
Moda w łazience

Nowością w kolekcji jest CORAZON,

wolno stojąca wanna w kształcie ser-

ca. Jej charakterystyczny design za-

prasza do kąpieli, a znaczące wymiary

(180x180 cm) tworzą idealną prze-

strzeń dla intymnej  kąpieli i gwarantu-

ją dwóm osobom jednocześnie wyma-

rzony relaks w wygodnej pozycji.

CORAZON wyposażona jest w drew-

nianą obudowę mahoniową lub so-

snową oraz nierdzewny reling umiesz-

czony na jej krawędzi, który ułatwia

wchodzenie i wychodzenie. W wersji

z hydromasażem dostępna jest w jed-

nym z 6 systemów hydromasażu

o różnym stopniu zaawansowania.

CORAZON to funkcjonalna i wygodna

wanna, ale także efektowna dekoracja

przestrzeni kąpielowej, idealnie kom-

ponująca się w większych łazienkach

i salonach kąpielowych.

Ciekawą propozycją do większych po-

mieszczeń jest wanna MARINA SPA. 

To przenośna wanna SPA, w której

komfortowej kąpieli mogą swobodnie

zażywać 3 dorosłe osoby. Jej zaletą

jest lekka konstrukcja i niewielkie roz-

miary, dlatego w każdej chwili szybko

i bezproblemowo możemy ją prze-

nieść z łazienki i ustawić chociażby

w salonie, czy ogrodzie. Wyposażono

ją w nowoczesny system antifrost,

który umożliwia jej użytkowanie nawet

przy minusowych temperaturach,

więc teraz z uroków hydromasażu

możemy korzystać na świeżym po-

wietrzu niezależnie od pory roku.

MARINA SPA ma 19 dysz. Oprócz

masażu wodnego oferuje także ma-

saż powietrzny. Standardowa wersja

wanny sterowana jest elektronicznie

i wyposażona w funkcję automatycz-

nego ozonowania wody, napowietrza-

nia masażu wodnego, podgrzewacz

elektryczny, podgrzewacz powietrza,

nastawianie temperatury wody, oświe-

tlenie podwodne oraz trzy poduszki
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POOL-SPA to niekwestionowany lider

w Polsce i jeden z najbardziej liczących

się producentów urządzeń z hydroma-

sażem w Europie. W ofercie firmy do

wyboru mamy wanny akrylowe z hydro-

masażem lub bez, wieloosobowe wan-

ny SPA montowane zarówno w domach

prywatnych, jak i klubach fitness, salo-

nach i centrach odnowy biologicznej,

czy gabinetach i ośrodkach rehabilita-

cyjnych, kabiny masażowo-parowe, 

panele prysznicowe z hydromasażem

oraz brodziki i kabiny prysznicowe.

CORAZON

MARINA SPA
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poliuretanowe, które zwiększają kom-

fort kąpiących.

Aby korzystać z uroków hydromasażu

w domu nie trzeba posiadać ogromne-

go salonu kąpielowego. POOL-SPA

w swojej ofercie ma także propozycję

dla posiadaczy mniejszych łazienek.

Nowe w kolekcji panele masażowe

TUBOS i BANJO to wielofunkcyjne

urządzenia, które zamontowane w ka-

binie zamiast zwykłej baterii prysznico-

wej, przemienią nawet najmniejsze

wnętrze w luksusowy salon kąpielowy. 

TUBOS to połączenie modnego alumi-

nium i oszczędnego, geometrycznego

designu, które doskonale wpisuje się

w przestrzeń nowocześnie urządzo-

nych łazienek. Panel posiada 6 rucho-

mych dysz pozwalających na precyzyj-

ne dopasowanie kierunków strumieni

wody do sylwetki kąpiącego, tak aby

masaż był jak najbardziej efektywny. 

Panel BANJO wykonano z akrylu sani-

tarnego. Wyposażono go w 3 regulo-

wane dysze, które przekręcane zmie-

niają rodzaj strumienia z masażowego

na silny bicz wodny oraz prysznice

centralny i ręczny z czterema wersjami

mocy strumienia: deszczowy, masażo-

wy, ekonomiczny (50%) i miękki.

W centralnej części BANJO ma tarczę,

którą możemy samodzielnie zaprojek-

tować wstawiając tam dowolną grafi-

kę, czy zdjęcie. Dzięki temu panel ide-

alnie dopasujemy do naszego gustu

i wystroju urządzanej łazienki.

W odpowiedzi na oczekiwania klien-

tów POOL-SPA wprowadziła do oferty

trzy nowe linie kabin prysznicowych:

METROPOLIS, CAPITAL i CITY. Kabiny

projektowano kierując się prostotą

i przejrzystością formy przy wykorzy-

staniu nowoczesnych i modnych ma-

teriałów, jakimi są aluminium i szkło. 

METROPOLIS to linia najbardziej eks-

kluzywna, czego przejawem jest

oszczędne i ograniczone do niezbęd-

nego minimum użycie elementów me-

talowych. Dzięki temu każda z kabin

przybiera postać przejrzystej szklanej

bryły o eleganckiej, lekkiej formie.

W kolekcji tej dostępne są trzy kształty

kabin: półokrągła, prostokątna i penta-

gonalna, w tym największe na rynku

kabiny prostokątne 170x70 i 160x70

o wymiarach najpopularniejszych wa-

nien. Ich duże gabaryty i szeroko

otwierane drzwi umożliwiają wygodną

kąpiel nawet dwóm osobom. 

Kabiny CAPITAL to produkty ze śred-

niej półki cenowej, które zadowolą

klientów poszukujących doskonałej 

jakości za umiarkowaną cenę. Linia 

łączy lekkość konstrukcji szklanych

z mocniej zaakcentowanym wykończe-

niem metalowym. Kolekcja idealnie

komponuje się we wnętrzach wykoń-

czonych w minimalistycznym, suro-

wym stylu. 

Linia CITY to najbardziej ekonomiczna

linia, w której główny nacisk położono

na relację wysokiej jakości do przy-

stępnej ceny. To klasyczna kolekcja

szczególnie polecana do małych łazie-

nek z uwagi na zastosowanie w kabi-

nach funkcjonalnych drzwi przesuwa-

nych. Wyposażono je w podwójnie ło-

żyskowane wózki oraz rolki zabezpie-

czające drzwi przed wypadaniem. 

Kabiny CITY dostępne są w wersji pół-

okrągłej w wykończeniach chromo-

wym i satynowym. 
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POOL-SPA Sp. z o.o.

ul. Dąbskiego 35

72-300 Gryfice

tel. 091 38 777 00

faks 091 38 777 01

www.poolspa.pl

ADRES FIRMY:
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CAPITAL CITY METROPOLIS

TUBOS BANJO
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