėje galite mėgautis galingesniu
hidromasažu , negu , kad priešingoje pusėje.
6. Galinga ir saugi išorinė krosnelė. Vandens prišildymas iki 40 C
užtrunka 2,5 - 4 val. (priklauso nuo oro temperatūros)
7. Priekabėlės aukštis reguliuojasi iš priekabos apačios [tai
suteikia saugumą, lipant išlipant iš kubilo], nėra priekabos
kampuose nėra jokių kuolų priekabos lygiui palaikyti.
8.Kubilo šone yra lentynėlė susidėti gėrimams, maistui ir t.t.
9.Ilgas prijungimo į elektros lizdą laidas.
10.C- formos laipteliai, ir laiptai užlipti ant priekabos.
11. Kubilo viduje integruotas uždaras suoliukas. Taip sutaupysite

vandens.
12. Talpus kubilas. Telpa 6-8 žmonės.
VANDENS TERAPIJOS NAUDA SVEIKATAI ŽINOMA JAU
TŪKSTANČIUS METŲ
Norite ramiai praleisti vakarą, atsipalaiduoti ir atgauti jėgas? Ar
tiesiog neišdildomų įspūdžių, gerų prisiminimų, juoko ir
linksmybių?
Norite patriukšmauti ir linksmai švęsti draugų rate, ar nudžiuginti
savo svečius? O gal nustebinti draugus gimtadienio ar kita proga?
Ar ruošiatės leisti vakarą ežero pakrantėje ar prie namo terasos,
ar lauke , KARŠTAS KUBILAS leis vakarą padaryti ypatingu. Ko
benorėtumėte KARŠTAS KUBILAS padės įgyvendinti jūsų siekius
ir norus.
Kubilo eksploatacija:
Vandens prileidimas užtrunka nuo 30 min. iki 2 val.
Vandens prišildymas iki 40 C užtrunka 2,5 - 4 val. (priklauso nuo
oro temperatūros)
Vandens išleidimas užtrunka ~30 min.
NUOMOTOJAS:
Atvežimas 15 km. nuo Eržvilko km. nemokamas, toliau tik už
kurą.
Paaiškinama visa naudojimosi instrukcija.
Mes užtikrinsime švarų ir tvarkingą kubilą, jo pristatymą.
Pasirašoma kubilo priėmimo- perdavimo sutartis.
15 metrų kabelis hidro masažinei sistemai ir LED apšvietimu.
KLIENTAS:

Vandeniu ir kubilo pripildymu.
Malkomis.
Elektros šaltinis jei norite naudotis visais kubilo teikiamais
malonumais.
Neturite įrangos pripildyti kubilą vandeniu? Skambinkite,
padėsime.
Neturite laiko paruošti kubilo maudynėms? Skambinkite,
padėsime.
Už papildomą simbolinę kainą galime išnuomoti:
elektros generatorių bei 25 m prailgintuvą
vandens siurblį vandens paėmimui iš netoliese esančio vandens
telkinio
Rezervuokite iš anksto, užsitikrinkite kubilą Jūsų šventėje!
Turime, Jums, pasiūlyti naujieną! Dovanų kuponas kubilo
nuomai.
Argi ne puiki idėja, nustebinti draugus ar šeimos narius originalia
dovana?
Kaina:
Pirmadienis – Ketvirtadienis - 60 eur. para. + 30 eur. kiekviena
sekanti.
Penktadienis - Sekmadienis - 70 eur. para. + 35 eur. kiekviena
sekanti.
Visas savaitgalis - 120 eur.
Visai savaitei: 170 eur.
Švenčių dienomis kainos sutartinės.
Tel.pasiteiravimui 8 628 52300

fb.me/pirtisirkubilas

Kontaktai
Skelbimo galiojimo laikas pasibaigė arba buvo ištrintas, kontaktai
nerodomi

