HYDROMASA¯EM
Z
K¥PIELOWE
URZ¥DZENIA

POOL-SPA

POOL-SPA® jest pionierem w produkcji
wanien z hydromasa¿em, kabin masa¿owo-parowych i paneli masa¿owych.
Dziêki wieloletniej praktyce oraz nowoczesnym rozwi¹zaniom od lat zajmuje
pierwsz¹ pozycjê na rynku krajowym.
Firma jako lider bran¿y w Polsce wykorzystuje najnowsze trendy wzornicze
w swoich produktach, czego najlepszym dowodem jest sta³a wspó³praca
z uznanymi projektantami, g³ównie
z W³och i Hiszpanii.

Diamante
Wanna Diamante z ekskluzywnej
kolekcji Cristallo, stworzona przez w³oskiego projektanta Marcello Cutino,
jest gwarancj¹ najwy¿szej jakoœci
i doskona³ego wyczucia smaku.
Model ten charakteryzuje siê
wyrazistoœci¹ linii oraz krawêdziami
o podwójnych pochy³oœciach, co

Diamante

nawi¹zywaæ ma do struktury kryszta³u.
Odpowiednio dobrane komponenty
i specjalne rozmieszczenie dysz

Therma Round
Najnowszym produktem w ofercie
POOL-SPA® jest kabina masa¿owoparowa Therma Round. Wbudowany
telefon z zestawem g³oœnomówi¹cym
i cyfrowe radio z programowalnym
tunerem sprawiaj¹, ¿e kabinê zaliczyæ
mo¿na do czo³ówki najbardziej elitarnych produktów na rynku.
Therma Round wyposa¿ona zosta³a
w wiele dodatkowych funkcji, takich
jak: ³aŸnia parowa, bicze szkockie,
masa¿ limfatyczny, masa¿ ci¹g³y,
masa¿ stóp czy opcja wodospadu.
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zapewniaj¹ najlepsz¹ efektywnoœæ
hydromasa¿u, który dostêpny jest w 7
systemach wyposa¿enia.

Therma Round

HYDROMASA¯EM

Cosmo

Catalina
Wieloosobowa, przenoœna wanna SPA
Catalina to przyjemnoœæ rozkoszowania siê k¹piel¹ z hydromasa¿em,
zarówno na zewn¹trz, jak i wewn¹trz

domu. Wanna przeznaczona jest dla
czterech osób.
Podobnie jak w basenach k¹pielowych, woda jest podgrzewana, filtrowana i dezynfekowana. Pozwala to na

wielokrotn¹ k¹piel bez koniecznoœci
wymiany wody. Anti frost system
pozwala na rozkoszowanie siê urokami k¹pieli nawet w minusowych temperaturach.

INFORMACJE
DODATKOWE

Produkty POOL-SPA® dostêpne s¹
w zró¿nicowanej gamie kolorów,
kszta³tów i rozmiarów. Umo¿liwia to
dobranie modelu pasuj¹cego do ka¿dej ³azienki. Wszystkie urz¹dzenia
wyposa¿one s¹ w specjalne systemy
hydromasa¿u, które w wannach oferowane s¹ a¿ w 7 wersjach.

URZ¥DZENIA

Cosmo

K¥PIELOWE

Z

Wykonany z satynowego aluminium
panel masa¿owy Cosmo odzwierciedla
najnowsze trendy we wzornictwie u¿ytkowym. Jego elegancki wygl¹d ³¹czy
siê z precyzj¹ wykonania i dba³oœci¹
o jakoœæ poszczególnych elementów.
Dostêpne w dwóch d³ugoœciach panele Cosmo posiadaj¹ uniwersaln¹ konstrukcjê, pozwalaj¹c¹ na monta¿
zarówno na œcianie, jak i w rogu
pomieszczenia.
Cech¹ charakterystyczn¹ panela
Cosmo, jest unikalny system 2-funkcyjnych dysz z mo¿liwoœci¹ nastawienia strumienia wody na:
1. Bicz wodny
2. Strumieñ masa¿owy

A D R E S F I R M Y:
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Catalina

POOL-SPA Sp. z o.o.
ul. D¹bskiego 35
72-300 Gryfice
tel. (91) 387 77 00
faks (91) 387 77 01
www.poolspa.pl
e-mail: kontakt@poolspa.pl

