
Pat Hidromasaj Uscat

www.kubitech.ro

Kubitech

Pat Hidromasaj Uscat

Kubitech SRL
Iași, Șos. Nicolina 65

Telefon: 0232-222 788
Telefon: 0730-221 331

contact@kubitech.ro

Kubitech
E C H I P A M E N T  D E  Î N G R I J I R E  C O R P O R A L Ă

D I S P O Z I T I V  M E D I C A L  P E N T R U  M A S A J



COMPETENȚĂ & EXPERIENȚĂ

Fondată în 1963, Böckelt GmbH   are o experiență de peste 

50 de ani.

În ultimul deceniu, nucleul afacerii companiei a fost 
reprezentat de proiectarea și producerea dispozitivelor 
medicale.

În afară de producția de echipamente profesionale de 
fitness, compania Böckelt GmbH s-a ocupat de dezvoltarea 

și producerea unei game extinse de paturi de hidromasaj.

VelusJet este atât rezultatul experienței cât și al inovației 
constante și standardelor de calitate ridicate. 

Echipamentele produse sunt din gama premium.

Dispozitivul este încadrat în clasa dispozitivelor medicale 
ridicându-se la standardele impuse de Medical Devices Act 
(Clasa MPG IIa).

VelusJet îndeplinește toate cerințele pentru utilizare 
medicală conform DIN ISO 13485. Acest lucru permite 
utilizarea în spitale și centre de reabilitare.

DESPRE Böckelt GmbH

INOVAȚIE

APLICAȚII

Clientul se întinde îmbrăcat  pe patul de hidromasaj 

uscat VelusJet.

Meniul intuitiv și navigarea ușoară permit utilizatorului 
să pornească programul de masaj dorit în câțiva pași 
simpli, utilizând doar ecranul touchscreen.

Suprafața din cauciuc natural permite transmiterea 

căldurii apei și puterea celor 2 jeturi de hidromasaj.

VelusJet medical este singurul dispozitiv de pe piață care 

oferă clienților masaje profesionale cu o eficiență 
dovedită clinic. Jetul de hidromasaj poate fi ajutat cu o 
precizie de 1 cm pentru a oferi fiecărui tip de client o 
experiență unică.

Dispozitivul foloseşte puterea apei pentru realizarea 
unei multitudini de masaje profesionale, complexe, de 
la masaj circular, masaj pulsatil, paralel şi până la 
masaj în puncte trigger.  Acest dispozitiv oferă toate 
beneficiile masajului terapeutic, într-un singur 
echipament economic, automat şi interactiv.

VELUS JET în domeniul medical

TERAPIA PRIN HIDROMASAJ



VelusJet

PANOU CONTROL
MASAJ

Proiectarea 
aplicației de 
facturare pe bază 
cardului de client.

Adăugarea 
panoului de 
control și a 
aplicației software 
integrate cu port 
LAN.

Dezvoltarea 
noului model 
VelusJet cu card 
programabil și cu 
funcționalitate 
extinsă.

Ultima generație 
de pompe și 
sistemul de control 
electronic. 
Obținerea 
certificării Medical 
Devices Act (MPG).

Funcții noi: touchscreen, 
WiFi, greutate utilizator 
ridicată la 210 kg, 
mărirea canalelor de 
service și distribuție.

Adăugarea cititorului
de card tip RFID.

Proiectarea și 
începerea
producției
patului
de hidromasaj.

2003

Adăugarea 
funcției de 
răcire și 
dezvoltarea 
aplicației 
software de 
programare a 
cardurilor de 
client.

2005

2012 2013
2014

2009

Creșterea 
numărului de 
masaje 
programabile.

2004
2011

Masajul poate fi 
acum controlat pe 
toată lățimea 
dispozitivului. 
Implicit a crescut 
numărul de masaje 
programabile.

2007 2008

POMPE

MENTENANȚĂ

IRERĂC

Design

Prin designul ultramodern, acest 
dispozitiv se potriveste cu ușurință 
în orice tip de spațiu, garantând 
satisfacția clienților.

Sistemul eficient de răcire nu scade 
doar temperatura apei ci și 
temperatura ambientală în funcție 
de preferințele clienților. Aceștia pot 
controla cu ușurință dispozitivul 
pentru a nu fi necesar ajutorul 
operatorilor.

Toate tipurile predefinite de masaj 
pot fi combinate pentru a obtine un 
masaj complex. Acesta poate fi salvat 
in profiul utilizatorului.

Panoul de control touchscreen este 
intuitiv și poate fi dispus cu usurinta 
in orice pozitie. Clienții pot selecta 
designul aplicatiei software în funcție 
de nevoile specifice.

Componentele dispozitivului sunt 
fiabile și rezistente la uzură, 
echipamentul având o durată de 
folosire îndelungată.

Velus Jet este singurul dispozitiv de 
pe piață echipat cu 2 jeturi 
individuale de hidromasaj și 2 pompe. 
Această caracteristică facilitează un 
control mai mare asupra masajului 
(pe fiecare porțiune a corpului) și o 
complexitate pe măsură.



O varietate mare de masaje permite clienților o 
experiență unică și cel mai ridicat grad de personalizare.

VELUS JET este atât echipament de îngrijire corporală 
cât și dispozitiv medical revoluționar pentru masaj
uscat hidrojet care oferă toate beneficiile masajului 
terapeutic, într-un singur echipament.

VELUS JET foloseşte puterea apei pentru realizarea unei 
multitudini de masaje profesionale, complexe,
de la masaj circular, masaj pulsatil, paralel şi până la 
masaj în puncte trigger. Acest dispozitiv oferă toate
beneficiile masajului terapeutic, într-un singur 
echipament economic, automatic şi interactiv.

Acesta  dispune de un mod de operare manual pentru 
un masaj  țintit cu precizie în zonele cu probleme.

VELUS JET medical îndeplinește toate cerințele pentru 
utilizare medicală conform DIN ISO 13485. Acest lucru 
permite utilizarea în spitale și centre de reabilitare.

POSIBILITĂȚI INFINITE

TIPURI DE MASAJ

EXEMPLU DE MASAJ PROFESIONAL

VELUS JET dispune de cititor de carduri cu cip sau RFID, 
facilitând accesul automatizat al clientului la dispozitiv, 
facturarea acestuia, dar și personalizarea masajelor.

Utilizat pentru relaxare sau în scop medical, VELUS JET 
ajută într-o multitudine de afecţiuni. Acest dispozitiv 
medical oferă beneficii unice pentru sănătate:

Ameliorează durerile de spate și durerile articulare
Ajută la ameliorarea crampelor musculare
Reduce tensiunea musculară, oboseala musculară
Ameliorează durerile cervicale, toracice, lombare și nu

numai
Ajută la reducerea nivelului de stres și de anxietate
Relaxează organismul și oferă bună dispoziție
Ajută în tratarea migrenelor și a insomniilor
Intensifică circulația sângelui, creste nivelul de oxigen

și nutrienți din țesuturi
Stimulează eliberarea de endorfine

SPECIFICAȚII TEHNICE BENEFICII / REZULTATE

Dimensiuni 2.120  x  1.030  x  500 mm Dimensiuni compacte

Suprafață masaj 1.950 x 810 mm Suprafață mare

Greutate gol / plin 185 kg / 515 kg Echipament fiabil

Control jet apă Separat Funcționalitate extinsă

Număr pompe 2 Durată de viață mare

Presiune pompe 2 x 6,3 bar (7,4 bar) Cel mai puternic echipament de pe piață

Consum 2800 W / h Eficiență energetică

Sistem răcire Apă / aer Eficiență energetică, proiectat pentru operare continuă

Temperatură apă Programabilă Protecția mediului înconjurător

Greutate maximă client 210 kg Cea mai mare greutate suportată

Bază date Nelimitată Versatilitate mare

Mod de lucru Mișcare precisă a jeturilor de apă

Card chip & RFID Dotări standard Flexibilitate mare

Dispozitive externe conectabile 2 dispozitive Conexiuni dispozitive auxiliare (mp3 player, tabletă etc)

Rețea LAN / WI-FI Control direct

Mentenanță de la distanță Integrată Suport tehnic rapid

SPCIFICAȚII TEHNICE

VALOARE ADAUGATĂ

Programabil
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