
Minibaseny i wanny 
z hydromasa¿em

Nowoœci¹ firmy jest okr¹g³a SUNFLOWER

SPA. To sporych rozmiarów (œrednica 283 cm,

pojemnoœæ 1400 l), ekskluzywna wanna SPA

dostêpna w dwóch wersjach. Wersjê Exclusi-

ve przystosowano do u¿ytku prywatnego.

Wersja Public polecana jest do salonów od-

nowy biologicznej, centrów wellness, klubów

fitness, czy aquaparków. Sprawdza siê nawet

w bardzo du¿ych obiektach. Obie wersje ste-

rowane s¹ elektronicznie, a ich obs³uga jest

bardzo ³atwa. K¹pi¹cy sami reguluj¹ tempera-

turê wody oraz ustawiaj¹ czas i natê¿enie ma-

sa¿u. Wanna ma wbudowany system masa¿u

wodnego i powietrznego. Automatyczny sys-

tem filtracji wody gwarantuje czystoœæ i pe³n¹

higienê k¹pieli. Woda jest na bie¿¹co dezyn-

fekowana, wiêc nie ma potrzeby jej wymiany

po ka¿dej k¹pieli. Wersjê Public SUNFLOWER

SPA dodatkowo wzbogacono o automatycz-

n¹ stacjê uzdatniania wody.

Wannê SPA naj³atwiej zainstalowaæ w nowo

budowanym obiekcie przystosowuj¹c go do

tego celu ju¿ w fazie projektu. Instalacja wan-

ny w istniej¹cym pomieszczeniu wymaga po-

wa¿nego remontu, a czêsto brak odpowied-

niej powierzchni uniemo¿liwia tak¹ inwestycjê.

Wtedy alternatyw¹ mo¿e byæ przenoœna wan-

na SPA firmy POOLSPA.

W przenoœn¹ wannê SPA ³atwo i szybko wy-

posa¿ymy praktycznie ka¿dy obiekt. To tak¿e

doskona³a propozycja dla klientów indywidu-

alnych posiadaj¹cych rezydencjê, dom, apar-

tament lub du¿e mieszkanie. Budowa oraz

stosunkowo lekka konstrukcja wanien przeno-

œnych pozwala na ich przenoszenie i ustawia-

nie w dowolnym miejscu. Dziêki temu jedne-

go dnia mog¹ staæ w salonie k¹pielowym,

a nastêpnego w ogrodzie, czy na tarasie. Ka¿-

d¹ z nich wyposa¿ono w nowoczesny system

antifrost, który umo¿liwia jej u¿ytkowanie na-

wet przy minusowych temperaturach, zatem

z uroków hydromasa¿u mo¿emy korzystaæ na

œwie¿ym powietrzu niezale¿nie od pory roku.

Wanna SPA umo¿liwia wodny relaks kilku

osobom jednoczeœnie, ka¿dej zapewniaj¹c

wygodn¹ pozycjê k¹pieli. Obs³uga takiej wan-

ny jest bardzo ³atwa. Elektroniczny system

sterowania umo¿liwia k¹pi¹cemu regulacjê

temperatury wody oraz natê¿enie i czas ma-

sa¿u.

W ofercie POOLSPA dostêpne s¹ tak¿e orygi-

nalne akcesoria tj. schodki, stolik, sto³ek drew-

niany, które w doskona³y sposób aran¿uj¹

przestrzeñ wokó³ wanny czyni¹c j¹ bardziej

funkcjonaln¹ i sprzyjaj¹c¹ korzystaniu z uro-

ków k¹pieli w gronie przyjació³.

POOLSPA ma 4 modele przenoœnych wanien

SPA: zgrabna 3-osobowa MARINA SPA

(180x133 cm; pojemnoœæ 580 l), 5-osobowa

KATALINA SPA (193x193 cm; pojemnoœæ

800 l), okr¹g³a 4-osobowa VICTORIA SPA

(œrednica 178 cm) oraz najnowsza LAGUNA

SPA, w której nowoœci¹ s¹ odpowiednio

wyprofilowane siedziska oferuj¹ce specjali-

styczne zabiegi masa¿u, a mianowicie Spa

Pro Relaxation, Spa Body Regeneration,

Oaza i Lider.

POOLSPA Sp. z o.o.

ul. D¹bskiego 35

72-300 Gryfice 

tel. 091 38 777 00

faks 091 38 777 01

www.poolspa.pl

ADRES  F IRMY:

P O O L S P A

Do niedawna produkty z hydroma-

sa¿em, spotykane by³y jedynie

w wysokiej klasy oœrodkach rehabili-

tacyjnych i w najbardziej luksuso-

wych hotelach. Obecnie urz¹dzenia

tego typu instalowane s¹ praktycz-

nie wszêdzie, tak¿e w rezydencjach

i domach prywatnych. POOLSPA to

wed³ug magazynu SPA BUSINESS

najlepszy partner w biznesie SPA ro-

ku 2007. Firma zosta³a nagrodzona,

w a¿ dwóch kategoriach: „Minibase-

ny” oraz „Terapeutyczne wanny

z hydromasa¿em” tego presti¿owe-

go konkursu. Dlatego warto przy

planowaniu inwestycji zapoznaæ siê

z ofert¹ POOLSPA.

Przenoœna wanna VICTORIA SPA

Przenoœna wanna MARINA SPA

Przenoœna wanna KATALINA SPA

Przenoœna wanna LAGUNA SPA
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