
 Élményt viszünk az otthonokba
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Impresszum

Luxus, pihenés, 
igénye szerint!

Felelős szerkesztő: Serényi György
Szerkesztő: Béres István

A termékek extra felszereltséget tartalmazhatnak. A gyártó fenntartja magának
a műszaki paraméterek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.  
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

A katalógusban megjelent kép és szöveges tartalom szerzője a Méta Hungary Kft. 
Ezek felhasználása kizárólag a Méta Hungary Kft. engedélyével lehetséges. 

A mai rohanó világban egyre több okunk van 
arra, hogy kényeztessük magunkat. 

Alakítsa ki a saját szentélyét, a nyugalomszigetet, 
ahova elvonulhat, ahol a családjával, barátaival 
újra együtt lehet.

Ahol a megnyugtató víz feloldja a mindennapok 
feszültségeit.



5

Thermowood
Mikor a 
fürdőzés élménye 
visszaköltözik 
a természetbe

Évszázadok óta ismert időtálló 
módszer a fa kültéri felhasználásában

A 17. században még hatalmas fa kádakban fürödtek az emberek, miközben a gyerekek 
dézsával öntötték nyakon aput. Ennek is megvolt a maga szépsége, mi mégis ebből az 
élményből a gyönyörű fát tartottuk meg. 

A VitalSpa medencék Thermowood fa burkolatai nem csak elegánsak, hanem stílusosak is. 
Standard kialakításaink mellett DeLuxe fa burkolatot is kínálunk.

DELUXE

STANDARD

GALVANIZÁLT fém 
TARTóSZERkEZET

Időjárásállóság, 
stabilitás
A hőkezelés hatására a faanyag ned-
vességtartalma jelentősen csökken, 
ezért kevésbé változtatja meg a ke-
resztmetszetét (nem dagad, nem ve-
temedik és nem zsugorodik), Így egy  
időjárásálló, kültéren is alkalmazható 
faanyagot kapunk.

Ellenálló képesség és 
tartósság
A hőkezelési eljárás során a fa sejtfala-
inak az építőanyagai lebomlanak, ezál-
tal a baktériumok, gombák és rovarok 
nem támadják meg, mert ezen élőlé-
nyek tápanyagforrása megszűnik.

Színek 
A fa burkolat UV-sugárzás hatására 
elveszíti a hőkezelés utáni színtónusát 
és ezüst szürkévé válik. Eredeti színár-
nyalata azonban felületkezelő anya-
gokkal hosszú időn át megőrizhető! 

Integrált fém 
tartószerkezet
Mely vibrációmentes működést és 
masszív medencét eredményez. A fe-
lületkezelt fém tartószerkezet erősebb 
és tartósabb a fa és műanyag vázszer-
kezeteknél, mert a fával ellentétben 
nem korhad, valamint ellenáll a külön-
böző hőmérsékletváltozások miatt fel-
lépő deformációnak.
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Ami a kanapék helyébe lépett…
Ami a 20. század embereinek a kanapé, az a ma családjainak egy kényeztető masszázsmedence, ahol úgy 
beszélgethet családjával, barátaival, hogy közben a mennyországban érzi magát. A VitalSpa masszázsmedencéje 
elhozza a földi paradicsomot, Önnek csak a kellemes társaságról kell gondoskodnia.

sierra

Tuscan Sun

cameo

pearl

summer saphir

Lenyűgöző 
akril színek 

a VitalSpa-tól

Mit ér a kényelem a megfelelő külső nélkül?

Egy masszázsmedencére ritkán mondják azt, 
hogy „Hű de szép!”. Nos, a VitalSpa medencéi-
vel ez is megtörtént. Most ugyanis gránit, már-
vány és gyöngy színekből válogathat kedvére. 

Persze a szépség mellett ne feledkezzünk meg a 
belső tulajdonságokról sem. 
A VitalSpa medencék alapanyaga a Lucite akril 
lemez, melynek sajátossága az antibakteriális 
védelem. Kívül szép, belül véd!
 

Lucite antibakteriális akrilfelület
meggátolja az akril felületén a 
baktériumok elszaporodását.

Speciális ragasztó 
A megfelelő anyagkombinációt 
biztosítja az állandó terhelés és 
hőmérsékletváltozás ellenére is.

Többrétegű üvegszál erősítés
Tartóssá és különösen merevvé teszi 
az akril héjat.

BASF zártcellás PU habosítás
Tökéletes zaj és hőszigetelés 
közvetlenűl a medencetest külső 
felületén.

1

2

3

4

stearling silver

A katlógusban található acryl héj
 színek a valóságtól eltérhetnek!

Pearl Shadow
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Atlantis 
    Bali  
            Calypso                     Goa 

  Aruba 
    Haiti  

  

Tiszta és
biztonságos
Ha Ön egy medence tulajdonosa, saját kezűleg ellenőriz-
heti a vízminőséget. Így nem kell megkockáztatnia, 
hogy valamilyen egészségügyi problémával 
szembesüljön azáltal, hogy nyilvános 
medencében fürdőzik.

Tiszta és meleg víz… 
ez csakis a Balboa 

intelligens vezérlése lehet 
A VitalSpa az amerikai Balboa intelligens ve-
zérléseket használja, hogy ellenőrizze, beállít-
sa és szabályozza a medence vizét. 

A Balboának hála Ön egy könnyen vezérelhe-
tő medence tulajdonosa lehet, hiszen  segít-
ségével a masszázsfúvókák, a pezsgőfürdő, a 
fények és a vízhőmérséklet vezérlése is meg-
oldott lesz. 

Nem mellékesen napi két programozható 
szűrési ciklussal biztosítja a medence haté-
kony vízszűrését.

1

2

3

Intelligens vezérlési technológia 
•  Azonos érzékelők mindkét oldalon
•  Szoftveres kommunikáció a tökéletes

medenceműködés szabályozása 
érdekében (vízáramlás, hőmérséklet stb.)

•  Mindig biztosítja a megfelelő üzemi
hőmérsékletet a fűtőelem számára

•  Többszörösen biztosított 
védelmi rendszerek

•  Mindig aktív védelmi funkciók, érzékeli 
az eltömődött szűrőt és áramlási részeket

Fűtőcső
•  Nincsenek felesleges hegesztési varratok
•  Előre szerelt, kompakt kivitel
•  Könnyen bontható, cserélhető, szervizelhető

Fűtőelem (heater element)
•  Minimalizált lerakódási felület
•  Stabil 3/8”-os rögzítési pontok
•  Maximalizált áramlás kialakítás

Szabványosított érzékelő kialakítás

•  Nincs érzékelő szerelés a 
medence falba

•  Nincsenek nyomáskapcsolási
problémák

•  Letesztelt érzékelők a beépítés előtt
•  A technológia csökkenti a

szerelésből adódó hibák lehetőségét, 
megkönnyíti a hibaelhárítást

1

2

3

AX 10

ML 553

ML 900

TP 800

VL 801D

X5db X4db

Rendelhető a megjelölt 
modellekhez.
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Antibakteriális papírszűrő

Lucite · Folyamatos tisztaság, 
maximális biztonság

Ózon fertőtlenítés 
minden VitalSpa 
medencében
Sokunkban a mai napig összekap-
csolódik a medence a klórszaggal. 
Pedig ma már létezik egy lenyűgö-
ző megoldás, amely 600-3000-szer 
hatékonyabb fertőtlenítő hatással 
bír, mint a klór. De ez még csak a 
kezdet. Ez a megoldás ugyanis tel-
jesen környezetbarát. 

Az ózon PH semleges és haszná-
latából adódóan jelentősen lecsök-
kenthető a víz tisztítására szánt 
vegyszerek mennyisége, ezáltal időt 
és pénzt takarítunk meg.

Ózonfúvóka
Minden VitalSpa medence 
alapfelszereltsége

Képzeljen el egy masszázsme-
dencét, amelyet akár a nap 24 
órájában is használhat, szűrő-
jét mégis ritkábban kell cserélni. 
Egy masszázsmedencét, amelyet 
tényleg arra használ, amire való. 
Pihenésre, relaxálásra. 

A VitalSpa víztisztító rendszere ezt 
garantálja Önnek, köszönhetően a 
Dupla Pleatco papírszűrőknek. 

És hogy miért kell a megszokott-
nál ritkábban cserélni a  szűrőket?

A PLEATCO papírszűrő antibak-
teriális bevonattal, az átlagos 
papírszűrökhöz képest sűrűbb 
lamellákkal, különleges szűrő-
vázzal rendelkezik. Ez biztosítja a 
hatékony szűrésen túl a hosszabb 
élettartamot és a sokkal jobb fo-
lyadékáramlást. 

A PLEATCO papírszűrője ráadásul 
kíméli a masszázsmedence víz-
pumpáját, ezzel pedig megnöveli 
medencéje élettartamát. 

Elérkezett az idő, mikor a rossz 
szagokért, csúnya foltokért felelős 
baktériumokkal nem az emberre is 
káros vegyszerek végeznek. 
A Lucite International továbbfej-
lesztett akrillemezei gondoskodnak 

arról, hogy a kellemetlen szagokért 
és foltokért felelős baktériumoknak 
esélye se legyen megtelepedni a 
medence felületén.



Csökkentse a stresszt
és relaxáljon
Tegye le mobiltelefonját és ne aggódjon e-mailjei miatt! 
Engedje, hogy a víz megnyugtató hangja elfeledtesse 
Önnel a mindennapok stresszfokozó zajait.
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Télen is 
a szabadban
Képzelje el, ahogy kényelmesen elhelyezkedik 
VitalSpa medencéjében, az arcát a lehulló 
hópelyhek csiklandozzák és egy pohár 
pezsgőt kortyolgat.

Multifunkciós védelem 
és hőmegtartás

Az UV álló Thermotető segítségével a 
medencébe zárja a meleget, gátolja a víz 
kipárolgását, kívül tartja a koszt, a kisálla-
tokat és a rovarokat.

Prémium külső bevonat. 
Víz és U.V. álló kivitel

Többrétegű forgópánt, hőtartó 
kialakítással

Integrált megerősítés, lépésálló kivitel

Belső PE réteg, mely 
megakadályozza a 
nedvesség bejutását

Lejtős kialakítású, 
hézagmentes EPS habréteg

Többszörösen laminált szakadás és 
vegyszerálló alsóbevonat

Megerősített fogantyúk a 
könnyű nyitásért, zárásért

Biztonsági pánt krómozott 
rögzítőfülekkel

Pontosan illeszkedő 
külső szoknya a tökéletes 
szigetelésért

Megerősített 
vegyszerálló zipzárak

1

2

3

4

5

6

7

89

10
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„4 évszak” hőszigetelés 
Egy minőségi kültéri medence vízhőmérsékletét nem befolyásolhatja 
sem a zord hideg, sem pedig a rekkenő nyári hőség!
Ha masszázsmedence, akkor legtöbbünk fejében 
mindenféle óra indul eszeveszett pörgésnek. Vízórák 
és villanyórák. Azonban a „4 évszak” hőszigetelő 
rendszer rendkívüli hatékonysággal konzerválja a 
vízből származó hőenergiát. Innovatív hőszigetelő 
rendszere pedig segít az energia költségek ala-
csony szinten tartásában. 

Ezt úgy éri el, hogy a PU hab szigetelés a medence 
héjon, a medence talapzatán, az oldalsó burkolaton 
és ezek illesztéseinél is jelen van. Használaton kívül 
pedig a Thermotető meggátolja a víz felületének hő-
leadását és a kipárolgást.

2

3

4

1

5

A VitalSpa az UV álló Thermotető segítségével a medencé-
be zárja a meleget, gátolja a víz kipárolgását, kívül tartja a 
koszt, a kisállatokat és a rovarokat.

A tető középen 12 cm vastag, szélei felé, pedig 8 cm-re véko-
nyodik, ezáltal hatékonyan levezeti kültérre helyezett medence 
esetén a havat és az esőt.

2

3

4

5

1

Időjárásálló többrétegű masszív medence talapzat.

Az erősített fém tartószerkezet alapjául szolgáló medence talapzat kint tartja 
a rágcsálókat, rovarokat. Hatékonyan véd a környezeti hatásokkal szemben, 
és a BASF PU habszigetelés bent tartja a meleget.

4 
ÉV

SZ

AK HŐSZIGETELÉSTHERMOTETŐ

PU
HAB

Antiallergén

Penészálló

Könnyű

Energiatakarékos, kiváló 
hő és hangszigetelő
Nem köti meg a párát, 
mint a nyíltsejtes változatok

A BASF zártcellás habosított tech-
nológia további előnyei a nagyszerű 
hőszigetelési mutatókon túl.

Zártcellás hőszigetelés a medence akril héjának 
teljes külső felületén

Hatékonyan meggátolja a medence vízének az energiavesztését, 
teljes hozzáférhetőséget biztosítva a csőrendszerhez.

Zártcellás BASF PU habszigetelés minden VitalSpa medence 
természetes fa burkolatának teljes belső felületén.

Egy minőségi kültéri medence vízhőmérsékletét nem befolyásolhatja 
sem a zord hideg, sem pedig a rekkenő nyári hőség.

Legyen tudatos vásárló! 
Minimalizálja az üzemeltetési költségeket.

VitalSpa medencéje még a masszázspumpa által termelt
hőenergiát is hasznosítja a víz melegen tartásához.
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Ami a csövön kifér
Mi történik, ha egy medence a megszo-
kottnál több vizet képes átengedni a 
csőrendszerén? Erősebb, hatékonyabb 
és kellemesebb masszírozó hatásban ré-
szesül minden fürdőző!
A VitalSpa medencéket nagy áteresz-
tő képességű csőrendszerrel terveztük, 

ezáltal a csövek 40%-al több vizet ké-
pesek átengedni, mint a hagyományos 
rendszerek. Masszázspumpáink és cső-
rendszerünk kombinációja nem jelent na-
gyobb energiafogyasztást, ugyanakkor 
masszázserő növekedést IGEN!
 

Easy Control 
a VitalSpa medencéiben!

Mini Shiatsu 
vízfúvóka

Pontszerű hidroterápiás  
masszázst nyújtó vízfúvóka.

2”

Turbo Air 
pezsgőfúvóka

Légbuborékok millióit 
juttatja a medence vízébe.

2”

Standard Varió vízfúvóka
Teljesen szabályozható, egyetlen 
mozdulattal állítható pontszerű 
masszázst vagy örvénylő masz-

szírozó élményt nyújt.

3”

Standard Pulsar vízfúvóka
Szabályozható, kellemesen 

simogató lágymasszázs 
élményt biztosít.

3”

Standard Örvény fúvóka
Szabályozható, körkörösen 
masszírozó, intenzív masz-

százst biztosít folyamatosan.

3”

Power Vario fúvóka
Teljesen szabályozható, egyetlen 
mozdulattal állítható pontszerű 

masszázst vagy örvénylő masszírozó 
élményt nyújt.

5”

Power Extrém fúvóka
Maximális teljesítmény a lábakra 

célozva. Hatékony talpmasz-
százs. Szabályozható.

5”

Power Turbó fúvóka
Dögönyöző masszázs-

fúvóka a megfáradt 
hátizmok lazítására.

5”

Power Pulsar fúvóka
Szabályozható, kelleme-
sen simogató lágymasz-
százs élményt biztosít.

5”

Power Örvény fúvóka
Intenzíven, körkörösen masz-
szírozó hátmasszázs fúvóka. 

Szabályozható, hatékony 
hátmasszírozó hatás.

5”

Extrém Turbó fúvóka
A legpezsdítőbb masszázsél-

mény! Percenként 720 liter vizet 
képes átjuttatni a 15 koncentrált 

fúvókanyíláson.

7”

Vízesés fejpárna

Self control vezérlés

Kartámasz

Integrált kapaszkodó

Csukló, kézfej fuvókák

Lábtámasz

Balboa kezelő

Intenzív talpmasszázs fúvókák

Víz alatti LED fényterápia

Extra méretű vízfelszínt tisztító 
szűrőnyílás, amely összegyűjti és 

megszűri a lebegő szennyeződéseket

Kis mélységű hűsölő ülés és belépő

Pohártartó

Exkluzív megjelenésű szigetelt 
sarokelem
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Áramlásszabályzó szelepek 
a vízesés fejpárnákhoz

Kivehető és felcserélhető fuvókák 

Levegőfúvókák

Ózonfuvóka 

Ergonomikus kialakítású mély és 
kényelmes masszázsülések

Gravitációs leeresztő

Kiemelkedő, szabályozható csobogók

Könnyen levehető hőszigetelt 
Thermowood fa oldalborítás

Extrém turbó fúvóka

Nyitható, zárható, cserélhető 
masszázsfúvókák

Puha fejpárna
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EASY

C

O N T R O

L

Talán már Önnel is előfordult, hogy kényel-
mesen elhelyezkedett egy masszázsmeden-
cében, de a várt nagy „Hűha érzés” csak nem 
akart jönni. Ennek az lehetett az oka, hogy 
egy masszázsmedencétől mindenki mást 
vár. És ha a medence nem a mi igényeink 
szerint van beállítva, akkor a csoda elmarad. 

A VitalSpa medencéiben magunk állíthatjuk 
be a fúvókák hatékonyságát, hogy milyen 
erővel és hatásfokkal működjenek. 

Az innovatív Easy Control technológia kom-
binálja a vízpumpa és a masszázsrendszer 
adta maximális kihasználást, melynek lé-
nyege, hogy minden egyes ülőhely egy saját 
masszázsmotorral van ellátva, amit a kar-
nyújtásnyira lévő vezérléssel tudunk ki- és 
bekapcsolni, illetve egyedileg szabályozni.
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Kényeztesse magát 
masszázs hydroterápiával

Extra mély, terápiás masszázsülés
Különlegesen puha nyakpárnával. A mély és ké-
nyelmes ülés összetett és intenzív masszázst nyújt 
mind a nyaknál, mind a hátnál.

Mély, dögönyöző lábmasszázsülés
Nagy teljesítményű, erőteljes fúvókákkal. Egy 
pontban a hátat valamint koncentráltan a talpat 
masszírozza nagy intenzitással.

Hűsölő ülés
Mely belső lépcső is egyben biztonságos csúszás-
gátlós kialakítással és emelt magassággal. Kelle-
mesen simogató lágymasszázst nyújt azoknak, akik 
szeretnék a felsőtestüket a víz felett tartani.

Testformájú, masszázs fekvőhely 
Puha, szabályozható vízesés fejpárnával. Ergono-
mikusra terveztük, hogy a test formáját kövesse. 
Számtalan fúvóka célozza testünk akupresszúrás 
pontjait, a nyaktól a vádlikon keresztül a lábujjakig.

Mély, lágymasszázsülés
Puha, szabályozható vízesés fejpárnával. Nagy telje-
sítményű, de mégis lágy erejű fúvókákkal hátizmaink 
felső felét masszírozza kellő intenzitással. Ellazítja a 
lapocka körüli izmokat, kimasszírozza a csomókat, 
melyeket egy fárasztó nap során szereztünk.

Mély, pontmasszázsülés
Puha fejpárnával. Ez a mély kiképzésű masszázsü-
lés akár pontszerű, akár körkörös masszázsra is ké-
pes szinte a teljes hát felületén.
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6 féle hidromasszázs
medencében1

A képen az Atlantis medence látható, más típusoknál a medence fizikai adottsági miatt az ülések és fúvókák száma változik. 

Testformájú, masszázs fekvőhely

Mély, lágymasszázsülés

Hűsölő ülés

Mély, pontmasszázsülés

M
ély, dögönyöző lábmasszázsülés

Extra mély, terápiás masszázsü

lés
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Haiti alapfelszereltség

Választható kiegészítők
•  Thermotető (barna)
•  Thermowood fa lépcső
•  DeLuxe burkolat
•  DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED) 
•  MicroSilk oxigénterápia
•  Távoli telefonos vezérlés
•  Vízálló távirányító 
•  EASY víztisztító berendezés
•  UV-C vízfertőtlenítő
•  Hőcserélőre való előkészítés
•  Audio rendszer
•  +8 levegőfúvóka
•  Aromaterápia
•  Thermotető emelő
•  Thermowood tároló láda
•  Medence korlát

summer saphir

pearl

cameo

stearling silver

Férőhely

Méret

Fúvókaszám

Masszázspumpák száma

+1 db keringető szivattyú

Színterápia

Ózonfertőtlenítés

Tartószerkezet

"4 évszak" hőszigetelés

Thermowood fa oldalburkolat

Űrtartalom

Haiti
A Haiti medencét az optimális 
masszírozó erő, a tágas belső 
tér és a kis fogyasztás jellemzi.

1 fekvő és 5 ülőhely

206 x 197 x 90 cm

31 db rozsdamentes acél

1 db

110 W

igen

igen

fém

igen

standard

1300 L

SZEMÉLY

FÉR
ŐHELYEK  SZÁM

A6

VÁ

LASZTHATÓ

SZ ÍNEK  SZÁM
A

4

M
AS

SZÁZSZÓNÁK

Masszázszónákról 
bővebben a 
20. oldalon 

olvashat.

1

3
5

6
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Aruba
Egy jól felszerelt, de a családi medencéknél 
kisebbet keres? Akkor hadd mutassam be 
Önnek az Aruba medencét. Felszereltsége 
igen magas, teljesítménye kimagasló.  
Jó választásnak tűnik, igaz?

Aruba alapfelszereltség
Férőhely

Méret

Fúvókaszám

Masszázspumpák száma

+1 db keringető szivattyú

Színterápia

Ózonfertőtlenítés

Tartószerkezet

"4 évszak" hőszigetelés

Thermowood fa oldalburkolat

Űrtartalom

Választható kiegészítők
•  Thermotető (barna)
•  Thermowood fa lépcső
•  DeLuxe burkolat
•  DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED) 
•  MicroSilk oxigénterápia
•  Távoli telefonos vezérlés
•  Vízálló távirányító 
•  EASY víztisztító berendezés
•  UV-C vízfertőtlenítő
•  Hőcserélőre való előkészítés
•  Audio rendszer
•  +8 levegőfúvóka
•  Aromaterápia
•  Thermotető emelő
•  Thermowood tároló láda
•  Medence korlát

1 fekvő és 2 ülőhely

200 x 150 x 80 cm

52 db rozsdamentes acél

2 db

110 W

igen

igen

fém

igen

standard

840 L

summer saphir

pearl

cameo

stearling silver

SZEMÉLY

FÉR
ŐHELYEK  SZÁM

A3

VÁ

LASZTHATÓ

SZ ÍNEK  SZÁM
A

4

M
AS

SZÁZSZÓNÁK

Masszázszónákról 
bővebben a 
20. oldalon 

olvashat.

1

2
4

5
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Calypso
A családi medence, melynek 
egyedisége az állítható 
nyak- és vállmasszázs 
fúvóka kialakítás. Fokozza a 
masszázsélményt kedvére!

Calypso alapfelszereltség
Férőhely

Méret

Fúvókaszám

Masszázspumpák száma

+1 db keringető szivattyú

Színterápia

Ózonfertőtlenítés

Tartószerkezet

"4 évszak" hőszigetelés

Thermowood fa oldalburkolat

Űrtartalom

Választható kiegészítők
•  Thermotető (barna)
•  Thermowood fa lépcső
•  DeLuxe burkolat
•  DeLuxe kiegészítő színterápia (11 db LED) 
•  MicroSilk oxigénterápia
•  Távoli telefonos vezérlés
•  Vízálló távirányító 
•  EASY víztisztító berendezés
•  UV-C vízfertőtlenítő
•  Hőcserélőre való előkészítés
•  Audio rendszer
•  +8 levegőfúvóka
•  Aromaterápia
•  Thermotető emelő
•  Thermowood tároló láda
•  Medence korlát

1 fekvő és 5 ülőhely

206 x 197 x 90 cm

48 db rozsdamentes acél

2 db

110 W

igen

igen

fém

igen

standard

1300 L

summer saphir

pearl

cameo

stearling silver

SZEMÉLY

FÉR
ŐHELYEK  SZÁM

A6

VÁ

LASZTHATÓ

SZ ÍNEK  SZÁM
A

4

M
AS

SZÁZSZÓNÁK

Masszázszónákról 
bővebben a 
20. oldalon 

olvashat.

1

3
2 5

6
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Bali
Egy medence, amelynek 
extra felszereltségét és 
belső kialakítását látva 
azt fogja érezni, hogy 
megtalálta az igazit!

Bali alapfelszereltség
Férőhely

Méret

Fúvókaszám

Masszázspumpák száma

Levegőkompresszor

+1 db keringető szivattyú

Színterápia

Ózonfertőtlenítés

Tartószerkezet

"4 évszak" hőszigetelés

Thermowood fa oldalburkolat

Vízesés fejpárna

Vízcsobogó

Easy Control vezérlőgomb

Űrtartalom

Választható kiegészítők

1 fekvő és 4 ülőhely

231 x 195 x 90 cm

77 db rozsdamentes acél

4 db

1 db

110 W

igen

igen

fém

igen

standard

2 db

igen

4 db

1300 L

•  Thermotető (barna)
•  Thermowood fa lépcső
•  DeLuxe burkolat
•  DeLuxe kiegészítő színterápia (16 db LED)
•  MicroSilk oxigénterápia
•  Vízálló távirányító 
•  EASY víztisztító berendezés
•  UV-C vízfertőtlenítő
•  Hőcserélőre való előkészítés
•  Audio rendszer
•  Aromaterápia
•  Thermotető emelő
•  Thermowood tároló láda
•  Medence korlát

SZEMÉLY

FÉR
ŐHELYEK  SZÁM

A5

VÁ

LASZTHATÓ

SZ ÍNEK  SZÁM
A

6

M
AS

SZÁZSZÓNÁK

Masszázszónákról 
bővebben a 
20. oldalon 

olvashat.

1

3
2

4
5

EASY

C

O N T R O

L

summer saphir

pearl cameo

sierra

stearling silver

pearl shadow tuscan sun
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Atlantis
Ha egészen nagy a családja, akkor 
az Atlantisra mindenképp vessen egy 
pillantást. Maximalistáknak, rengeteg 
extrával felszerelt medence,  
Easy Control vezérléssel.

Atlantis alapfelszereltség
Férőhely

Méret

Fúvókaszám

Masszázspumpák száma

Levegőkompresszor

+1 db keringető szivattyú

Színterápia

Ózonfertőtlenítés

Tartószerkezet

"4 évszak" hőszigetelés

Thermowood fa oldalburkolat

Vízesés fejpárna

Vízcsobogó

Easy Control vezérlőgomb

Űrtartalom

Választható kiegészítők
•  Thermotető (barna)
•  Thermowood fa lépcső
•  DeLuxe burkolat
•  DeLuxe kiegészítő színterápia (18 db LED)
•  MicroSilk oxigénterápia
•  Vízálló távirányító 
•  EASY víztisztító berendezés
•  UV-C vízfertőtlenítő
•  Hőcserélőre való előkészítés
•  Audio rendszer
•  Aromaterápia
•  Thermotető emelő
•  Thermowood tároló láda
•  Medence korlát

1 fekvő és 5 ülőhely

231 x 231 x 95 cm

73 db rozsdamentes acél

5 db

1 db

110 W

igen

igen

fém

igen

standard

2 db

igen

4 db

1600 L

SZEMÉLY

FÉR
ŐHELYEK  SZÁM

A6

VÁ

LASZTHATÓ

SZ ÍNEK  SZÁM
A

6

M
AS

SZÁZSZÓNÁK

Masszázszónákról 
bővebben a 
20. oldalon 

olvashat.

1

3
2

4
5

6

EASY

C

O N T R O

L

summer saphir

pearl cameo

sierra

stearling silver

pearl shadow tuscan sun
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Goa
Mára az apartmanok és szállodák 
elengedhetetlen kelléke lett ez a 
feszített víztükrű megoldás. 
Miért ne élvezhetné Ön otthonában 
is a kényelem luxusát?

Goa alapfelszereltség
Férőhely

Méret

Fúvókaszám

Masszázspumpák száma

+1 db keringető szivattyú

Színterápia

Ózonfertőtlenítés

Tartószerkezet

Vízszűrő fajtája

Puffertartály

Űrtartalom

Választható kiegészítők
•  Thermotető (barna)
•  DeLuxe kiegészítő színterápia (18 db LED) 
•  MicroSilk oxigénterápia
•  Távoli telefonos vezérlés
•  Vízálló távirányító 
•  EASY víztisztító berendezés
•  UV-C vízfertőtlenítő
•  Hőcserélőre való előkészítés
•  +10 levegőfúvóka
•  Aromaterápia

6 ülőhely

ø238 x 96 cm

33 db rozsdamentes acél

2 db

300 W

igen

igen

Fém

homokszűrő

900 L

1350 L

SZEMÉLY

FÉR
ŐHELYEK  SZÁM

A6

VÁ

LASZTHATÓ

SZ ÍNEK  SZÁM
A

6

M
AS

SZÁZSZÓNÁK

Masszázszónákról 
bővebben a 
20. oldalon 

olvashat.

3
2

4
5

6

summer saphir

pearl cameo

sierra

stearling silver

pearl shadow tuscan sun
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MicroSilk® hidroterápia
A selymes és gyengéd 

buborékfelhő 
a Luxus érzésével

Mi is az a Micro buborék?

A MicroSilk buborékok negatív töltésűek így vonzódnak 
a bőr pórusaihoz és elősegítik a szennyeződések eltávolítását.

A MicroSilk buborékok olyan kicsik, 
hogy mélyen behatolnak a pórusokba.

A bőrön maradó H2O és O2 feltölti a bőr pórusait, 
ezáltal rugalmassá, puhává és selymessé teszik azt.

Hatékonyan javítják a bőr anyagcseréjét.

Rendszeres használata egészségesen tartja a bőrt, 
a benne lévő oldott oxigén természetes antibakteriális anyag.

• Egy Micro buborék átmérője kb. 50 mikron.
• Kis méretéből adódóan nagyon hosszú ideig lebeg a vízben.
• Egy normál levegő buboréknál  50-szer 100-szor kisebb.
• Méretéből adódóan képes szétpukkanni a vízben.

microsilk
buborék

< 50 µm

Relaxálás és szépségápolás még so-
sem párosult olyan hatékonyan, mint 
a MicroSilk-kel felszerelt masszázs-
medencében.

Mert el tud képzelni annál kellemesebb 
érzést, mint amikor egy fárasztó nap 
után elfekszik kedvenc masszázsme-
dencéjében, és az a forradalmian új hid-
roterápiás funkciójának hála csillapítja a 
kissé sajgó derekat, végtagokat, miköz-
ben a bőrét is megfiatalítja, immunrend-
szerét pedig erősíti?

Hidratál és megfiatalít

Átlagos 
buborék

> 2,500 µm

Hajszál vastagsága

Pórus mérete

Sejt mérete

Micro buborék

Bacilus, vörös vérsejt mérete

bacilus mérete

Fehérje molekula mérete

Atom mérete

100 µm

25 µm

10 µm

5 µm

1 µm

10 nm (0,01 µm)

1 nm (0,001 µm)

0,1 nm (0,0001 µm) 25 cm/s1 cm/s



Pihenjen a
csillagok alatt

Színterápia
Minden VitalSpa medencében megta-
lálható egy különleges fénytechnoló-
gia, amely még élménydúsabbá teszi a 
fürdőzést.

Merüljön el 
a színek világában!

DeLuxe színterápia 
Tegye egyedivé a medencéjét a DeLuxe LED vilá-
gítással, mely 11-18 darab (medencéjének a mé-
retétől függően) beépített mini LED-et tartalmaz.
(opcionális) 

A SZINEK 
VÉGTELEN 
TÁRHÁZA

Válassza ki a 
személyiségéhez vagy 

hangulatához legjobban 
illő színt, vagy élvezze a 
folyamatosan egymásba 
úszó színek varázslatos 

látványát.

Vízesés fejpárna

Szabályozható, 
nyitható-zárható kezelővel.

Pihentesse fejét ezen a 
különleges és puha fejpárnán.

Csobogó

A szabályozható vízsugarakkal 
még teljesebb élményben lehet 
része. Élvezze ki a víz csobogó 
és nyugtató hatását, és adja át 

magát a teljes harmóniának.

Kapaszkodó

Biztonságot ad a medencében 
való mozgáshoz, s nem utolsó 
sorban hangulatvilágításnak is 

tökéletes.

Csodálja meg esténként a csillagos eget! Nincs 
annál nagyszerűbb és megnyugtatóbb érzés, 
mint egy meleg fürdőt venni az éj leple alatt!

37
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Legjobb hangulat 
a medencében

Válasszon igényeihez illő
audió rendszert!

Minden audiorendszer alaptartozéka.

Clarion Marine 1 és
Polyplanar 2.1 Audio rendszer 
A masszázsmedence oldalburkolatába be-
épített Clarion Marine 1 vízálló fejegység a 
Bluetooth csatlakoztatási lehetőség mellett 
a CD és USB, AM/FM rádió funkciókat kí-
nálja. CD lejátszója MP3/WMA formátumo-
kat is támogatja. 

Clarion Marine 2 és
Polyplanar 2.1 Audio rendszer
A masszázsmedencétől 20 méterre is elhe-
lyezhető vízálló Clarion Marine 2 fejegység 
rendkívül sokoldalú. Bluetooth csatlakoz-
tatási lehetőség mellett az AM/FM rádió is 
az alapfunkciók része. Az audio berendezés 
bővíthető USB és AUX csatlakozási pontok-
kal, valamint vízálló távirányítóval.

 360°

Polyplanar 2.1 
Audio rendszer*

Kiemelkedő és 
 360°-ban elforgatható 

hangszóró

Mélynyomó a
tökéletes hangzásért

Választható kiegészítők a 
Marine 2 rendszerekhez

USB és AUX 
csatlakozási

pontok
Vízálló 
távirányító

1

2
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Balboa távoli medencevezérlés
Képzeljen el egy fárasztó napot. Egy napot, amikor semmi nem 
úgy sikerült, ahogy szerette volna. A kávé hideg volt, az üdítő 
meleg, a munka sok, a napsütés kevés. Egy ilyen nap után még 
az is felér egy villámcsapással, hogy kedvenc masszázsmeden-
cénkre is várni kell. 

Nos, a Balboa okos telefonos (Android és iPhone) alkalmazás-
nak köszönhetően egy gombnyomással a kívánt hőfokra állíthat-
ja medencéje vizét. Így, mikor hazaér az év legnyűgösebb nap-
ján, nem lesz más dolga, mint beugrani VitalSpa medencéjébe. 
Ugye, máris mennyivel szebb lesz ez a borús nap is?

Biztonság
Sokan úgy gondolják, ha megvették a medencéjüket, akkor 
a medence problémát letudták, és egy életre van egy me-
dencéjük. Azonban egy medencével sok minden történhet, 
míg mi távol vagyunk.

Jöhet egy hatalmas vihar, ami ugyan nem kapja fel a me-
dencénket, de bajt azért okozhat. A Balboa funkciói azon-
ban segítenek folyamatosan kontrollálni medencéjét. 

Ha Ön a nyaralójában szeretné használni a masszázsme-
dencéjét akkor se aggódjon! Medencéjét bárhonnan, bár-
mikor előkészítheti az energiatakarékos üzemmódból egy 
azonnali fürdőzésére.

Megtakarítás
•     Üzemmód váltás bármikor bárhonnan 
•     Fűtési időszakok maximális kontrollja
•     Nappali áram esetén bizonyos 

berendezések blokkolása
•    A nem kívánt beállítások átprogramozása 

bármikor bárhonnan

 Áttekinthetőség
•     Egyszerű átlátható kezelőfelület
•     Könnyen kezelhető funkciók (hőmérséklet 

szabályzás, szivattyúk ki/bekapcsolása, 
szűrési ciklus beállítás)

•     Android és Apple okos telefonokhoz és
 táblagépekhez egyaránt elérhető

A medence, amely akár a 
munkahelyéről is irányítható

Egyszerű kapcsolódás 
az otthoni hálózathoz

Munkahelyen
Bárhol, bármikor!

Otthonában
Bárhol, bármikor!

Nyaraláskor
Bárhol, bármikor!

Kávézóban
Bárhol, bármikor!

Éljen a rendszer előnyeivel!

érintőképernyőről történő vezérlés

meglévő okostelefonjáról, táblagépéről
vezérelheti a rendszert

fűtés szabályzás, üzemmód, szűrési program,
motorok ki/be kapcsolása bármikor bárhonnan

Nyaralóban
Bárhol, bármikor!

A Balboa távoli medencevezérlés csak az Aruba, Haiti, Calypso és Goa medencékhez rendelhető. 
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Szerelje fel medencéjét 
további hasznos kiegészítőkkel

UV-C vízfertőtlenítő
Baktériummentes medence szúró 
klórszag nélkül? Bizony, ez ma 
már nem lehetetlen. Az UV-C 
berendezés ugyanis hatékonyan 
és környezetbarát módon 
biztosítja a tiszta és friss vizet a 
medencéjében. 

A beépített lámpa segítségével az UV-C 
sugárzás semlegesíti a baktériumokat, 
vírusokat és egyéb primitív organizmusokat, 
valamint megakadályozza azok szaporodását. 

Kiegészítő vízkezelésként ajánljuk, mellyel 
jelentősen csökkenthető a klór és egyéb vegyi 
anyagok mennyisége a vízkezeléskor.

Thermowood 
falépcső

Kényelmes ki- és beszállást biztosít a 
VitalSpa masszázsmedence külső fa 

burkolatával harmonizáló fa lépcső. A lépcső 
időjárásálló és víz hatására sem dagad meg, 

vagy válik csúszóssá.

Induló 
vízkezelő csomag

Minden VitalSpa medence alapfelszereltsége az 
ózonfertőtlenítő, mely nagymértékben lecsökkenti a 
vízkezeléshez szükséges vegyszerek mennyiségét. 

Gondozza medencéjének vizét korszerű vízkezelő szereinkkel! 
Kíméletes, ugyanakkor hatékony. Akár kisgyermekes 

családok számára alkalmas alternatívákat is kínálunk.

Thermotető
Hogy Ön télen is élvezhesse a forró masszázsfürdőt, ez a 
thermotető lesz segítségére. Vastag szigetelőanyaga garantálja, 
hogy a masszázsmedence vize nem hűl ki fagyos téli estéken 
sem. Barna, UV és vegyszerálló műbőrből készült, praktikus 
fogantyúkkal, hogy könnyen mozgatható legyen.

kristálytiszta,
kiváló minőségű víz

EASY
VÍZTISZTÍTÓ
RENDSZER

folyamatos, automatikusan 
vezérelt tisztítás

EASY víztisztító rendszer
Az EASY automatikus vízkarbantartó 
rendszer segítségével egyszerűen és 
gazdaságosan gondoskodhat arról, 
hogy masszázsmedencéjében a víz 
az évente esedékes vízcserék közötti 
időszakban is végig megfelelő minőségű 
és kristálytiszta maradjon. Az EASY 
rendszer garantálja a nátrium bromid 
természetes Brom Ionok formájában való 
folyamatos áramlását, ezzel biztosítva a 
tökéletes vízminőséget.

Thermowood tárolóláda
műbőr párnával
A masszázsmedence burkolatával megegyező Thermowood  
tárolóláda 145*60*43 cm méretével tágas tárolóhelyet biztosít a 
fürdőzés kellékei számára és kényelmes pihenőhely. Stílusában 
kiválóan illeszkedik a masszázsmedencéhez, praktikus kiegészítő, 
mely kényelmes is.

Medence korlát
A masszázsmedencébe történő be és 

kijutást könnyíti meg és teszi bizton-
ságosabbá a masszázsmedencéhez 

illeszthető korlát. Csúszásmentes 
neoprén fogáspontokkal és stabil 

támasztékkal kellő biztonságot 
ad a mozgásukban korlátozott 

személyek számára is.

Thermotető 
emelő

A thermotető mozgatása a pneumatikus 
emelő és tartószerkezetnek köszönhetően 

rendkívüli módon megkönnyíthető. 
A thermotetőt két egyszerű mozdulattal a 

masszázsmedence mögé helyezhetjük. 
A thermotető emelő több funkciót is ellát, 

nem csak a levételt és a felrakást könnyíti, 
hanem tartja is a thermotetőt  

miközben fürdőzik. 
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Thermowood 
fa burkolat 

Thermowood fa burkolataink nem csak elegánsak, hanem 
stílusosak is. A Standard kialakítás mellett  

DeLuxe fa burkolatot is kínálunk.

Hőcserélőre való előkészítés
Ha Ön rendelkezik napkollektorral, vagy akár hőszivattyúval, netán 
a medence vizét szeretné kazánnal fűteni, akkor medencéjét 
előkészítjük igényeinek megfelelően. 
Az előkészítés, mint szolgáltatás a hőcserélő árát nem tartalmazza!

Vízálló távirányító
Ha a nappalija a tévé távirányító koppanásaitól 

hangos, akkor Önnek a masszázsmedencéjéhez vízálló 
távirányítóra van szüksége! 

Így csak akkor kell felkelnie a kényelmes ülésből, 
ha befejezte a fürdőzést, mert a vízálló lebegő 

távirányítóval minden funkciót vezérelhet. Legyen az akár 
masszázsfunkció, vagy fényterápia.

Aromaterápia
A VitalSpa tudja hogyan kényez-
tesse Önt úgy illóolajokkal, hogy 
a vizet a legkisebb mértékben 
se szennyezze. Pezsegjen az 
illatos buborékok millióival.  
Az aromaterápiát kérheti  
bármely medencéhez.

+8 levegőfúvóka
Az alsó légbefúvóknak és a víz felhajtóerejének 
köszönhetően a levegőmasszázs bekapcsolásakor 
a vízben kellemes pezsgőhatás jön létre.  
(Haiti, Aruba, Calypso és Goa medencékhez 
rendelhető kiegészítő)

A VitalSpa levegőmasszázst kiegészítheti 
aromaterápiával is. Milliónyi levegőbuborék fog 
gondoskodni az Ön pihenéséről. Nem hangzik 
rosszul, igaz? 

Fokozza az élményt 
levegőmasszázzsal!

Kézi porszívó
A medence használata során könnyen elő-

fordulhat, hogy olyan szennyeződéseket
(homok, kavics, apróbb szennyeződések) 

viszünk a vízbe, melyek súlyuknál fogva
az ülésekre és a medence aljára kerülnek. 

Ezeket gyorsan és egyszerűen eltávolít-
hatja egy vákuumos elven működő kézi 

porszívóval. 

Ez a kimosható mobil kézi porszívó főként 
kisgyermekes családoknak jelent nagy 

előnyt, de mindenkinek ajánljuk, akinek 
fontos a makulátlan tisztaság.

Szűrés, vízkezelés
A VitalSpa víztisztitó rendszere magába foglalja az ózongenerá-
tor által biztosított csírátlanítást, és a 7,4 m2-es szűrőfelületet a 
Dupla Pleatco papírszűrőkkel. Így együtt tiszta és biztonságos 
vizet juttatnak a medencébe. 

Ennek köszönhetően kevesebb időt és energiát kell a medence 
fenntartására fordítani. Emellett a Balboa ellenőrző rendszere 
folyamatosan biztosítja a medence tisztaságát.

STANDARD DELUXE

2
FÉLE
BURKOLAT

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
HATÉKONY TAKARÍTÁS

      FÉLE
ILLAT
7 
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VitalSpa · a garantált kényelem
A medencéjét a kiszállítás előtt és a beüzemeléskor is ellenőrizzük és 
átvizsgáljuk. Gondoskodunk róla, hogy Ön hosszú éveken át élvezhes-
se a masszázs jótékony hatását.

A vásárlás előtt
Amit csak a medencemester 
szeme lát

A medence csak akkor adja a maximális 
élményt, ha otthonába tökéletesen belesi-
mulhat. Ezért díjmentesen felmérjük otthona 
adottságait, és segítünk nemcsak a kertren-
dezésben, hanem a legjobb medence kivá-
lasztásában is.

Így biztos lehet benne, hogy azt a medencét 
kapja, amelyet mintha az Ön kertjére, tera-
szára szabtak volna. Ez a szolgáltatásunk az 
egész országban ingyenes.

Vásárláskor
Vigye „próbakörre” a
medencéket

Egy autót is kipróbál, mielőtt megveszi – a 
medencepróba természetesen jár Önnek.

Próbálja ki próbatermünkben a finom masz-
százsfajtákat, csobbanjon bele a felfrissítő 
medencevízbe, és minden kérdését megvá-
laszolják medencekészítő mestereink. Min-
den funkciót, fúvókafajtát, medencés multi-
médiát és extrát kipróbálhat élőben. 

Nálunk nem érvényes a múzeumi szabály. 
Vásárlás előtt minden medencét és kiegé-
szítőt akárhányszor és akárhogyan megvizs-
gálhat, kipróbálhat, megfogdoshat. Nálunk a 
vevőé a szabadság.

És a szállítást is levesszük az Ön válláról! 
Csapatunk elviszi és „kulcsrakészen” be-
szereli a medencéjét – mert nekünk az Ön 
kényelme a legfontosabb.

Vásárlás után
Gondtalan fürdőzés 
évtizedeken keresztül

A vásárlás után is törődünk medencéje 
egészségével, ezért meghatározott időkö-
zönként elvégezzük a karbantartási mun-
kákat (téliesítés, vízkezelés stb.). Ön nyu-
godtan, aggodalom nélkül és kényelmesen 
kikapcsolódhat, mert gondoskodásunknak 
hála a medence vize mindig tökéletes marad.

Minden VitalSpa medence valódi nyugalmat 
és kényelmet ad és ezt 3 szintű medencegon-
doskodással garantáljuk Önnek.

Minden egyes masszázsmedence olyan gondossággal készül, mint egy kifi-
nomult óra: alkotóelemről alkotóelemre készítik medencekészítő mestereink.

A VitalSpa medencék minden nemzetközi szabványnak megfelelnek – CE 
jelöléssel, illetve a TÜV független tanúsító szervezet kiváló minősítésével 
rendelkeznek. Ez a precíz ellenőrzési folyamat garantálja, hogy Ön a legjobb 
medenceminőséget élvezhesse évtizedeken át.

VitalSpa „3 szintű” garancia

1

2

3

A munkát bízza ránk.  
Ön élvezze a pihentető fürdőzést. 

GARANCIA
a szerkezetre

GARANCIA
a medencehéjra

GARANCIA
az elektronikus 
alkatrészekre

GARANCIA
a csővezetékekre

Rendkívüli minőség            Garancia            Hosszú élettartam

A relaxáláshoz nemcsak a több millió selymes buborék kell, hanem a gondtalanság is. 
Az, hogy a szűrő mindent kibír, a szivattyú megbízhatóan duruzsol, a medence pedig 
hosszú évtizedeken át az az otthoni tengerpart lesz, amire Ön vágyik.

Mogyoródi út 32.

www.vitalspa.hu

Bemutatóterem: 
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
Telefon: +36/30-586-33-49
E-mail: info@vitalspa.hu

SZOLGÁLTATÁS

VÁSÁRLÁS

ELŐTT   •   KÖZBEN   • 
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Zászlós u.

M
exikói út

Francia út

Látogasson el 
hozzánk!
Tekintse meg a VitalSpa medencé-
ket működés közben. Kalandozzon el 
gondolataiban, milyen lenne levezetni 
a napi stresszt saját medencéjében. 
Válasszon kedvére termékeink közül.
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rutint felhalmozva hozták létre Ma-
gyarországon a VitalSpa márkát. 

Cégünk nemcsak a vákuumformá-
zásra, hanem a teljes szerelésre és 
összeállításra jött létre. Minden ter-
mékünket a hazai és a nemzetközi 
piacokra is terveztük, s ennek figye-
lembevételével állítjuk össze.

Minőség és 
megbízhatóság
Alkatrészeinket és kiegészítőinket 
a legjobban felkészült amerikai 
és nyugat-európai beszállítóinktól 
szerezzük be. 

Az ergonomikusan kialakított Lu-
cite akrillemezből gyártott meden-
céinkbe Balboa intelligens vezér-
léseket és fúvókákat, Waterway 
komponenseket építünk be. 

Minden komponensünk első osz-
tályú, így tudjuk garantálni a meg-
bízhatóságot. 

A VitalSpa medencék a nemzetkö-
zi szabványoknak is megfelelnek, 
termékeink CE jelöléssel rendel-
keznek. Medencéink kiváló mi-
nőségét a TÜV független tanúsító 
szervezet igazolja.

Mi kell a 
jó döntéshez? 
Ezeket a kérdéseket magunknak is 
feltesszük időről időre, miközben kí-
váncsian kutatjuk vásárlóink szem-
pontjait, a megfelelő döntés megho-
zatalának mozgatórugóit. 

Egy masszázsmedence megvásár-
lásakor hosszútávra szóló, megala-
pozott döntést hozunk. Ugye, meg-
nyugtató az érzés, amikor tudjuk, 
hogy lehetőségeinkhez és igénye-
inkhez képest a legjobbat vásárol-
tuk? Nos, szakértő csapatunk segít 
Önnek meghozni a lehető legjobb 
döntést.

A gyártóról
A Méta Hungary Kft. egy olyan pro-
fesszionális gyártó, mely hazánkban 
a hidromasszázs gyártására speci-
alizálódott. A VitalSpa munkatársai 
az elmúlt 19 évben a hidromasszázs 
gyártásban rengeteg tapasztalatot és 
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HAITI ARUBA CALYPSO BALI ATLANTIS GOA
Férőhely 1 fekvő és 5 ülőhely 1 fekvő és 2 ülőhely 1 fekvő és 5 ülőhely 1 fekvő és 4 ülőhely 1 fekvő és 5 ülőhely 6 ülőhely
Méret 206 x 197 x 90 cm 200 x 150 x 80 cm 206 x 197 x 90 cm 231 x 197 x 90 cm 231 x 231 x 95 cm 238 x 96 cm
Fúvókaszám 31 db rozsdamentes acél 52 db rozsdamentes acél 48 db rozsdamentes acél 77 db rozsdamentes acél 73 db rozsdamentes acél 33 db rozsdamentes acél
Masszázspumpák száma 1 db 2 db 2 db 4 db 5 db 2 db
Levegőkompresszor – – – 1 db 1 db –
+1 db keringető szivattyú 110 W 110 W 110 W 110 W 110 W 300 W
Színterápia
Ózonfertőtlenítés
Tartószerkezet fém fém fém fém fém fém
4 évszak hőszigetelés –
Thermowood fa oldalburkolat Standard Standard Standard Standard Standard –
Vízesés fejpárna – – – 2 db 2 db –
Vízcsobogó – – – –
Easy Control vezérlőgomb – – – 4 db 4 db –
Fagyásvédelem, Automata tisztítás

Áramigény 1x12A / 230V  
3x16A / 400V

1x16A / 230V
 3x16A / 400V

1x16A / 230V
 3x16A / 400V

1x25A / 230V 
1x25A+2x16A / 400V

1x25A / 230V 
1x25A+2x16A / 400V

1x25A / 230V 
3x16A / 400V

Szűrőméret 7,4 m² 7,4 m² 7,4 m² 7,4 m² 7,4 m² homokszűrő
Űrtartalom 1300 L 840 L 1300 L 1400 L 1600 L 1350 L
Tömeg 270 kg 220 kg 290 kg 300 kg 390 kg 270 kg
Thermotető
Thermowood fa lépcső –
DeLuxe burkolatra váltás –
DeLuxe kiegészítő színterápia 11 db LED 11 db LED 11 db LED 16 db LED 18 db LED 18 db LED
MicroSilk oxigénterápia
Távoli telefonos vezérlés – –
Vízálló távirányító
EASY víztisztító rendszer
UV-C vízfertőtlenítő
Hőcserélőre való előkészítés
Audio rendszer –
+ levegőfúvóka +8 db +8 db +8 db alapfelszereltség alapfelszereltség +10 db
Aromaterápia
Thermotető emelő –
Medence korlát
Thermowood tároló láda

VitalSpa medencék 
felszereltsége
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*A Goa medencénél nem felszereltség.

Fagyásvédelem 
Automata tisztítás
Fém tartószerkezet

Ózonfertőtlenítés
Színterápia
4 évszak szigetelés*

MINDEGYIK MEDENCÉNÉL 
MEGTALÁLHATó ALAPFELSZERELTSÉGEK
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 Élményt viszünk az otthonokba


