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Spa&wellness

Spa & Wellness
ספרטה ספא מתמחה בהקמת מתחמי ספא לשימוש פרטי וציבורי הכוללים חדרי חמאם טורקי ,חדרי
סאונה יבשה ,מקלחוני סאונה ,מערכות ספא ביתיות ,חדרי סנאריום (סאונה משולבת יבש/רטוב עם
לחות) ,סאונות רטובות ,חדרי אדים ,חדרי שלג וקרח ,מערכות ספא ,ג'קוזי פרטי וציבורי  -בהתאמה
לתקנים של משרד הבריאות ועוד…
ספרטה ספא הינה היבואנית הבלעדית בישראל של מותגי היוקרה המובילים בעולם:
סאונות ומתחמי הספא הטובים בעולם תוצרת גרמניה -

KLAFS

מערכות ספא "ג'קוזי" פרטי וציבורי הטוב בעולם תוצרת ארה"ב ואיטליה -
מחוללי אדים לסאונות רטובות תוצרת ארה"ב -
בריכות הזרמים הטובות בעולם ,המותג

JACUZZI

MR STEAM

MICHAEL PHELPS

תוצרת ארה"ב -

מערכות עיסוי ובריכות שחייה מנחושת ונירוסטה ,תוצרת ארה"ב -

MASTER SPA

DIAMOND SPA

מיטות טיפולים ,אביזרים וציוד היקפי למתחמי ספא ,תוצרת גרמניה -
מערכות עיסוי ומקלחוני סאונה תוצרת איטליה KOS -

GHARIENI

אנו מלווים את הלקוח משלב התכנון ,במהלך הביצוע ועד לשלב הגמרים של הפרוייקט ,תוך מתן דגש
על תכנון נכון וקפדני ושימוש בחומרי הגלם האיכותיים ביותר.
ספרטה ספא  -היבואנית הבלעדית בישראל של מותג העל מגרמניה

KLAFS

הנחשב לטוב בעולם

בהקמת מתחמי ספא יוקרתיים בבתי מלון ,בבתים פרטיים ובאחוזות ספא ברחבי העולם.
ספרטה ספא בישראל פועלת בתכנון ובליווי צמוד של הלקוח בכל שלבי הפרוייקט תוך מתן דגש על
גימורים מושלמים ללא דופי והבאת צוותי עזר והתקנה הפועלים בשיתוף איתנו בכל פרויקט ופרויקט.
ספרטה ספא ישראל מלווה כל פרויקט באופן אישי משלב התכנון ועד לגמר ביצוע והיא בעלת נסיון
עשיר בתחום (מעל ל 18-שנה) ובהקמת עשרות ומאות מתחמי ספא פרטיים וציבוריים בישראל.
אנו מקפידים לבקר בתערוכות הנחשבות בעולם ,ללמוד ולהתעדכן בכל החידושים בתחום ,ללא
הפסקה ,שיתוף הפעולה עם החברות הנחשבות לטובות בעולם הינו חלק בלתי נפרד מהחתירה
למצוינות ולהגשמת חלומו של הלקוח.
הקמת מתחם ספא על כל המשתמע מכך ,כרוכה בתכנון קפדני של כל הפרמטרים הנדרשים על מנת
להפיק את המקסימום מהחלל הנתון לשם הקמת מתחם ספא התואם את צפיות הלקוח.
כחלק בלתי נפרד מהתכנון אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם אדריכלי הלקוח ויחד איתם מתכננים
ומאפיינים את המתחם לצורכי הלקוח ,מפיקים תוכניות לאישור וסקיצות לביצוע של כל פרויקט לגופו.
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FLOATING

FLOATING
BATH
אמבט מרחף המיוצר מסיבי פחמן
האמבט מורכב בין קירות חדר האמבט באמצעות פלטות נירוסטה המעוגנות לקיר
בין האמבט לרצפה נוצר מרווח המאפשר ניקוז מי האמבט בצורה חופשית.
זו האמבטיה היחידה המאפשרת למשתמש להמצא במצב שכיבה מוחלט בתוך
הקונכיה המדמה עריסה .החומר מימנו מיוצרת האמבטיה נחשב לחומר החזק ביותר
ובעל המשקל הקל ביותר,
היצור הינו לפי מידה  custome madeכאשר הבסיס הינו ממידה של  260ס"מ ועד  300ס"מ
רוחב האמבטיה  85ס"מ.
אמבט זה קיים גם כ"פריסטנדינג".
קיים ברמות גימור:
סיבי פחמן  -שחור מבריק
סיבי פחמן בציפוי עלי זהב  24קראט
כל צבע על פי דרישת לקוח.
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FLOATING
BATH
אמבט מרחף המיוצר מסיבי פחמן
האמבט מורכב בין קירות חדר האמבט באמצעות פלטות נירוסטה המעוגנות לקיר
בין האמבט לרצפה נוצר מרווח המאפשר ניקוז מי האמבט בצורה חופשית.
זו האמבטיה היחידה המאפשרת למשתמש להמצא במצב שכיבה מוחלט בתוך
הקונכיה המדמה עריסה .החומר מימנו מיוצרת האמבטיה נחשב לחומר החזק ביותר
ובעל המשקל הקל ביותר,
היצור הינו לפי מידה  custome madeכאשר הבסיס הינו ממידה של  260ס"מ ועד  300ס"מ
רוחב האמבטיה  85ס"מ.
אמבט זה קיים גם כ"פריסטנדינג".
קיים ברמות גימור:
סיבי פחמן  -שחור מבריק
סיבי פחמן בציפוי עלי זהב  24קראט
כל צבע על פי דרישת לקוח.
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JACUZZI Whirlpool Systems
חברת  JACUZZIמייצרת כבר יותר מ 65-שנה מערכות עיסוי וספא  -הג'קוזי הראשון שהומצא על ידי האחים יאקוצי מאיטליה
ואשר הפך לאגדה מאז ועד היום.
 JACUZZIהינו המותג הנמכר בעולם בזכות שימוש בחומרי הגלם המשובחים ביותר לצד מחלקת מחקר ופיתוח מהמובילות בעולם.
 JACUZZIמייחסים חשיבות רבה לסינרגיה בין כל האלמנטים של המערכת ,בכדי ליצור את חווית המשתמש הטובה בעולם.
מערכות הג'טים היחודיות ל JACUZZI-וחלקי הליבה מיוצרים במפעלי החברה במטרה לשלוט באיכות המוצר הסופי.
מערכות העיסוי של  JACUZZIמצויידות במערכות הפעלה אלקטרוניות מתקדמות ,מערכות סאונד,
מערכות חיטוי אוטומטיות לצנרת הפועלות באמצעות פולסים ,שיאטסו ,הידרוסוניקה ועוד.
לבחירתכם ,מגוון רחב של חיפויים עליונים :שיש קררה ,גרפיט ,קוריאן ,טיק ,וונגה ועוד.
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AURA PLUS WOOD
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי סדרת אאורה פלוס הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי זוגית מרווחת מאוד בעלת  2מיטות שכיבה
חיפוי טופ עליון עץ טיק בורמזי או שיש קררה לבן,
כריות מעוצבות סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
משענות ראש מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת
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AURA + CORIAN

מערכת עיסוי

מערכת עיסוי סדרת אאורה פלוס קוריאן
הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי זוגית מרווחת מאוד
בעלת  2מיטות שכיבה ,חיפוי טופ עליון ודפנות בקוריאן
כריות מעוצבות סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים
משענות ראש מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת
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AURA UNO CORIAN

מערכת עיסוי

מערכת עיסוי סדרת אאורה אונו קוריאן הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי מרווחת בעלת מיטת שכיבה ,חיפוי טופ עליון ודפנות בקוריאן
כרית מעוצבת סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים
משענת ראש מפוארת וגמישה לנוחות מושלמת.
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OPALIA CORIAN
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי סדרת אאורה אופליה קוריאן הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה.
מערכת עיסוי זוגית מרווחת בעלת  2מושבים ,חיפוי טופ עליון ודפנות בקוריאן
כריות מעוצבות סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה.
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים.
משענות ראש מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת.
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מערכת עיסוי סדרת אאורה קורנר קוריאן הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי פינתית מרווחת בעלת  2מושבים .חיפוי טופ עליון ודפנות בקוריאן.
כרית מעוצבת סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה.
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים.
משענת ראש מפוארת וגמישה לנוחות מושלמת .דגם זה קיים ב 2-מידות.

AURA CORNER CORIAN
מערכת עיסוי
Sparta Spa

20

AQUASOUL EXTRA

מערכת עיסוי

AQS

מערכת עיסוי סדרת אקווזול אקסטרה ,הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי זוגית מרווחת בעלת  3מיטות שכיבה.
כרית סיליקון איכותית מעוצבת סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה.
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים.
משענות ראש מסיליקון איכותי מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת
ניתן לשלב תאורת לד היקפית בפרימטר התחתון.
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AQUASOUL CORNER

מערכת עיסוי AQS

מערכת עיסוי סדרת אקווזול קורנר הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי זוגית מרווחת בעלת  2מיטות שכיבה
כרית סיליקון איכותית מעוצבת סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים
משענות ראש מסיליקון איכותי מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת
ניתן לשלב תאורת לד היקפית בפרימטר התחתון.
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AQUASOUL OFFSET

מערכת עיסוי AQS

מערכת עיסוי סדרת אקווזול אופסט הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי מרווחת בעלת מיטת שכיבה.
כרית סיליקון איכותית מעוצבת סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים
משענת ראש מסיליקון איכותי מפוארת וגמישה לנוחות מושלמת
ניתן לשלב תאורת לד היקפים בפרימטר התחתון.
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AQUASOUL LOUNGE
מערכת עיסוי
AQS

מערכת עיסוי סדרת אקווזול הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה
מערכת עיסוי בעלת מיטת שכיבה  ,כרית סיליקון איכותית מעוצבת,
סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה,
מערכת הפעלה טאצ' ושלט רחוק לשליטה בסוגי העיסויים
משענות ראש מסיליקון איכותי מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת
ניתן לשלב תאורת לד היקפית בפרימטר התחתון.
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NOVA

JACUZZI

איטליה

מערכת עיסוי סדרת נובה הסדרה היוקרתית מבית
מערכת עיסוי עגולה מרווחת מאוד ועמוקה.
חיפוי טופ עליון עץ טיק בורמזי וונגה או שיש קררה לבן,
כריות מעוצבות ,סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות,
הפעלה באמצעות שלט אקווה סיסטם,
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית  JACUZZIאיטליה,
משענות ראש מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת.
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NOVA
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי נובה  -הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה.
מערכת עיסוי עגולה מרווחת מאוד ועמוקה,
חיפוי טופ עליון עץ טיק בורמזי וונגה או שיש קררה לבן,
כריות מעוצבות ,סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
הפעלה באמצעות שלט אקווה סיסטם,
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה,
משענות ראש מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת.
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NOVA Corner
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי נובה קורנר הסדרה היוקרתית מבית ג'קוזי איטליה,
מערכת עיסוי עגולה ופינתית מרווחת מאוד ועמוקה מיועדת
לשלושה משתמשים.
חיפוי טופ עליון עץ טיק בורמזי וונגה או שיש קררה לבן
כריות מעוצבות סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
הפעלה באמצעות שלט אקווה סיסטם.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
משענות ראש מפוארות וגמישות לנוחות מושלמת.
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MUSE
מערכת עיסוי שיאצו
מערכת עיסוי מוזה הסדרה ההידרוטראפית מקצועית מבית ג'קוזי איטליה
מיועדת למשתמש אחד עמוקה במיוחד.
מערכת ג'טים יחודית העובדת רנדומאלית באמצעות מערכת ממוחשבת
מבנה ג'טים ורטיקאלי באזור הגב  -מערכת פולסים ומערכת עולה
ויורדת המדמה כורסאת מסאג'.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
הפעלה באמצעות שלט רחוק מוגן מים.

Sparta Spa

36

MUSE
מערכת עיסוי שיאצו
מערכת עיסוי מוזה הסדרה ההידרוטראפית מקצועית מבית ג'קוזי איטליה
מיועדת למשתמש אחד ,עמוקה במיוחד.
מערכת ג'טים יחודית העובדת רנדומאלית באמצעות מערכת ממוחשבת
מבנה ג'טים ורטיקאלי באזור הגב  -מערכת פולסים ומערכת עולה ויורדת המדמה כורסאת מסאג'.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה ,הפעלה באמצעות שלט רחוק מוגן מים.
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MEעיסויJ SHA
מערכת
מערכת עיסוי "גישה מי" הסדרה ההידרוטראפית המקצועית מבית ג'קוזי איטליה
מיועדת למשתמש אחד ,עמוקה במיוחד.
מערכת ג'טים יחודית העובדת רנדומאלית באמצעות מערכת ממוחשבת
מבנה ג'טים ורטיקאלי באזור הגב  -מערכת פולסים
ומערכת עולה ויורדת המדמה כורסאת מסאג'.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה,
הפעלה באמצעות שלט רחוק מוגן מים.
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J SHA CORNER
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי "גיישה פינתית" הסדרה ההידרוטראפית המקצועית מבית ג'קוזי איטליה
מיועדת למשתמש אחד עמוקה במיוחד .מערכת ג'טים יחודית העובדת רנדומאלית באמצעות מערכת ממוחשבת
מבנה ג'טים ורטיקאלי באזור הגב  -מערכת פולסים ומערכת עולה ויורדת המדמה כורסאת מסאג'.
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה ,הפעלה באמצעות שלט רחוק מוגן מים.
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SHARP
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי שארפ מבית ג'קוזי איטליה
כריות מעוצבות סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
הפעלה באמצעות שלט אקווה סיסטם אופציונאלי בחלק מהדגמים
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
משענות ראש לנוחות מושלמת.
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ENERGY

מערכת עיסוי

מערכת עיסוי "אנרג'י" מבית ג'קוזי איטליה.
כריות מעוצבות סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה.
משענות ראש לנוחות מושלמת.
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UMA

מערכת עיסוי
מערכת עיסוי "אומה" מבית ג'קוזי איטליה.
כריות מעוצבות סט ברזים מדופן ומערכות ג'טים מתקדמות
מערכת חיטוי אוטומטית לצנרת כמיטב המסורת מבית ג'קוזי איטליה
משענות ראש לנוחות מושלמת.
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ANIMA DESIGN

אמבט פריסטנדינג

אמבט פריסטנד אנימה דיזיין  -רחצה בתוך מחסה מוגן ונעים
מבנה עצמאי פריסטנד ,כולל סט ברזים מדופן האמבט ומסגרת עץ גלויה,
ניתן לקבל בטיק בורמזי או וונגה.
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INFIINITO
אמבט פריסטנדינג
אמבט פריסטנד אינפיניטו
מבנה עצמאי פריסטנד מטקסטון מסיבי.
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FLOW
ג'קוזי המאופיין בקווים מינימליסטיים ובעיצוב לא קונבנציונאלי.
גיאומטריות קלאסית שנוצרה על ידי פיתול של החיפוי ההיקפי.
מערכת זו תוכננה כך שתשתלב בהרמוניה מלאה בכל סביבה עיצובית
ומעבר להיבט העיצובי ,המערכת מצויידת בפאר הטכנולוגיה
כמיטב המסורת של JACUZZI
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FLOW
מערכת ספא
ג'קוזי המאופיין בקווים מינימליסטיים ובעיצוב לא קונבנציונאלי.
גיאומטריות קלאסית שנוצרה על ידי פיתול של החיפוי ההיקפי.
מערכת זו תוכננה כך שתשתלב בהרמוניה מלאה בכל סביבה עיצובית
ומעבר להיבט העיצובי ,המערכת מצויידת בפאר הטכנולוגיה
כמיטב המסורת של JACUZZI
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UNIQUE
מערכת ספא
מערכת עיסוי בקווים מינימלסיטיים ועדינים ,מותאמת להתקנה בבית ובגינה
מערכת בעלת טכנולוגיות מתקדמות ,מושבים ארגונומיים וג'טים משוקעים
באינסרטים עמוקים לקבלת העיסוי האולטימטיבי כמיטב המסורת.
מערכת סינון קרטריג' יחודית ומערכות חיטוי אוזון ואולטרא ויולט.
מיועדת ל 3-משתמשים וכוללת מיטת שכיבה הידרותראפית
ניתן לשלב מערכות סאונד ושליטה באמצעות הסמארטפון.
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OMEGA
מקלחון עיסוי וסאונה
עוצב על ידי מעצב העל פאולו פינינפארינה
משלב טכנולוגיות ועיצוב פורצי דרך ונחשב לספינת הדגל מבית ג'קוזי איטליה
מושב עץ טיק תלת שכבתי המתעגל כלפי מעלה ומעליו מפל מים
מערכות מתזים ורטיקאליים ,תאורת לדים מתחלפת ,ראש גשם ומערכת הפעלה טאצ'
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עוצב על ידי מעצב העל מבית פרארי PAULO PININFARINA
דגם זה מאופיין בעיצוב מינימליסטי מחומרי הגלם האיכותיים ביותר בעל מושב
מעץ טיק רב שכבתי וכולל מערכת הפעלה  TOUCHניתן לקבל בצבע לבן/שחור

OMEGA
מקלחון עיסוי וסאונה
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FRAME
מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת פריים
סדרה זו מאופיינת בקוווים מינימלסיטיים,
חזית המקלחון ממוסגרת כמו תמונה
מכאן השם .בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרו יות.
גוף טקסטון בעל עמידות מוחלטת ללחות ומים,
מערכת מתזים ורטיקאליים ,תאורת לד,
ראש גשם ומערכת הפעלה טאצ'.
בדגם הגדול בסדרה כסאות מטקסטון לשימוש זוגי.

Sparta Spa

64

Frame
IN
2
מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת פריים דגם דאבל-זוגי
סדרה זו מאופיינת בקוווים מינימלסיטיים
חזית המקלחון ממוסגרת כמו תמונה  -מכאן השם
בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
גוף טקסטון בעל עמידות מוחלטת ללחות ומים
מערכת מתזים ורטיקאליים תאורת לד ,ראש גשם
ומערכת הפעלה טאצ'.
בדגם זה  2כסאות ו 2-ראשי גשם עליונים לשימוש זוגי
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FRAME
מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת פריים
סדרה זו מאופיינת בקוווים מינימלסיטיים
חזית המקלחון ממוסגרת כמו תמונה  -מכאן השם
בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
גוף טקסטון בעל עמידות מוחלטת ללחות ומים
מערכת מתזים ורטיקאליים תאורת לד ,ראש גשם
ומערכת הפעלה טאצ'.
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FRAME
NISCH

מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת פריים
סדרה זו מאופיינת בקוווים מינימלסיטיים
חזית המקלחון ממוסגרת כמו תמונה  -מכאן השם
בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
גוף טקסטון בעל עמידות מוחלטת ללחות ומים
מערכת מתזים ורטיקאליים תאורת לד ,ראש גשם
ומערכת הפעלה טאצ'.
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MINIMA 140

מקלחון עיסוי וסאונה

מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת מינימה
דגם זה מאופיין בקוווים מינימלסיטיים ,בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
דפנות וחזית המקלחון מזכוכית ,מערכת מתזים ורטיקאליים תאורת לד,
ראש גשם ,מוט מזלף מתכוונן ומדפים.
מינימה  140ניתן להתקין בהצמדה לקיר אחורי או פינתי בלבד.
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MINIMA 120

מקלחון עיסוי וסאונה

מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת מינימה
דגם זה מאופיין בקוווים מינימלסיטיים ,בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
דפנות וחזית המקלחון מזכוכית ,מערכת מתזים ורטיקאליים תאורת לד,
ראש גשם מוט מזלף מתכוונן מושב ומדפים.
מינימה  120ניתן להתקין בהצמדה לקיר  90מעלות ימין/שמאל
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MINIMA 90

מקלחון עיסוי וסאונה

מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת מינימה
דגם זה מאופיין בקוווים מינימלסיטיים
בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
דפנות וחזית המקלחון מזכוכית
מערכת מתזים ורטיקאליים תאורת לד ,ראש גשם
מוט מזלף מתכוונן ומדפים
מינימה  90ניתן להתקין בהצמדה לקיר  90מעלות ימין/שמאל
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PLAY

מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת פליי
דגם זה מאופיין בקוווים מינימלסיטיים
בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
דפנות וחזית המקלחון מזכוכית
מערכת מתזים ורטיקאליים פנל וראש גשם
מוט מזלף מתכוונן ומדפים
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PLAY

מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת פליי
דגם זה מאופיין בקוווים מינימלסיטיים
בסדרה זו מגוון של מידות ואפשרויות
דפנות וחזית המקלחון מזכוכית
מערכת מתזים ורטיקאליים פנל וראש גשם
מוט מזלף מתכוונן ומדפים
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CLOUD
מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת קלאוד
דגם זה מאופיין בקוווים מינימלסיטיים
בסדרה זו מגוון של מידות
דפנות המקלחון מאקריל
פנל וראש גשם
מוט מזלף מתכוונן
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CLOUD
מקלחון עיסוי וסאונה
מקלחון עיסוי וסאונה מסדרת קלאוד
דגם זה מאופיין בקוווים מינימלסיטיים
בסדרה זו מגוון של מידות
דפנות המקלחון מאקריל
פנל וראש גשם
מוט מזלף מתכוונן
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IOS
פאנל עיסוי ורטיקלי
פנל מתזים ורטיקאלי מבית ג'קוזי איטליה
ראש גשם כולל זרוע ,חיפוי גוף הפנל בטיק בורמזי או וונגה,
מתזים ורטיקאליים מתכווננים ,בורר מצבים וידית רחצה.
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ES
פאנל עיסוי ורטיקלי
פנל מתזים ורטיקאלי מבית ג'קוזי איטליה
ראש גשם כולל זרוע
חיפוי גוף הפנל באלומיניום אנודייז
מתזים ורטיקאליים מתכווננים
בורר מצבים וידית רחצה.
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EGO

פאנל עיסוי ורטיקלי
פנל מתזים ורטיקאלי מבית ג'קוזי איטליה
ראש גשם כולל זרוע
חיפוי גוף הפנל באלומיניום אנודייז
מתזים ורטיקאליים מתכווננים
בורר מצבים וידית רחצה
מדפים מעוצבים.
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מערכות מבית קוס איטליה
אחד המותגים המובילים בעולם העיצוב והטכנולוגייה
מערכות המאופינות בקווים מודרניים ומינימליסטיים
מערכות בעיצוב טוטאל לוק סדרות שלמות לחדר הרחצה
שיתוף פעולה בין מהנדסים למעצבי העל הטובים בעולם
ניכר באופן מובהק במוצרי החברה.

Sparta Spa

92

KOSMIC Z II

מקלחון עיסוי וסאונה

מיקלחון עיסוי וסאונה זוגי קוסמיק 2
מיקלחון זוגי ענק מאקריל לבן בשילוב חזית ודלתות מזכוכית מחוסמת
קו עיצובי נקי ואלגנטי ,מערכת ייצור אדים חמים ,תאורת לדים בתקרה
ראש גשם עליון מתזים ורטיקאליים ומושבים.
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KOSMIC Z II

מקלחון עיסוי וסאונה

מיקלחון עיסוי וסאונה זוגי קוסמיק 2
מיקלחון זוגי ענק מאקריל לבן בשילוב חזית ודלתות מזכוכית מחוסמת
קו עיצובי נקי ואלגנטי ,מערכת ייצור אדים חמים ,תאורת לדים בתקרה
ראש גשם עליון מתזים ורטיקאליים ומושבים.
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KOSMIC
Z
I
מקלחון עיסוי וסאונה
מיקלחון עיסוי וסאונה קוסמיק 1
מיקלחון מאקריל לבן בשילוב חזית
ודלת מזכוכית מחוסמת ,קו עיצובי נקי ואלגנטי.
מערכת ייצור אדים חמים ,תאורת לדים בתקרה,
ראש גשם עליון מתזים ורטיקאליים
ומושב קיים במספר וריאציות התקנה.
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AVEC
TOI
מקלחון עיסוי וסאונה
מיקלחון עיסוי וסאונה זוגי אווק טוי 2
מיקלחון זוגי בשילוב חזית ודלתות מזכוכית מחוסמת
קו עיצובי נקי ואלגנטי
מערכת ייצור אדים חמים ,תאורת לדים בתקרה
ראש גשם עליון ,מתזים ורטיקאליים יחודיים
פנל הפעלה טאצ' ,תאורה מיוחדת בתקרה.

100 Sparta Spa

AVEC
MOI
מקלחון עיסוי וסאונה
מיקלחון עיסוי וסאונה אווק מוי
מיקלחון בשילוב חזית ודלתות מזכוכית מחוסמת
קו עיצובי נקי ואלגנטי ,מערכת ייצור אדים
חמים ,תאורת לדים בתקרה.
ראש גשם עליון מתזים ורטיקאליים יחודיים
פנל הפעלה טאצ' ,תאורה מיוחדת בתקרה.
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וסאונהAVEC
SMALL
מקלחון עיסוי
מיקלחון עיסוי וסאונה אווק סמול
מיקלחון בשילוב חזית ודלתות מזכוכית מחוסמת
קו עיצובי נקי ואלגנטי,
מערכת ייצור אדים חמים ,תאורת לדים בתקרה
ראש גשם עליון מתזים ורטיקאליים יחודיים
פנל הפעלה טאצ' ,תאורה מיוחדת בתקרה.
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GEO
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי דגם גיאו  -בילד אין או פריסטנד
אמבט עיסוי אקרילי בקווים מינימליסטיים הניתן להתקנה שקועה או עילית.
בשונה ממערכות העיסוי הקונבנציונאליות למערכת זו בועות אוויר בלבד הנשלטות על ידי בלאוור,
בדופן האמבט תאורת לדים היקפית הידרוקולור והפעלה אלקטרונית.
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GRANDE
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי דגם גרנד קוודרה בילד אין
אמבט עיסוי אקרילי בקווים מינימליסטיים
הניתן להתקנה שקועה או חצי שקועה
בשונה ממערכות העיסוי הקונבנציונאליות
למערכת זו בועות אוויר בלבד הנשלטות על ידי בלאוור,
בדופן האמבט תאורת לדים היקפית הידרוקולור
והפעלה אלקטרונית.
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KAOS
I
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי דגם קאוס  1פריסטנדינג או בילד אין
אמבט עיסוי אקרילי בקווים מינימליסטיים
הניתן להתקנה שקועה או פריסטנד
בשונה ממערכות העיסוי הקונבנציונאליות ,למערכת זו
בועות אוויר בלבד הנשלטות על ידי בלאוור,
בדופן האמבט תאורת לד הידרוקולור והפעלה אלקטרונית.
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KAOS
II
מערכת עיסוי
מערכת עיסוי דגם קאוס  - 2פריסטנדינג או בילד אין
אמבט עיסוי אקרילי בקווים מינימליסטיים
הניתן להתקנה שקועה או פריסטנד
בשונה ממערכות העיסוי הקונבנ-ציונאליות למערכת
זו בועות אוויר בלבד הנשלטות על ידי בלאוור,
בדופן האמבט תאורת לד הידרוקולור והפעלה אלקטרונית.
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POOLגלישהMINI
מערכת עיסוי
KOS MINIPOOL

מערכת גלישה

מערכת הגלישה של חברת  KOSהאיטלקית משלבת קווים מינימליסטיים ועיצוב נקי ,מערכת
FREESTANDING

או  BUILT-INבחיפוי אקריל ,מאפשרת התקנה בתוך מתחם הספא הביתי.
0

ניתן לשלב מערכת עיסוי "ג'טים" ,תאורת לד מתחלפת ומערכות חימום עד לחום של .40 c
ניתן לשלב את המערכת עם במת עץ טיק היקפית הכוללת :מדרגות ,מעקה ומשטחי שיזוף.
מידות :קוטר  2.30מ' ,גובה  1.04מ'.
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POOLגלישהMINI
מערכת עיסוי
KOS MINIPOOL

מערכת גלישה

מערכת הגלישה של חברת  KOSהאיטלקית משלבת קווים מינימליסטיים ועיצוב נקי ,מערכת
FREESTANDING

או  BUILT-INבחיפוי דמוי קונקריט ,מאפשרת התקנה בתוך מתחם הספא הביתי.
0

ניתן לשלב מערכת עיסוי "ג'טים" ,תאורת לד מתחלפת ומערכות חימום עד לחום של . 40 c
ניתן לשלב את המערכת עם במת עץ טיק היקפית הכוללת :מדרגות ,מעקה ומשטחי שיזוף.
מידות :קוטר  2.30מ' ,גובה  1.04מ'.
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QUADRAT
מערכת עיסוי גלישה
 KOS QUADRATמערכת גלישה
מערכת הגלישה של חברת  KOSהאיטלקית משלבת קווים מינימליסטיים ועיצוב נקי,
מערכת

FREESTANDING

או  ,BUILT-INמאפשרת התקנה בתוך מתחם הספא הביתי .ניתן
0

לשלב מערכת עיסוי "ג'טים" ,תאורת לד מתחלפת ומערכות חימום עד לחום של . 40 c
מידות :אורך  2.10מ' ,רוחב  2.10מ' ,גובה  0.68מ'.
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COLONNA DOCCIA
מקלחון גינה
 KOS COLONNA DOCCIAמקלחון גינה
מקלחון  FREESTANDINGנירוסטה המותאם לתנאי חוץ,
כולל ראש גשם  30ס"מ ומערכת .ANTILIMESTONE
יחידת צינור גמיש הכוללת
מידה כללית 2.30 :מ',

JOYSTICK

JOYSTICK

לשטיפת רגליים.

 1.07 :מ' ,קוטר 44 :מ"מ
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AQUA BAMBOO
מקלחון גינה
 BOSSINI AQUA BAMBOOמקלחוני גינה ובריכה
מקלחוני הגינה של חברת בוסיני האיטלקית מיוצרים מנירוסטה מוברשת איכותית,
ניתן לשלבם בכל מקום בגינה ובסביבת הבריכה.
אפשרות חיבור למערכות מים חמים וקרים או בחיבור מהיר לצינור גינה חיצוני.
קיים מגוון רחב של ראשי גשם בקוטר  30ס"מ או פתח יציאת מים מתוך מוט נירוסטה בצורת במבוק.
בגוף המוט מותקן  DIVERTORאינטגראלי לוויסות טמפרטורה ושליטה בפתיחה/סגירה.
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POOL FLOOR
מקלחון גינה
BOSSINI POOL FLOOR

מקלחוני גינה ובריכה

מקלחוני הגינה של חברת בוסיני האיטלקית מיוצרים מנירוסטה מוברשת איכותית,
ניתן לשלבם בכל מקום בגינה ובסביבת הבריכה.
אפשרות חיבור למערכות מים חמים וקרים או בחיבור מהיר לצינור גינה חיצוני.
ס"מ או פתח יציאת מים מתוך מוט נירוסטה
קיים מגוון רחב של ראשי גשם בקוטר  30
בצורת במבוק .בגוף המוט מותקן  DIVERTORאינטגראלי לוויסות טמפרטורה ושליטה בפתיחה/סגירה.
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STEAM GENERATORS
איך הופכים חדר מיקלחון סטנדרטי לסאונה מפנקת?

מיסטר סטים היא היצרנית המובילה בעולם בתחום

ניתן להפוך כל מקלחון סטנדרטי בחדר הרחצה

מחוללי האדים .המערכות מיוצרות בארה"ב על כל

לסאונה רטובה מפנקת עם מערכות תאורה ,סאונד,

מרכיביהן ועוברות תהליך בקרת איכות קפדני.

מערכת הזרקת שמנים ארומטיים ועוד  ....התהליך

גופי המחוללים עשויים מנירוסטה איכותית ומחוללי

הוא פשוט אך יש לקחת בחשבון את נושא התשתיות

האדים מאובזרים במערכות בקרה חיישני טמפרטורה

מבעוד מועד בתיכנון חדר רחצה יש להעביר את

ועוד.

התשתיות מראש לאזור הטכני בו ימוקם מחולל האדים.

הפיתוח האחרון הינו מערכות  Touch Isteamהפועלות

ספרטה ספא מוציאה תוכניות תשתית לפני ביצוע

באמצעות אפליקצייה מחוץ לחדר או בהפעלה על ידי

על פי גודל החדר ,מיקום החלל הטכני ,המערכות

מסך מגע מוגן מים בתוך החדר ,ניתן לשלוט בתאורה

וכד' אנו מציעים מחוללי אדים לכל סוג וגודל של

טמפרטורה ,מערכות סאונד ,מערכות שמנים ארומטיים,

חדר לפי הדרישה ומבצעים ליווי מלא על ידי צוות

זמן פעולה של המערכת ועוד....

מקצועי

ומיומן

משלב

התשתיות

ועד

להפעלה.
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מחולל אדים .ISTEAM
מערכת הפעלה במסך מגע עמיד במים המאפשרת שליטה בטמפרטורה ,תאורה ,מערכות סאונד וטיימר.
ניתן לשליטה דרך הסמארטפון באמצעות אפליקצית ISTEAM MOBILE
מערכת הזרקת שמנים ארומטיים  AROMA STEAMהניתנת לשילוב בכל המערכות.

שמנים ארומטיים לטפטוף ישיר
על פתח יציאת האדים.

מערכת להזרקת שמנים ארומטיים בטפטוף
מבוקר הנשלט ע"י מערכת הפיקוד.

מערכת הפעלה IGENIE
מאפשרת הפעלת מחולל האדים מרחוק
(אפילו מהמיטה) וכשמגיעים לסאונה היא
כבר מוכנה לשימוש בטמפרטורה הרצויה.

פתח יציאת אדים

Isteam

מערכת הפעלה מרחוק,
באמצעות שלט Ibutler

אפליקציה להפעלת

Isteam
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: בהספקים הבאיםMr. Steam מחוללי אדים של
RESIDENTIAL סדרת מחוללי אדים
5KW, 6KW, 7.5KW, 9KW, 10KW, 12KW, 15KW, 20KW, 24KW, 30KW
DAY SPA סדרת מחוללי אדים
6KW, 9KW, 12KW, 15KW, 18KW
COMMERCIAL סדרת מחוללי אדים
9KW ,12KW, 18KW, 24KW, 30KW, 36KW, 48KW, 60KW, 72KW, 108KW
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WOODEN BENCHES

איבזור חדר הרחצה בעץ טיק או ארז קנדי מעניקים לחלל החדר אווירת ספא פרטית
אנו משתמשים בחומרי הגלם המשובחים ביותר עץ טיק בורמזי ועץ סידר קנדי ארז אדום נקי
ללא עיניים עמיד במגע ישיר עם מים לאורך שנים.
הייצור מתבצע בהתאמה לצרכי הלקוח לפי מידה ותכנון
השימוש במחברי וברגי נירוסטה איכותית ובמחברים סמויים מקנים למוצר עמידות לאורך שנים רבות
בסדרה זו ניתן לקבל חיפויי קירות ,דרגשי רצפה ,ספסלים פריסטנדינג וספסלים מרחפים ועוד....
על פי תכנון אדריכלי בכל מידה וצורה.

BRIDGE

ספסל עץ גושני דגם ברידג'
חיפוי לוחות עליון על בסיס רגליים גושני
בחיפוי לוחות תואם
ניתן לקבל בעץ טיק בורמזי או ארז קנדי
מידות :א ,140/120/100 .ג ,45 .ע 45 .ס"מ

GOCHA

ספסל עץ דגם גוצ'ה
חיפוי לוחות עליון על בסיס עץ גושני
ניתן לקבל בעץ טיק בורמזי או ארז קנדי
ניתן לקבל  2דרגשים נוספים נמוכים בגובה  25ס"מ
מידות :א 100/120/140/160/180/200 .ג 45 .ע 45 .ס"מ

KOYA

ספסל עץ דגם קויה
חיפוי לוחות עליון על בסיס עץ גושני
ניתן לקבל בעץ טיק בורמזי או ארז קנדי
מידות :א ,140/120/100/80 .ג ,45 .ע 45 .ס"מ

SKY

ספסל עץ דגם סקיי
חיפוי לוחות עליון כולל מסגרת עץ גושני
ניתן לקבל בעץ טיק בורמזי או ארז קנדי
מידות :א ,80/100/120/140/160 .ג ,10 .ע 45 .ס"מ

SIMPLICITY

ספסל עץ דגם סימפליסיטי
חיפוי לוחות עליון על בסיס עץ גושני
ניתן לקבל בעץ טיק בורמזי או ארז קנדי
מידות :א ,140/120/100/80 .ג ,45 .ע 45 .ס"מ

CUBE

ספסל עץ דגם קיוב
חיפוי לוחות עליון על בסיס עץ גושני
בסיס רגליים רחב בקורות עץ גושני
ניתן לקבל בעץ טיק בורמזי או ארז קנדי
מידות :א 100/120/140/160/180/200 .ג ,45 .ע 45 .ס"מ
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COPPER
BATH
אמבט נחושת פריסטנדינג
אמבטיות ומערכות עיסוי בייצור לפי מידה וצורה תוצרת ארה"ב
הייחוד שבמערכות נחושת הוא הפטינה שמתעצבת עם השנים
עמידותו היא לאורך שנים רבות ללא שחיקה ובלאי ואף להיפך,
עם השנים המוצר מקבל את האופי היחודי לו לפי תנאי הלחות
והאקלים השוררים באזור.
כל אמבט מיוצר בעבודת יד לפי דרישות ותכנון אדריכלי הלקוח
ובהתאמה מושלמת לתנאי השטח ,ניתן לקבל את המערכות
בדופן כפולה מנחושת או בהתקנה בילד אין.
ניתן לשלב מערכות מילוי מהתקרה ,מהרצפה או מדופן המערכת
בגימור זהה לאמבט .תהליך הייצור נמשך כ 4-6-חודשים ומתבצע
כולו בעבודת יד על ידי חרשי נחושת אומנים בקולורדו שבארה"ב.
חומרי הגלם מגיעים ממכרות הנחושת הרבים בהרי הרוקי.
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COPPER BATH
אמבט נחושת

COPPER TRAY

אגנית נחושת

אגניות למקלחונים בייצור לפי מידה וצורה תוצרת ארה"ב
הייחוד שבמערכות נחושת הוא הפטינה שמתעצבת עם השנים
עמידותו היא לאורך שנים רבות ללא שחיקה ובלאי ואף להיפך,
עם השנים המוצר מקבל את האופי היחודי לו לפי תנאי הלחות
והאקלים השוררים באזור.
כל אגנית מיוצרת בעבודת יד לפי דרישות ותכנון אדריכלי הלקוח
ובהתאמה מושלמת לתנאי השטח ,ניתן לקבל את האגנית בליווי חיפוי
קירות מנחושת.
ניתן לשלב מערכות מילוי מהתקרה בגימור זהה לאגנית.
תהליך הייצור נמשך כ 4-6-חודשים ומתבצע כולו בעבודת יד
על ידי חרשי נחושת אומנים בקולורדו שבארה"ב.
חומרי הגלם מגיעים ממכרות הנחושת הרבים בהרי הרוקי.
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STAINLESS
STEEL BATH

אמבט פריסטנדינג נירוסטה

אמבטיות ומערכות עיסוי בייצור לפי מידה וצורה תוצרת ארה"ב
הייחוד של ייצור מערכות בנירוסטה הוא המראה המיוחד והמגע
הנעים של המתכת הקרה במים החמימים.
כל אמבט מיוצר בעבודת יד על פי דרישות ותכנון אדריכלי הלקוח
ובהתאמה מושלמת לתנאי השטח.
ניתן לקבל את המערכות בדופן כפולה מנירוסטה מבריקה
או מוברשת או בהתקנה בילד אין.
ניתן לשלב מערכות מילוי מהתקרה ,מהרצפה או מדופן המערכת
מנירוסטה בגימור זהה לאמבט.
תהליך הייצור נמשך כ 4-6-חודשים ומתבצע כולו בעבודת יד
על ידי חרשי נירוסטה אומנים בקולורדו שבארה"ב.
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SASHA
I
מתחם ספא

מתחם ספא פרטי בשטח כולל של  8מ"ר
הרעיון שעמד מאחורי פיתוח מערכת זו הוא ,ליצור מתחם ספא שבו כל האלמנטים החשובים
משתלבים בחלל קטן יחסית ,סה"כ  8מ"ר שכולל :סאונה יבשה סאונה רטובה/חמאם ומיקלחון
המערכת מעוצבת בקווים אחידים שנעים בין החללים ומשווים לה מראה נקי ואלגנטי.
בסדרה קיימות מספר וריאציות המאפשרות גמישות תכנונית בהתאם לצרכי הלקוח ונתוני השטח
השימוש בחומרי הגלם המשובחים ביותר מקנים למערכת יוקרה ואיכות ללא פשרות.
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SASHA
II
מתחם ספא

מתחם ספא פרטי בשטח כולל של  8מ"ר
הרעיון שעמד מאחורי פיתוח מערכת זו הוא ,ליצור מתחם ספא שבו כל האלמנטים החשובים
משתלבים בחלל קטן יחסית ,סה"כ  8מ"ר שכולל :סאונה יבשה סאונה רטובה/חמאם ומיקלחון
המערכת מעוצבת בקווים אחידים שנעים בין החללים ומשווים לה מראה נקי ואלגנטי.
בסדרה קיימות מספר וריאציות המאפשרות גמישות תכנונית בהתאם לצרכי הלקוח ונתוני השטח
השימוש בחומרי הגלם המשובחים ביותר מקנים למערכת יוקרה ואיכות ללא פשרות .דגם זה ניתן
לקבל עם קירות בצבע לבן וחזית בחיפוי קוריאן .ניתן לקבל חזית זכוכית אסיד אטומה.
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מיני מתחם ספא
מתחם ספא פרטי בשטח כולל של  4מ"ר
הרעיון שעמד מאחורי פיתוח מערכת זו הוא ליצור מתחם ספא
שבו כל האלמנטים משתלבים בחלל קטן מאוד  -סה"כ  4מ"ר
שכולל :סאונה יבשה ,סאונה רטובה ומיקלחון.
דגם זה נועד לתת מענה לחללים קטנים במיוחד ועדיין
עם פתרון הכולל את כל הפונקציות.
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SASHA
מתחם ספא
מתחם ספא פרטי בשטח כולל של  8מ"ר
הרעיון שעמד מאחורי פיתוח מערכת זו הוא,
ליצור מתחם ספא שבו כל האלמנטים החשובים
משתלבים בחלל קטן יחסית ,סה"כ  8מ"ר שכולל:
סאונה יבשה סאונה רטובה/חמאם ומיקלחון.
המערכת מעוצבת בקווים אחידים שנעים בין החללים
ומשווים לה מראה נקי ואלגנטי.
בסדרה קיימות מספר וריאציות המאפשרות גמישות
תכנונית בהתאם לצרכי הלקוח ונתוני השטח.
השימוש בחומרי הגלם המשובחים ביותר מקנים
למערכת יוקרה ואיכות ללא פשרות.
סשה היא מערכת מודולרית בה ניתן ליצור מספר פלטפורמות.
להלן ,עשר האפשרויות הקיימות בסדרה.
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טכנולוגיה פורצת דרך אשר פותחה ע"י המותג  KLAFSגרמניה
סאונה יבשה המתאימה להצבה בחללים קטנים במיוחד,
הרעיון העומד מאחורי הפיתוח הוא לאפשר התקנה של הסאונה
בכל מקום העולה על דעתכם מבלי לתפוס את השטח באופן קבוע.
בלחיצת כפתור ותוך  20שניות הופכת היחידה שרוחבה  60ס"מ
לסאונה בגודל מלא ובמידה קונבנציונאלית של  200/200ס"מ
בפיתוח המערכת הושם דגש על מיקום המערכות בחדר כגון תנור
האבנים שהוא ליבה של כל סאונה ,מערכת התאורה וכמובן מערכת
הזרמת האוויר לחלל החדר .כל המערכות נעות יחד עם הסאונה
באופן אינטגרלי מבלי התעסקות בהכנת הסאונה לשימוש .כמו
כן ,ניתן דגש רחב על כל נושא הבטיחות מאחר ומדובר במערכת
שעובדת בטמפרטורות גבוהות.
לצורך כך פותח מנגנון בטיחות המונע סגירה של הסאונה בעודה
חמה ומאפשר סגירה והחזרת הסאונה למצב סגור רק לאחר שכל
המערכות התקררו.
בסדרה זו מספר מידות המאפשרות התאמה לכל חלל.
ניתן לקבל את הסאונה במספר אפשרויות של חיפויי עץ ,זכוכית,
ובשילוב מערכות תאורה וסאונד.
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מנגנון פתיחה  Emove Technologyשפותח ע"י KLAFS
מאפשר הנעת הסאונה בפתיחה וסגירה בצורה חלקה
ושקטה במיוחד.
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