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פרוייקטים בביצוע
אנו מתמחים בהקמת מגוון מערכות ספא בטכולוגיות מתקדמות
לסקטור הפרטי והציבורי  -בתי מלון ,מתחמי ספא ,מגדלי יוקרה ווילות
פרטיות .כחלק בלתי נפרד מתהליך האפיון והתכנון של המערכות אותן
אנו מציעים ,אנו מלווים את הפרוייקט מול הגופים הציבוריים כגון
משרד הבריאות ,יועצי מערכות מים ואינסטלציה ,יזמים וקבלנים.
אנו מייצגים את המותגים המובילים והאיכותיים בעולם בתחום מערכות
הספא מתוצרת ארה”ב ,גרמניה ,איטליה וקנדה.
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Advanced Spa Technologies
Made in Austria / USA

מערכות ספא ביצור לפי מידה
מערכות ספא בהתאמה אישית המיוצרות על ידינו במפעלים הטובים בעולם באירופה וארה”ב ובהתאם לתכנון ועיצוב אדריכלי,
המערכות מיוצרות בקסטום לפי מידה ,צורה עיצוב ותכנון ,ניתן לבחור את מיקום הספסלים וצורתם ,שיפועים של מיטת שכיבה
בודדת או זוגית ,מספר הג’טים והמנועים ,מערכות סקימרים או גלישה ,מפלי מים ,מערכות מילוי אוטומטיות ,כיסויים חשמליים
ועוד … .כל מערכת מיוצרת ומתוכננת בהתאמה לדרישות הלקוח ולתנאי השטח .בכל פרויקט אנו מבצעים תכנון ואיפיון של המערכת,
מוציאים סט תוכניות  SDוביצוע בפועל כולל התקנה .טווח זמן הייצור של כל מערכת נע בין  4-7חודשים.
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מערכות ספא נירוסטה ביצור לפי מידה
אנו מתכננים ומייצרים מערכות ספא מנירוסטה בהתאם לצורכי הלקוח
והתכנון האדריכלי מהשלבים הראשונים של הפרוייקט .ביכולתנו לייצר
ולבצע מערכות ספא בכל גודל ובכל צורה .הציוד המתקדם בעולם
מאפשר לנו ליצר את כל מערכות הספא ,החל מגוף הספא ,תעלות
הגלישה ,אביזרי הקצה ,הג’טים ,אינלטים ,מפזרים ,מושבים ,מיטות
וספסלים ועוד .היתרון בכך הוא יצירת מראה אחיד של המוצר הסופי
וכן בזמינות חלקי חילוף ואביזרים המיוצרים על פי דרישה.
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מערכות ספא מנחושת ביצור לפי מידה
אנו מתכננים ומייצרים מערכות ספא מנחושת בהתאם לצורכי הלקוח
והתכנון האדריכלי מהשלבים הראשונים של הפרוייקט .ביכולתנו לייצר
ולבצע מערכות ספא בכל גודל ובכל צורה .הציוד המתקדם בעולם
מאפשר לנו ליצר את כל מערכות הספא ,החל מגוף הספא ,תעלות
הגלישה ,אביזרי הקצה ,הג’טים ,אינלטים ,מפזרים ,מושבים ,מיטות
וספסלים ועוד .היתרון בכך הוא יצירת מראה אחיד של המוצר הסופי
וכן בזמינות חלקי חילוף ואביזרים המיוצרים על פי דרישה.

Copper Spa
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הוט טאב 150
מידות :קוטר  150גובה  120ס”מ
מס’ מקומות ישיבה3 :
משקל יבש 280 :ק”ג
כמות ליטרים 2,826 :ק”ג
משקל כולל מים 3,106 :ק”ג
מבנה :לוגים עץ סידר  5ס”מ בחיתוך זכר נקבה כולל חבקי נירוסטה+נעילות
חיפוי היקפי :עץ סידר אדום קליר
ספסלי ישיבה 3 :יח’ בהיקף שלם עץ סידר אדום מהוקצע
מערכת הפעלה Balboa :ארה”ב
גוף חימום :טיטניום  KW 3כולל רגשי טמפ’ פנימיים ושליטה מהפיקוד
סינון :פילטר חול /קוורץ
תאורה :תאורת לד תת מיימית
חיטוי :מערכת אוזון  o3רציף  24שעות
כיסוי טרמי :מבודד מוקצף ומוגן  UVכולל חיזוקי אלומיניום צבע חום
אופציות :תוספת של  4ג’טים ומשאבת מים  2.5כ”ס
תיבת עץ לסגירה של מערכות הסינון והחימום

הוט טאב 180
מידות :קוטר  180גובה  120ס”מ
מס’ מקומות ישיבה4-5 :
משקל יבש 360 :ק”ג
כמות ליטרים 3,391 :ק”ג
משקל כולל מים 3,751 :ק”ג
מבנה :לוגים עץ סידר  5ס”מ בחיתוך זכר נקבה כולל חבקי נירוסטה+נעילות
חיפוי היקפי :עץ סידר אדום קליר
ספסלי ישיבה 3 :יח’ בהיקף שלם עץ סידר אדום מהוקצע
מערכת הפעלה Balboa :ארה”ב
גוף חימום :טיטניום  KW 3כולל רגשי טמפ’ פנימיים ושליטה מהפיקוד
סינון :פילטר חול /קוורץ
תאורה :תאורת לד תת מיימית
חיטוי :מערכת אוזון  o3רציף  24שעות
כיסוי טרמי :מבודד מוקצף ומוגן  UVכולל חיזוקי אלומיניום צבע חום
אופציות :תוספת של  4ג’טים ומשאבת מים  2.5כ”ס
תיבת עץ לסגירה של מערכות הסינון והחימום
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הוט טאב 165
מידות :קוטר  165גובה  120ס”מ
מס’ מקומות ישיבה3-4 :
משקל יבש 320 :ק”ג
כמות ליטרים 3,108 :ק”ג
משקל כולל מים 3,428 :ק”ג
מבנה :לוגים עץ סידר  5ס”מ בחיתוך זכר נקבה כולל חבקי נירוסטה+נעילות
חיפוי היקפי :עץ סידר אדום קליר
ספסלי ישיבה 3 :יח’ בהיקף שלם עץ סידר אדום מהוקצע
מערכת הפעלה Balboa :ארה”ב
גוף חימום :טיטניום  KW 3כולל רגשי טמפ’ פנימיים ושליטה מהפיקוד
סינון :פילטר חול /קוורץ
תאורה :תאורת לד תת מיימית
חיטוי :מערכת אוזון  o3רציף  24שעות
כיסוי טרמי :מבודד מוקצף ומוגן  UVכולל חיזוקי אלומיניום צבע חום
אופציות :תוספת של  4ג’טים ומשאבת מים  2.5כ”ס
תיבת עץ לסגירה של מערכות הסינון והחימום

הוט טאב 200
מידות :קוטר  200גובה  120ס”מ
מס’ מקומות ישיבה5-6 :
משקל יבש 420 :ק”ג
כמות ליטרים 3,770 :ק”ג
משקל כולל מים 4,190 :ק”ג
מבנה :לוגים עץ סידר  5ס”מ בחיתוך זכר נקבה כולל חבקי נירוסטה+נעילות
חיפוי היקפי :עץ סידר אדום קליר
ספסלי ישיבה 3 :יח’ בהיקף שלם עץ סידר אדום מהוקצע
מערכת הפעלה Balboa :ארה”ב
גוף חימום :טיטניום  KW 3כולל רגשי טמפ’ פנימיים ושליטה מהפיקוד
סינון :פילטר חול /קוורץ
תאורה :תאורת לד תת מיימית
חיטוי :מערכת אוזון  o3רציף  24שעות
כיסוי טרמי :מבודד מוקצף ומוגן  UVכולל חיזוקי אלומיניום צבע חום
אופציות :תוספת של  4ג’טים ומשאבת מים  2.5כ”ס
תיבת עץ לסגירה של מערכות הסינון והחימום
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Made in Italy

מערכות ספא KOS
חברת “קוס”  -איטליה ( )1929השייכת לקבוצת “זוקטי” ,מתמחה ביצור סדרת מערכות ספא מעוצבות ,המשלבות מערכות גלישה
“אינפיניטי” ושימוש בחומרים לא קונבנציונליים כגון :ג’לקוט ו .ABS -היחוד של “קוס” מתאפיין בקווים מינימליסטיים תוך שימת דגש
על הפרטים הקטנים ביותר ושילובם במראה הכולל.
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מערכת גלישה מיני פול
מקומות ישיבה5-6 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :קוטר  230גובה  104ס”מ
תכולת מים 1,535 :ליטר
משקל ללא מים 440 :ק”ג
משקל כולל מים 1,975 :ק”ג
ג’טים 19 :מתכוונננים בצבע לבן
מנועים :משאבת  2.5כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי :אוזון רציף  24שעות O3
לוח בקרה Emerson :כולל מערכת הפעלה פנימית ופיקוד עליון טאץ’
תאורה :לד מתחלפת ,הפעלה באמצעות טאץ’
מערכת גלישה אינפיניטי :מיכל איזון מובנה  500ליטר
מילוי וריקון מים :בקר אוטומטי עם רגש גובה מים
כיסוי טרמי :מוגן  U.Vקשיח ומבודד
חיפוי היקפי :פריסטנדינג  -אקרילי לבן  /בילד אין

 230 * 104ס”מ

Minipool
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מערכת גלישה קוואדרט
מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,211רוחב  ,211גובה  67ס”מ
תכולת מים 1,280 :ליטר
משקל ללא מים 340 :ק”ג
משקל כולל מים 1,620 :ק”ג
ג’טים 15 :מתכוונננים בצבע לבן
מנועים :משאבת  2.5כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי O3 :אוזון רציף  24שעות
לוח בקרה Emerson :כולל מערכת הפעלה פנימית ופיקוד עליון טאץ’
תאורה :לד מתחלפת ,הפעלה באמצעות טאץ’
מערכת גלישה אינפיניטי :מיכל איזון מובנה  300ליטר
מילוי וריקון מים :בקר אוטומטי עם רגש גובה מים
כיסוי טרמי :מוגן  U.Vקשיח ומבודד
חיפוי היקפי :פריסטנדינג  -אקרילי לבן  /בילד אין

Quadrat

 211 * 211 * 67ס”מ

מערכת גלישה קוואדרט רילקס
מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,292רוחב  ,211גובה  67ס”מ
תכולת מים 1,280 :ליטר
משקל ללא מים 440 :ק”ג
משקל כולל מים 1,720 :ק”ג
ג’טים 15 :בלאוורים מתכווננים בצבע לבן
מנועים :משאבת בלוואר  2.5כ”ס  +משאבת סחרור
חיטוי O3 :אוזון רציף  24שעות
לוח בקרה Emerson :כולל מערכת הפעלה פנימית ופיקוד עליון טאץ’
תאורה :תאורת לד מתחלפת הפעלה באמצעות טאץ’
מערכת גלישה אינפינטי :מיכל איזון מובנה  300ליטר
מילוי מים :בקר מילוי אוטומטי עם רגש גובה מים
ריקון מים :בקר ריקון אוטומטי עם רגש גובה מים
כיסוי טרמי :טרמי מוגן  UVקשיח מבודד
חיפוי היקפי :לבן/בז’ אקרילי פריסטנדיג/בילד אין
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בריכת גלישה

Faraway

מקומות ישיבה7-8 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,425רוחב  ,165-240גובה  110ס”מ
תכולת מים 3,580 :ליטר
משקל ללא מים 900 :ק”ג
משקל כולל מים 4,480 :ק”ג
ג’טים16 :
מנועים 2 :משאבות  1.8כ”ס  +משאבת סיחרור
חיטוי O3 :אוזון רציף  24שעות
סינון :פילטר חול  400ליטר כולל מגוף
לוח בקרה Emerson :כולל מערכת הפעלה פנימית ופיקוד עליון טאץ’
תאורה :תאורת לד מתחלפת הפעלה באמצעות טאץ’
מערכת גלישה אינפינטי :מיכל איזון מובנה  900ליטר
מילוי וריקון מים :בקר אוטומטי עם רגש גובה מים
כיסוי :צף מוגן UV
חיפוי היקפי :ללא חיפוי  -בילד אין

Faraway

 425 * 165-240 * 110ס”מ
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Made in Ger many

מערכות ספא Riviera Pool
חברת “ריביירה פול”  -גרמניה ( ,)1970נחשבת לאחת החברות הטובות בעולם .איכות חומרי הגלם ותהליכי היצור הקפדניים הפכו
אותה לשם נרדף לאיכות בלתי מתפשרת .בין מגוון המוצרים ,מערכות ספא מעוצבות ולא קונבנציונליות ,עם מגוון רחב של גימורים
ואלמנטים מורכבים .לחברה קו מערכות ספא המותאמות לשימוש בבתי מלון ומתחמי ספא ציבוריים במבחר גדלים וצורות .כל היצור
מתבצע במפעלי החברה בגרמניה.
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סטראטו 2.3

Freestanding

מקומות ישיבה 3-4 :
מקומות שכיבה 1 :
מידות :אורך  ,242רוחב  ,242גובה  97ס”מ
תכולת מים 1,800 :ליטר
משקל ללא מים 420 :ק”ג
משקל כולל מים 2,220 :ק”ג
ג’טים 32 :מתוכם  10ג’טים בלאוור
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
פילטר קרטרידג’ :כלול
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :רזיסטה סינטטי נגד מים .
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים או כיסוי הארד טופ מתקפל ל 4-אופציונאלי
מתקני בר נשלפים :נירוסטה במידה ומוזמן כיסוי הארד טופ
כריות מתקפלות 4 :יח’ – צבעים לבחירה.

 242 * 242 * 97ס”מ

סטראטו 2

Freestanding

מקומות ישיבה2-3 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,211רוחב  ,211גובה  97ס”מ
תכולת מים 1,300 :ליטר
משקל ללא מים 350 :ק”ג
משקל כולל מים 1,650 :ק”ג
ג’טים 32 :מתוכם  10ג’טים בלאוור
מנועים 1.5 .1 :קילוואט  2מהירויות .2 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
פילטר קרטרידג’ :כלול
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :רזיסטה סינטטי נגד מים .
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים או כיסוי הארד טופ מתקפל ל 4-אופציונאלי
מתקני בר נשלפים :נירוסטה במידה ומוזמן כיסוי הארד טופ
כריות מתקפלות 4 :יח’ – צבעים לבחירה.

 211 * 211 * 97ס”מ
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סטראטו 2.3

Built in

מקומות ישיבה3-4 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,226רוחב  ,226גובה  85ס”מ
תכולת מים 1,800 :ליטר
משקל ללא מים 170 :ק”ג
משקל כולל מים 2,220 :ק”ג
ג’טים 32 :מתוכם  10ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
פילטר קרטרידג’ :כלול
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים או כיסוי הארד טופ מתקפל ל 4-אופציונאלי
כריות מתקפלות 4 :יח’ – צבעים לבחירה.

 226 * 226 * 85ס”מ

סטראטו 2

Strato

Built in

מקומות ישיבה2-3 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,194רוחב  ,194גובה  80ס”מ
תכולת מים 1,300 :ליטר
משקל ללא מים 110 :ק”ג
משקל כולל מים 1,650 :ק”ג
ג’טים 32 :מתוכם  10ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מנועים 1.5 .1 :קילוואט  2מהירויות .2 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
פילטר קרטרידג’ :כלול
תאורה :לד מתחלפת  V 2 12יח’
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים או כיסוי הארד טופ מתקפל ל 4-אופציונאלי
כריות מתקפלות 4 :יח’ – צבעים לבחירה.

 194 * 194 * 80ס”מ
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Wave High-line 255

מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,254רוחב  ,254גובה  77ס”מ
תכולת מים 1,680 :ליטר
משקל ללא מים 170 :ק”ג
משקל כולל מים 2,200 :ק”ג
ג’טים 25 :מתוכם  4ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מיכל איזון 1,000 :ליטר נמוך
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :מורכב בשטח השרות ושליטה באמצעות שלט רחוק
פילטר קרטרידג’ :כלול
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי 5 :מ”מ טרמי  /ניתן להזמין כיסוי טרמי  4חלקים
מתקני בר נשלפים :נירוסטה במידה ומוזמן כיסוי הארד טופ
כריות 4 :יח’ – צבע לבן

 254 * 254 * 77ס”מ

Wave Freestanding

Wave 2 Built in

מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,226רוחב  ,206גובה  85ס”מ
תכולת מים 1,710 :ליטר
משקל ללא מים 135 :ק”ג
משקל כולל מים 2,150 :ק”ג
ג’טים 36 :מתוכם  10ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מיכל איזון 1,000 :ליטר נמוך
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :מורכב בשטח השרות ושליטה באמצעות שלט רחוק
פילטר קרטרידג’ :כלול
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי 5 :מ”מ טרמי  /ניתן להזמין כיסוי טרמי  4חלקים
מתקני בר נשלפים :נירוסטה במידה ומוזמן כיסוי הארד טופ
כריות 4 :יח’ – צבע לבן

 226 * 206 * 85ס”מ

מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,239רוחב  ,239גובה  97ס”מ
תכולת מים 1,700 :ליטר
משקל ללא מים 400 :ק”ג
משקל כולל מים 2,100 :ק”ג
ג’טים 38 :מתוכם  10ג’טים בלאוור
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
פילטר קרטרידג’ :כלול
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :רזיסטה סינטטי נגד מים .
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים או כיסוי הארד טופ מתקפל ל 4-אופציונאלי
מתקני בר נשלפים :נירוסטה במידה ומוזמן כיסוי הארד טופ
כריות מתקפלות 4 :יח’ – צבעים לבחירה

 239 * 239 * 97ס”מ

Wave

Strato
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אייס קיוב
מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,220רוחב  220גובה  137ס”מ
תכולת מים 1,800 :ליטר
משקל ללא מים 240 :ק”ג
משקל כולל מים 2,040 :ק”ג
ג’טים2 :
מנועים 1 :משאבת סיחרור  0.35כ”ס
חיטוי :נורה U.V
לוח בקרהRP-1 :
חיפוי היקפי :אקריל שקוף  20 /מ”מ  -דופן נגטיבית  230מ”מ

 220 * 220 * 137ס”מ

28

Ice Cube
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אוקטגון פאבליק 255
מקומות ישיבה6 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,255רוחב  ,255גובה  87ס”מ
תכולת מים 1,450 :ליטר
משקל ללא מים 170 :ק”ג
משקל כולל מים 2,020 :ק”ג
ג’טים 70 :מתוכם  62ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים

 255 * 255 * 87ס”מ

אוקטגון פאבליק 285
מקומות ישיבה6 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,285רוחב  ,285גובה  87ס”מ
תכולת מים 1,970 :ליטר
משקל ללא מים 235 :ק”ג
משקל כולל מים 2,425 :ק”ג
ג’טים 70 :מתוכם  62ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים

 285 * 285 * 87ס”מ
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רומן פאבליק 255
מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :קוטר  ,252גובה  87ס”מ
תכולת מים 1,420 :ליטר
משקל ללא מים 170 :ק”ג
משקל כולל מים 1,970 :ק”ג
ג’טים 78 :מתוכם  70ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים

 252 * 87ס”מ

אוקטגון פאבליק 355K
מקומות ישיבה10 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,353רוחב  ,253גובה  87ס”מ
תכולת מים 2,300 :ליטר
משקל ללא מים 350 :ק”ג
משקל כולל מים 2,850 :ק”ג
ג’טים 78 :מתוכם  70ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים

 353 * 253 * 87ס”מ

Public Spa

רומן פאבליק 285
מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :קוטר  ,281גובה  87ס”מ
תכולת מים 1,900 :ליטר
משקל ללא מים 235 :ק”ג
משקל כולל מים 2,425 :ק”ג
ג’טים 78 :מתוכם  70ג’טים בלאוור
ספא פק :מערכות מים בדגם זה מסופקות כיחידה נפרדת SPA PACK
מנועים 300 .1 :קילוואט 1.5 .2 ,קילוואט .3 ,סינון  1קילוואט .4 ,בלאוור  0.5קילוואט
חיטוי :אוזון O3
לוח בקרה :בלבואה דופלקס דיגיטל כולל צג ושליטה באמצעות שלט רחוק
תאורה :לד מתחלפת  2יח’ 12V
חיפוי היקפי :ללא
כיסוי טרמי :סטנדרט  2חלקים

 281 * 87ס”מ
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Made in USA / Italy

מערכות ספא Jacuzzi
חברת ג’קוזי היא חלוצת התעשייה העולמית בייצור ופיתוח של מערכות ספא פרטיות וציבוריות מאז  .1946שם המותג “ג’קוזי” הפך
עם השנים לשם גנרי .ג’קוזי מייצרת את מוצריה בארצות הברית ובאיטליה ומחזיקה במערכות מים מתקדמות ומוצרים עם טכנולוגיות
חדשניות בהתאם לתקני משרד הבריאות .בין מוצרי החברה ניתן למצוא :מערכות עיסוי פרטיות לחדרי רחצה ,מקלחוני סאונה,
מערכות מתזים ,מערכות ספא חיצוניות הכוללות תעלות גלישה לשימוש במתחמי ספא ובתי מלון
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סנטוריני

Italian Design

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  ,230רוחב  ,215גובה  90ס”מ
תכולת מים 1,700 :ליטר
משקל ללא מים 400 :ק”ג
משקל כולל מים 2,100 :ק”ג
ג’טים29 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפי / Jacuzzi TEAK wood :בילד אין

 230 * 215 * 90ס”מ

דלוס

דלפי

Italian Design

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,190רוחב  ,190גובה  80ס”מ
תכולת מים 1,140 :ליטר
משקל ללא מים 270 :ק”ג
משקל כולל מים 1,440 :ק”ג
ג’טים16 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
מפלים :מפל Jacuzzi cascade
חיפוי היקפי / Jacuzzi TEAK wood :בילד אין

 190 * 190 * 80ס”מ

יוניק

Italian Design

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,190רוחב  ,150גובה  80ס”מ
תכולת מים 1,030 :ליטר
משקל ללא מים 240 :ק”ג
משקל כולל מים 1,270 :ק”ג
ג’טים14 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפי / Jacuzzi TEAK wood :בילד אין

 190 * 150 * 80ס”מ

Italian Design

Italian Design

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,215רוחב  ,190גובה  80ס”מ
תכולת מים 1,140 :ליטר
משקל ללא מים 250 :ק”ג
משקל כולל מים 1,390 :ק”ג
ג’טים16 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפי / Jacuzzi TEAK wood :בילד אין

 215 * 190 * 80ס”מ
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פלוא

Italian Design

מקומות ישיבה/ :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  ,200רוחב  ,200גובה  81ס”מ
תכולת מים 570 :ליטר
משקל ללא מים 300 :ק”ג
משקל כולל מים 870 :ק”ג
ג’טים20 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת סחרור
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
חיפוי היקפיJacuzzi White Acrylic :

Italian Design

 200 * 200 * 81ס”מ

אלימיה

Italian Design

מקומות ישיבה6-5 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :קוטר  ,212גובה  90ס”מ
תכולת מים 1,650 :ליטר
משקל ללא מים 290 :ק”ג
משקל כולל מים 1,940 :ק”ג
ג’טים12 + 34 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי  :U.Vנורה U.V. Clear ray
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 212 * 90ס”מ
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פרימיום

J-LXL

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,214רוחב  ,214גובה  92ס”מ
תכולת מים 1,892 :ליטר
משקל ללא מים 406 :ק”ג
משקל כולל מים 2,298 :ק”ג
ג’טים38 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

J-LXL
 214 * 214 * 92ס”מ

38
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פרימיום

J-575

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה 92-107
תכולת מים 1,685 :ליטר
משקל ללא מים 407 :ק”ג
משקל כולל מים 2,470 :ק”ג
ג’טים53 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson touch :
תאורה :לד היקפית ProEdge lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים 2 :מפלי מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפי Jacuzzi Curvalux :כולל תאורת לד

 231 * 231 * 92-107ס”מ

פרימיום

J-500

J-585

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה 92-107
תכולת מים 1,685 :ליטר
משקל ללא מים 407 :ק”ג
משקל כולל מים 2,470 :ק”ג
ג’טים53 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson touch :
תאורה :לד היקפית ProEdge lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים 2 :מפלי מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפי Jacuzzi Curvalux :כולל תאורת לד

 231 * 231 * 92-107ס”מ
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פרימיום

J-495

מקומות ישיבה9 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,279רוחב  ,229גובה  104-117ס”מ
תכולת מים 2,345 :ליטר
משקל ללא מים 500 :ק”ג
משקל כולל מים 2,846 :ק”ג
ג’טים62 :
מנועים 3 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים 2 :מפלי מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

פרימיום

מקומות ישיבה6-7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,213גובה  109ס”מ
תכולת מים 1,601 :ליטר
משקל ללא מים 281 :ק”ג
משקל כולל מים 1,882 :ק”ג
ג’טים46 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 213 * 213 * 109ס”מ

 279 * 229 * 104-117ס”מ

פרימיום

J-480

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,239רוחב  ,239גובה  99-112ס”מ
תכולת מים 2,270 :ליטר
משקל ללא מים 454 :ק”ג
משקל כולל מים 2,589 :ק”ג
ג’טים48 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים 2 :מפלי מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :
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 239 * 239 * 99-112ס”מ

J-445

פרימיום

פרימיום

J-415

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,193רוחב  ,168גובה  81ס”מ
תכולת מים 950 :ליטר
משקל ללא מים 265 :ק”ג
משקל כולל מים 1,215 :ק”ג
ג’טים21 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 193 * 168 * 81ס”מ

J-400

J-435

מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,2.13גובה  109ס”מ
תכולת מים 1,663 :ליטר
משקל ללא מים 373 :ק”ג
משקל כולל מים 2,036 :ק”ג
ג’טים48 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 213 * 213 * 109ס”מ
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פרימיום

J-385

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה 97 ,ס”מ
תכולת מים 2,120 :ליטר
משקל ללא מים 415 :ק”ג
משקל כולל מים 2,535 :ק”ג
ג’טים50 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

פרימיום

מקומות ישיבה6-7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,214רוחב  ,231גובה  97ס”מ
תכולת מים 1,830 :ליטר
משקל ללא מים 405 :ק”ג
משקל כולל מים 2,235 :ק”ג
ג’טים42 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 231 * 231 * 97ס”מ

פרימיום

J-375

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  97ס”מ
תכולת מים 1,950 :ליטר
משקל ללא מים 407 :ק”ג
משקל כולל מים 2,357 :ק”ג
ג’טים50 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 231 * 231 * 97ס”מ
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J-365

פרימיום

מקומות ישיבה6-7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,214רוחב  ,214גובה 92
תכולת מים 1,736 :ליטר
משקל ללא מים 374 :ק”ג
משקל כולל מים 2,110 :ק”ג
ג’טים39 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 231 * 214 * 97ס”מ

פרימיום

J-355

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,214רוחב  231גובה  97ס”מ
תכולת מים 1,830 :ליטר
משקל ללא מים 405 :ק”ג
משקל כולל מים 2,235 :ק”ג
ג’טים42 :
מנועים 2 :משאבות מים 3.0 ,כ”ס  /משאבת סיחרור  0.35כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפל מים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 231 * 214 * 97ס”מ

J-345

פרימיום

מקומות ישיבה4-5 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,214רוחב 193 ,גובה  87ס”מ
תכולת מים 1,664 :ליטר
משקל ללא מים 312 :ק”ג
משקל כולל מים 1,976 :ק”ג
ג’טים21 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 214 * 214 * 92ס”מ

פרימיום

J-335

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,214רוחב  ,214גובה  92ס”מ
תכולת מים 1,670 :ליטר
משקל ללא מים 374 :ק”ג
משקל כולל מים 2,044 :ק”ג
ג’טים40 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 214 * 214 * 92ס”מ

J-325

 214 * 193 * 87ס”מ

פרימיום

J-300

J-315

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,193רוחב  ,168גובה 81 ,ס”מ
תכולת מים 1,058 :ליטר
משקל ללא מים 260 :ק”ג
משקל כולל מים 1,318 :ק”ג
ג’טים21 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 193 * 168 * 81ס”מ
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פרימיום

J-280

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,229רוחב  ,229גובה  94ס”מ
תכולת מים 2,120 :ליטר
משקל ללא מים 415 :ק”ג
משקל כולל מים 2,535 :ק”ג
ג’טים44 :
מנועים 2 :משאבות מים  3.0כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

פרימיום

מקומות ישיבה6-7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,214רוחב  ,214גובה  92ס”מ
תכולת מים 1,778 :ליטר
משקל ללא מים 375 :ק”ג
משקל כולל מים 2,153 :ק”ג
ג’טים35 :
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 229 * 229 * 94ס”מ

פרימיום

J-275

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,229רוחב  ,229גובה  94ס”מ
תכולת מים 2,005 :ליטר
משקל ללא מים 366 :ק”ג
משקל כולל מים 2,371 :ק”ג
ג’טים45 :
מנועים 2 :משאבות  3.0כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :
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 229 * 229 * 94ס”מ

J-245

פרימיום

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  213רוחב  193גובה  87ס”מ
תכולת מים 1,659 :ליטר
משקל ללא מים 255 :ק”ג
משקל כולל מים 1,914 :ק”ג
ג’טים23 :
מנועים 1 :משאבת מים  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור  0.35כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 214 * 214 * 92ס”מ

פרימיום

J-235

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,214רוחב  ,214גובה  92ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 347 :ק”ג
משקל כולל מים 2,050 :ק”ג
ג’טים35 :
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 214 * 214 * 92ס”מ

J-225

 213 * 193 * 87ס”מ

פרימיום

פרימיום

J-210

מקומות ישיבה4-5 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :קוטר ,198 :גובה 91
תכולת מים 1,173 :ליטר
משקל ללא מים 239 :ק”ג
משקל כולל מים 1,412 :ק”ג
ג’טים19 :
מנועים :משאבה  2.0כ”ס +משאבה  1.5כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים- :
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 198 * 91ס”מ

J-215

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  193רוחב  168גובה  81ס”מ
תכולת מים 1,038 :ליטר
משקל ללא מים 223 :ק”ג
משקל כולל מים 1,261 :ק”ג
ג’טים19 :
מנועים :משאבת מים  2.0כ”ס
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורה :לד היקפית Lighting system multicolor Jacuzzi
מפלים :מפל מים Jacuzzi cascade
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 193 * 168 * 81ס”מ

J-200
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לודג’

לודג’

L

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,223רוחב  ,211גובה  90ס”מ
תכולת מים 1,420 :ליטר
משקל ללא מים 300 :ק”ג
משקל כולל מים 1,720 :ק”ג
ג’טים20+14 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת  1.5כ”ס +משאבת סחרור
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
מפלים/ :
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 223 * 211 * 90ס”מ

48

לודג’

M

מקומות ישיבה4-5 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,200רוחב  ,185גובה  90ס”מ
תכולת מים 1,070 :ליטר
משקל ללא מים 300 :ק”ג
משקל כולל מים 1,370 :ק”ג
ג’טים20+12 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת  1.2כ”ס +משאבת סחרור
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
מפלים/ :
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 200 * 185 * 90ס”מ

S

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,185רוחב  ,165גובה  80ס”מ
תכולת מים 950 :ליטר
משקל ללא מים 245 :ק”ג
משקל כולל מים 1,195 :ק”ג
ג’טים18+10 :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת  1.0כ”ס +משאבת סחרור
חיטוי :נורת Clear Ray U.V
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
תאורהLighting system Jacuzzi :
מפלים/ :
חיפוי היקפיJacuzzi synthetic wood :

 185 * 165 * 80ס”מ

Lodge
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אלימיה

Experience

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :קוטר  237גובה  98ס”מ
תכולת מים 1,660 :ליטר
משקל ללא מים 180 :ק”ג
משקל כולל מים 1,840 :ק”ג
ג’טים44 :
מנועים 2 :משאבות מים  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי  :U.Vנורה U.V. Clear ray
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
חיפוי היקפי :בילד אין

סיינה

Experience

מקומות ישיבה8-9 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,257רוחב  219גובה  98ס”מ
תכולת מים 1,760 :ליטר
משקל ללא מים 200 :ק”ג
משקל כולל מים 1,960 :ק”ג
ג’טים46 :
מנועים 2 :משאבות מים  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי  :U.Vנורה U.V. Clear ray
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
חיפוי היקפי :בילד אין

 98 * 237ס”מ

וירג’יניה

Experience

מקומות ישיבה6 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,257רוחב  219גובה  98ס”מ
תכולת מים 2,100 :ליטר
משקל ללא מים 250 :ק”ג
משקל כולל מים 2,350 :ק”ג
ג’טים50 :
מנועים 2 :משאבות מים  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי  :U.Vנורה U.V. Clear ray
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
חיפוי היקפי :בילד אין

 257 * 219 * 98ס”מ

50

וירטוס

מקומות ישיבה6 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,250רוחב  215גובה  93ס”מ
תכולת מים 2,300 :ליטר
משקל ללא מים 460 :ק”ג
משקל כולל מים 2,760 :ק”ג
ג’טים50 :
מנועים 2 :משאבות מים  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי  :U.Vנורה U.V. Clear ray
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
חיפוי היקפי :בילד אין

 257 * 219 * 98ס”מ

פרופייל

Experience

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,239רוחב  215גובה  93ס”מ
תכולת מים 2,110 :ליטר
משקל ללא מים 400 :ק”ג
משקל כולל מים 2,510 :ק”ג
ג’טים45 :
מנועים 2 :משאבות מים  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי  :U.Vנורה U.V. Clear ray
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
חיפוי היקפיJacuzzi Teak wood :

 239 * 215 * 93ס”מ

Experience

 250 * 215 * 93ס”מ

אנג’וי

Experience

Experience

מקומות ישיבה6 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,250רוחב  250גובה  98ס”מ
תכולת מים 2,100 :ליטר
משקל ללא מים 250 :ק”ג
משקל כולל מים 2,350 :ק”ג
ג’טים15 + 38 :
מנועים 3 :משאבות מים  3.0כ”ס  /משאבת סיחרור
חיטוי  :U.Vנורה U.V. Clear ray
לוח בקרהJacuzzi Emerson :
חיפוי היקפי :בילד אין

 250 * 250 * 98ס”מ
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Made in USA

מערכות ספא Artesian
חברת “ארטסיאן”  -ארה”ב ( )1983נחשבת לאחת החברות המוערכות בתעשיית מערכות הספא העולמית ואף זוכה מדי שנה בפרסים
שונים בתעשיית הספא .המפעל ממוקם בנבאדה ומייצר מגוון רחב מאוד של דגמים  -מסדרות היוקרה ועד לסדרות המותאמות
לפרויקטים ובתי מלון .היצור נעשה במלואו מחומרי גלם ומערכות תוצרת ארה”ב.
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פליקן ביי -

Pelican Bay

מקומות ישיבה8 :
מקומות שכיבה 1 :
מידות :אורך  ,274רוחב  ,231גובה  96ס”מ
תכולת מים 1,912 :ליטר
משקל ללא מים 549 :ק”ג
משקל כולל מים 2,461 :ק”ג
ג’טים 71 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 5 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי טאץ’  5 +לוחות בקרה משניות Direct Flow
תאורה :תאורת לד היקפית מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב  Allegrofallsכולל תאורת לד
חיפוי היקפי :חיפוי היקפי דמוי עץ מואר.

 274 * 231 * 96ס”מ

דאב קניון -

Dove Kenyon

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  96ס”מ
תכולת מים 1,533 :ליטר
משקל ללא מים 476 :ק”ג
משקל כולל מים 2,009 :ק”ג
ג’טים 67 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 5 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי טאץ’  5 +לוחות בקרה משניות Direct Flow
תאורה :תאורת לד היקפית מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב  Allegrofallsכולל תאורת לד
חיפוי היקפי :חיפוי היקפי דמוי עץ מואר.
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 231 * 231 * 96ס”מ

פיפר גלאן -

Piper Glen

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  96ס”מ
תכולת מים 1,571 :ליטר
משקל ללא מים 441 :ק”ג
משקל כולל מים 2,012 :ק”ג
ג’טים 65 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 5 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי טאץ’  5 +לוחות בקרה משניות Direct Flow
תאורה :תאורת לד היקפית מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב  Allegrofallsכולל תאורת לד
חיפוי היקפי :חיפוי היקפי דמוי עץ מואר

 231 * 231 * 96ס”מ

איגל קרסט -

קוויל רידג’ -

Quail Ridge

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,200גובה  89ס”מ
תכולת מים 1,287 :ליטר
משקל ללא מים 390 :ק”ג
משקל כולל מים 1,677 :ק”ג
ג’טים 57 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 4 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי טאץ’  4 +לוחות בקרה משניות Direct Flow
תאורה :תאורת לד היקפית מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב  Allegrofallsכולל תאורת לד
חיפוי היקפי :חיפוי היקפי דמוי עץ מואר

Artesian Elite

 231 * 200 * 89ס”מ

Eagle Crest

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  213גובה  96ס”מ
תכולת מים 1,268 :ליטר
משקל ללא מים 405 :ק”ג
משקל כולל מים 1,673 :ק”ג
ג’טים55 :
מנועים 4 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי טאץ’  4 +לוחות בקרה משניות Direct Flow
תאורה :תאורת לד היקפית מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב  Allegrofallsכולל תאורת לד
חיפוי היקפי :חיפוי היקפי דמוי עץ מואר.

 213 * 213 * 96ס”מ
Advanced Spa Technologies

55

בימיני

ברבדוס

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  ,335רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 2,196 :ליטר
משקל ללא מים 571 :ק”ג
משקל כולל מים 2,767 :ק”ג
ג’טים 52 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :חיפוי היקפי דמוי עץ
ניתן לקבל גם ב  72ג’טים.

 335 * 231 * 91ס”מ

איילה מרגריטה
מקומות ישיבה8 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,274רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 2,082 :ליטר
משקל ללא מים 454 :ק”ג
משקל כולל מים 2,536 :ק”ג
ג’טים 71 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  4.8כ”ס  +משאבה  3כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :דמוי עץ
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 274 * 231 * 91ס”מ

גרנד קיימן

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 412 :ק”ג
משקל כולל מים 2,115 :ק”ג
ג’טים 63 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :חיפוי היקפי דמוי עץ

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,798 :ליטר
משקל ללא מים 430 :ק”ג
משקל כולל מים 2,228 :ק”ג
ג’טים 33 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :דמוי עץ
ניתן לקבל גם ב  45/52/62ג’טים

 231 * 231 * 91ס”מ

גרנד בהאמה
מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 412 :ק”ג
משקל כולל מים 2,133 :ק”ג
ג’טים 33 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :דמוי עץ
ניתן לקבל גם ב  45/52/62ג’טים

 231 * 231 * 91ס”מ

 231 * 231 * 91ס”מ

Island

אנטיגואה
מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,213גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,419 :ליטר
משקל ללא מים 383 :ק”ג
משקל כולל מים 1,802 :ק”ג
ג’טים 33 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :דמוי עץ
ניתן לקבל גם ב  45/52ג’טים

 213 * 213 * 91ס”מ
Advanced Spa Technologies
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סנטה קרוז

קפטיבה
מקומות ישיבה6 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,213גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,514 :ליטר
משקל ללא מים 383 :ק”ג
משקל כולל מים 1,897 :ק”ג
ג’טים 33 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :דמוי עץ
ניתן לקבל גם ב  45/52ג’טים

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,155גובה  81ס”מ
תכולת מים 852 :ליטר
משקל ללא מים 280 :ק”ג
משקל כולל מים 1,132 :ק”ג
ג’טים 33 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :דמוי עץ

Island
 213 * 213 * 91ס”מ

 213 * 155 * 81ס”מ

נביס
מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,198גובה  86ס”מ
תכולת מים 1,173 :ליטר
משקל ללא מים 310 :ק”ג
משקל כולל מים 1,483 :ק”ג
ג’טים 33 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  3כ”ס כל אחד
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי TOUCH
תאורה :תאורת לד מתחלפת
מפל מים :מפל מים רחב
חיפוי היקפי :דמוי עץ
ניתן לקבל גם ב 45-ג’טים
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 213 * 198 * 86ס”מ
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פרדייז אקסטרה 965
מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,274רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 2,082 :ליטר
משקל ללא מים 439 :ק”ג
משקל כולל מים 2,521 :ק”ג
ג’טים 65 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 3 :משאבות מים  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס  +משאבה  3כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 274 * 231 * 91ס”מ

פרדייז דלוקס

L 860

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 364 :ק”ג
משקל כולל מים 2,067 :ק”ג
ג’טים 60 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 3 :משאבות מים  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס  +משאבה  3כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ
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 231 * 231 * 91ס”מ

פרדייז קומפורט

B 860

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 364 :ק”ג
משקל כולל מים 2,067 :ק”ג
ג’טים 60 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 3 :משאבות מים  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס  +משאבה  3כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

פרדייז אולטרה

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 364 :ק”ג
משקל כולל מים 2,067 :ק”ג
ג’טים 50 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

פרדייז רילקס

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 364 :ק”ג
משקל כולל מים 2,067 :ק”ג
ג’טים 53 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 231 * 231 * 91ס”מ

מקומות ישיבה5-6 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :קוטר  ,198גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,041 :ליטר
משקל ללא מים 228 :ק”ג
משקל כולל מים 1,269 :ק”ג
ג’טים 27 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבות מים  1X4.8כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
מפל מים :כרית מפל
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

פרדייז

B 850

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,231רוחב  ,231גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,703 :ליטר
משקל ללא מים 364 :ק”ג
משקל כולל מים 2,067 :ק”ג
ג’טים 50 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 2 :משאבות מים  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 231 * 231 * 91ס”מ

Projects

 ø 198 * 91ס”מ

 231 * 231 * 91ס”מ

 231 * 231 * 91ס”מ

DL 853

L 850

סרניטי

M 627

דיאגונל

C 627

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,183 -רוחב  ,183גובה  81ס”מ
תכולת מים 757 :ליטר
משקל ללא מים 159 :ק”ג
משקל כולל מים 916 :ק”ג
ג’טים 27 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים 1 :משאבות מים  1X4.8כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 183 * 183 * 81ס”מ
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קוזומל אולטרה

L 748

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,213גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,363 :ליטר
משקל ללא מים 329 :ק”ג
משקל כולל מים 1,692 :ק”ג
ג’טים 48 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 213 * 213 * 91ס”מ

קוזומל

B 748

מקומות ישיבה7 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,213גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,363 :ליטר
משקל ללא מים 329 :ק”ג
משקל כולל מים 1,692 :ק”ג
ג’טים 48 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ
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 213 * 213 * 91ס”מ

ארובה

D 743

מיסטיק

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,173גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,192 :ליטר
משקל ללא מים 228 :ק”ג
משקל כולל מים 1,155 :ק”ג
ג’טים 43 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  4.8כ”ס  +משאבה  5כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 213 * 173 * 91ס”מ

מיסטיק רילקס

L 532

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,152גובה  81ס”מ
תכולת מים 946 :ליטר
משקל ללא מים 209 :ק”ג
משקל כולל מים 1,155 :ק”ג
ג’טים 32 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  6.0כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 213 * 152 * 81ס”מ

Projects

DL 533

מקומות ישיבה1 :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  ,208רוחב  ,165גובה  79ס”מ
תכולת מים 814 :ליטר
משקל ללא מים 231 :ק”ג
משקל כולל מים1,045 :ק”ג
ג’טים 33 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  4.8כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 208 * 165 * 79ס”מ
Advanced Spa Technologies
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קמליה

ויסטריה
מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב ,213 ,גובה  91ס”מ
תכולת מים 1,419 :ליטר
משקל ללא מים 331 :ק”ג
משקל כולל מים 1,750 :ק”ג
ג’טים 27 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  3כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

איריס

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,183רוחב  ,183גובה  81ס”מ
תכולת מים 852 :ליטר
משקל ללא מים 197 :ק”ג
משקל כולל מים 1,049 :ק”ג
ג’טים 23 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

אזלאה

מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה/ :
מידות :אורך  ,193רוחב  ,147גובה  76ס”מ
תכולת מים 719 :ליטר
משקל ללא מים 216 :ק”ג
משקל כולל מים 935 :ק”ג
ג’טים 21 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

מקומות ישיבה/ :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  ,193רוחב  ,117גובה  81ס”מ
תכולת מים 568 :ליטר
משקל ללא מים 180 :ק”ג
משקל כולל מים 748 :ק”ג
ג’טים 21 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

Garden Spa
 213 * 213 * 91ס”מ

הידרנגאה
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 183 * 183 * 81ס”מ

פוריסטיה

מקומות ישיבה3 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,198רוחב  ,198גובה  81ס”מ
תכולת מים 1,117 :ליטר
משקל ללא מים 211 :ק”ג
משקל כולל מים 1,328 :ק”ג
ג’טים 27 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 198 * 198 * 81ס”מ

 193 * 147 * 76ס”מ

 193 * 117 * 81ס”מ

היביסקוס

מקומות ישיבה2 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,213רוחב  ,155גובה  81ס”מ
תכולת מים 965 :ליטר
משקל ללא מים 240 :ק”ג
משקל כולל מים 1,205 :ק”ג
ג’טים 21 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 213 * 155 * 81ס”מ

מקומות ישיבה/ :
מקומות שכיבה2 :
מידות :אורך  193ס”מ ,רוחב  ,147גובה  76ס”מ
תכולת מים 719 :ליטר
משקל ללא מים 216 :ק”ג
משקל כולל מים 935 :ק”ג
ג’טים 21 :ג’טים נירוסטה מתכווננים Helix
מנועים :משאבה  3.0כ”ס
חיטוי :משאבת סחרור אוזון  0.35כ”ס
לוח בקרה :לוח פיקוד ראשי
תאורה :תאורת לד מתחלפת
חיפוי היקפי :דמוי עץ

 193 * 147 * 76ס”מ
Advanced Spa Technologies
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EP15

מקומות ישיבה3 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,457רוחב  ,231גובה  152ס”מ
תכולת מים 7,571 :ליטר
משקל ללא מים 1,088 :ק”ג
משקל כולל מים 8,659 :ק”ג
ג’טים עיסוי 28 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים
ג’טים לשחייה נגד הזרם4 :
מפלי מים 3 :מפלי Bellagio water fall
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  2 +משאבת  2.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה :לוח בקרה מתקדם כולל מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגש טמפרטורה במים
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית (אפציונאלי -תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות גופנית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVקשיח מבודד כולל נעילות
לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATICכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

טידל פיט

EP14

מקומות ישיבה3 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,427רוחב  ,231גובה  132ס”מ
תכולת מים 6,360 :ליטר
משקל ללא מים 1,021 :ק”ג
משקל כולל מים 7,381 :ק”ג
ג’טים עיסוי 28 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים
ג’טים לשחייה נגד הזרם4 :
מפלי מים 3 :מפלי Bellagio water fall
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  2 +משאבת  2.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה :לוח בקרה מתקדם כולל מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגש טמפרטורה במים
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית (אפציונאלי -תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות גופנית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVקשיח מבודד כולל נעילות
לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATICכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

טידל פיט

Active Plus EP12

מקומות ישיבה7 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,366רוחב  ,231גובה  132ס”מ
תכולת מים 4,921 :ליטר
משקל ללא מים 907 :ק”ג
משקל כולל מים 5,828 :ק”ג
ג’טים עיסוי 28 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים (אופציונאלי 12 -ג’טים
הקפיים לספסל)
ג’טים לשחייה נגד הזרם2 :
מפלי מים 3 :מפלי Bellagio water fall
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת  2.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה :לוח בקרה מתקדם כולל מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגש טמפרטורה במים
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית (אפציונאלי -תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות גופנית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVקשיח מבודד כולל נעילות
לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATICכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

טידל פיט

Active EP12

מקומות ישיבה3 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,366רוחב  ,231גובה  114ס”מ
תכולת מים 4,921 :ליטר
משקל ללא מים 794 :ק”ג
משקל כולל מים 5,715 :ק”ג
ג’טים עיסוי 14 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים
ג’טים לשחייה נגד הזרם2 :
מפלי מים/ :
מנועים :משאבת  3.0כ”ס  +משאבת סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה :לוח בקרה מתקדם כולל מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגש טמפרטורה במים
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית (אפציונאלי -תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות גופנית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVקשיח מבודד כולל נעילות
לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATICכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

Tidalfit

 366 * 231 * 132ס”מ

 366 * 231 * 114ס”מ

 427 * 231 * 132ס”מ

 457 * 231 * 152ס”מ
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טידל פיט

DTL8

טידל פיט

מקומות ישיבה6 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,427רוחב  ,462-231גובה  137ס”מ
תכולת מים 8,063 :ליטר
משקל ללא מים 1,450 :ק”ג
משקל כולל מים 9,513 :ק”ג
ג’טים עיסוי 45 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים (אופציונאלי 61-ג’טים)
ג’טים לשחייה נגד הזרם4 :
מפלי מים 3 :מפלי  + Bellagio water fallמפל Cascade
מנועים :משאבת  3.0כ”ס 3+משאבות  2.0כ”ס 2+משאבות סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה 2 :לוחות בקרה מתקדמים נפרדים הכוללים מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום 2 :גופי חימום  KW 3טיטניום
כולל רגש טמפרטורה
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית
(אפציונאלי-תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות גופנית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVקשיח
מבודד כולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה
לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATICכולל רמקולים
שקועים וסאבוופר בילד אין תוצרת ארה”ב

DT21

מקומות ישיבה6 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,635רוחב  ,231גובה  137ס”מ
תכולת מים 7,855 :ליטר
משקל ללא מים 1,377 :ק”ג
משקל כולל מים 9,232 :ק”ג
ג’טים עיסוי 45 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים (אופציונאלי 61-ג’טים)
ג’טים לשחייה נגד הזרם4 :
מפלי מים 3 :מפלי  + Bellagio water fallמפל Cascade
מנועים :משאבת  3.0כ”ס 3+משאבות  2.0כ”ס 2+משאבות סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה 2 :לוחות בקרה מתקדמים נפרדים הכוללים מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום 2 :גופי חימום  KW 3טיטניום כולל רגש טמפרטורה
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית (אפציונאלי -תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות גופנית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVקשיח מבודד כולל נעילות
לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATICכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

טידל פיט

DT19

מקומות ישיבה4 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,587רוחב  ,231גובה  137ס”מ
תכולת מים 7,571 :ליטר
משקל ללא מים 1,333 :ק”ג
משקל כולל מים 8,904 :ק”ג
ג’טים עיסוי 35 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים
ג’טים לשחייה נגד הזרם4 :
מפלי מים 3 :מפלי  + Bellagio water fallמפל Cascade
מנועים :משאבת  3.0כ”ס3 +משאבות  2.0כ”ס 2+משאבות סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה 2 :לוחות בקרה מתקדמים נפרדים הכוללים מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום 2 :גופי חימום  KW 3טיטניום כולל רגש טמפרטורה
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית (אפציונאלי  -תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות גופנית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVקשיח מבודד כולל נעילות
לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATICכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

Tidalfit

 427 * 462-231 * 137ס”מ

טידל פיט

 587 * 231 * 137ס”מ
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 635 * 231 * 137ס”מ

DTL6

 427 * 231-414 * 137ס”מ

מקומות ישיבה4 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,427רוחב  ,231-414גובה  137ס”מ
תכולת מים 7,779 :ליטר
משקל ללא מים 1,406 :ק”ג
משקל כולל מים 9,185 :ק”ג
ג’טים עיסוי 35 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים
ג’טים לשחייה נגד הזרם4 :
מפלי מים 3 :מפלי  + Bellagio water fallמפל Cascade
מנועים :משאבת  3.0כ”ס 3+משאבת  2.0כ”ס 2+משאבות סחרור  0.25כ”ס
טיהור מים O3 :אוזון רציף  24שעות למניעת התפתחות בקטריאלית במים
סינון :פילטר קרטרידג’ כפול ציקלוני
לוח בקרה 2 :לוחות בקרה מתקדמים
נפרדים הכוללים מסך טאץ’
מערכת הפעלה Balboa :תוצרת ארה”ב
גוף חימום 2 :גופי חימום  KW 3טיטניום
כולל רגש טמפרטורה
תאורה :תאורת לד מתחלפת תת מיימית
(אפציונאלי -תאורת לד הקפית)
כושר מתחת למים :סט כושר לפעילות
גופנית במים
כיסוי טרמי HEAVY DUTY :מוגן UV
קשיח מבודד כולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סנטטי מוגן  UVכולל
פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
אופציות :מערכת סאונד AQUATIC
כולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב
Advanced Spa Technologies
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Made in USA

בריכות זרמים Michael Phelps
חברת “מאסטר ספא”  -ארה”ב ( )1982החברה הטובה בעולם בתחום בריכות שחיה נגד הזרם “בריכות זרמים” .החברה אשר המותג
שלה מזוהה עם השחיין הטוב בעולם מייקל פלפס .החיבור בין השחיין למותג בא לידי ביטוי בשילוב טכנולוגיות השחיה נגד הזרם
המתקדמות בעולם  MP WAVE PROPOLSIONהיצור נעשה במלואו באינדיאנפוליס שבארה”ב.
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מייקל פלפס

Momentum

מקומות ישיבה 1+4 :בעמידה
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,587רוחב  ,239גובה  152ס”מ
תכולת מים 8,801 :ליטר
משקל ללא מים 1,678 :ק”ג
משקל כולל מים 10,979 :ק”ג
ג’טים 45 :ג’טים נירוסטה מתכווננים  +2ג’טים MASTER BLASTERS
מנועים 3 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
שחייה נגד הזרם WAVE XP PROPULSION TECHNOLOGY :מומנטום  50פרופלור
מפל מים 5 :מפלי מים מוארים ונשלטים
לוח בקרה 2 :לוחות נפרדים  MASTER CONTROLלוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום 2 :גופי חימום של  KW 3טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים  :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

מייקל פלפס

Signature

מקומות ישיבה 1+3 :בעמידה
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,546רוחב  ,239גובה  152ס”מ
תכולת מים 8,611 :ליטר
משקל ללא מים 1,268 :ק”ג
משקל כולל מים 10,210 :ק”ג
ג’טים 39 :ג’טים נירוסטה מתכווננים
מנועים 2 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
שחייה נגד הזרם WAVE XP PROPULSION TECHNOLOGY :מומנטום  50פרופלור
מפל מים :מואר ונשלט
לוח בקרה MASTER CONTROL :לוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

מייקל פלפס

Force

מקומות ישיבה 1+3 :בעמידה
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,510רוחב  ,239גובה  152ס”מ
תכולת מים 7,325 :ליטר
משקל ללא מים 1,218 :ק”ג
משקל כולל מים 8,875 :ק”ג
ג’טים 39 :ג’טים נירוסטה מתכווננים
מנועים 2 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
שחייה נגד הזרם WAVE XP PROPULSION TECHNOLOGY :מומנטום  50פרופלור
מפל מים 5 :מפלי מים נשלטים ומוארים
לוח בקרה MASTER CONTROL :לוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

MP Swim Spa

 510 * 239 * 152ס”מ
 546 * 239 * 152ס”מ
 587 * 239 * 152ס”מ
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מייקל פלפס

Trainer 19 / 19D

מייקל פלפס

Trainer 18

מייקל פלפס

Trainer 15 / 15D

מקומות ישיבה 1+4 :בעמידה
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,587רוחב  ,239גובה  130/152ס”מ
תכולת מים 7,628 :ליטר
משקל ללא מים 1,338 :ק”ג
משקל כולל מים 9,464 :ק”ג
ג’טים 44 :ג’טים נירוסטה מתכווננים  4 +ג’טים לשחייה נגד הזרם FLOW

מקומות ישיבה 1+3 :בעמידה
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,544רוחב  ,239גובה  152ס”מ
תכולת מים 8,460 :ליטר
משקל ללא מים 1,229 :ק”ג
משקל כולל מים 10,020 :ק”ג
ג’טים 39 :ג’טים נירוסטה מתכווננים  4 +ג’טים לשחייה נגד הזרם FLOW

מקומות ישיבה 1+3 :בעמידה
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,457רוחב  ,239גובה  130/152ס”מ
תכולת מים 6,132 :ליטר
משקל ללא מים 1,048 :ק”ג
משקל כולל מים 7,514 :ק”ג
ג’טים 39 :ג’טים נירוסטה מתכווננים  4 +ג’טים לשחייה נגד הזרם FLOW

STRAM JTES

STRAM JTES

STRAM JTES

מנועים 4 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות.
מפל מים 5 :מפלי מים מוארים ונשלטים.
לוח בקרה 2 :לוחות נפרדים  MASTER CONTROLלוח בקרה מתקדם.
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב.
גוף חימום 2 :גופי חימום של  KW 3טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני.
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית.
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים.
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה.
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה.
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה.
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב.

מנועים 2 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
מפל מים :מואר ונשלט
לוח בקרה MASTER CONTROL :לוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב.

מנועים 2 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
מפל מים 5 :מפלי מים מוארים ונשלטים
לוח בקרה MASTER CONTROL :לוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב.

Trainer 15

 457 * 239 * 130ס”מ

H2x Trainer

Trainer 15 D

 457 * 239 * 152ס”מ

Trainer 18

 544 * 239 * 152ס”מ
Trainer 19

 587 * 239 * 130ס”מ
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Trainer 19 D

 587 * 239 * 152ס”מ
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מייקל פלפס

Trainer 12

מייקל פלפס

Therapool SE

מייקל פלפס

Therapool D

מקומות ישיבה 3+1 :בעמידה
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,366רוחב  ,239גובה  130ס”מ
תכולת מים 4,713 :ליטר
משקל ללא מים 869 :ק”ג
משקל כולל מים 5,915 :ק”ג
ג’טים 50 :ג’טים נירוסטה מתכווננים  4 +ג’טים לשחייה נגד הזרם FLOW

מקומות ישיבה6 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  ,366רוחב  ,239גובה  130ס”מ
תכולת מים 3,502 :ליטר
משקל ללא מים 640 :ק”ג
משקל כולל מים 4,643 :ק”ג
ג’טים 18 :ג’טים נירוסטה מתכווננים  3 +ג’טים לשחייה נגד הזרם FLOW

מקומות ישיבה6 :
מקומות שחייה1 :
מידות :אורך  366רוחב  ,239גובה  152ס”מ
תכולת מים 4,013 :ליטר
משקל ללא מים 780 :ק”ג
משקל כולל מים 5,293 :ק”ג
ג’טים 49 :ג’טים נירוסטה מתכווננים  3 +ג’טים לשחייה נגד הזרם FLOW

STRAM JTES

STRAM JTES

STRAM JTES

מנועים 2 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
מפל מים 2 :מפלי מים מוארים ונשלטים
לוח בקרה MASTER CONTROL :לוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

מנועים 2 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
מפל מים :מואר ונשלט
לוח בקרה MASTER CONTROL :לוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

מנועים 2 :מנועים של  BHP 4.8שתי מהירויות
מפל מים :מואר ונשלט
לוח בקרה MASTER CONTROL :לוח בקרה מתקדם
מערכת הפעלה BALBOA :תוצרת ארה”ב
גוף חימום KW 3 :טיטניום כולל רגשי טמפרטורה
מערכת סינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כפול ציקלוני
תאורה :תאורת לדים מתחלפת תת מיימית היקפית
טיהור מים :מערכת אוזון  3Oלמניעת התפתחות בקטריאלית במים
כיסוי טרמי :כיסוי טרמי  HEAVY DUTYמוגן  UVכולל נעילות לגוף הבריכה
חיפוי היקפי :חיפוי סינטטי מוגן  UVכולל פתחי גישה לשירות סביב הבריכה
כושר מתחת למים :מוטות חתירה  +סט גומיות מתיחה וספר הדרכה
אופציות :מערכת סאונד  AQUATIC AVכולל רמקולים שקועים וסאבוופר
בילד אין תוצרת ארה”ב

Therapool

Trainer 12

 366 * 239 * 130ס”מ
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Therapool SE

 366 * 239 * 130ס”מ

Therapool D

 366 * 239 * 152ס”מ
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HL 7

HL 8

מקומות ישיבה5 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,239רוחב  ,239גובה  92ס”מ
תכולת מים 1,401 :ליטר
משקל ללא מים 472 :ק”ג
משקל כולל מים 2,377 :ק”ג
ג’טים 54 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים
מנועים 2 :משאבות מים  4.8כ”ס כ”א
חיטוי וסינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כולל סקימר עליון כפול  +אוזון 3O
לוח בקרה :מערכת הפעלה ממוחשבת כולל צג בקרה אלקטרוני
מפל מים 2 :מפלי מים מוארים
חיפוי היקפי :חיפוי  PVCדמוי עץ
מערכת סאונד :בילד אין –  2רמקולים  +שלט רחוק
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מקומות ישיבה4 :
מקומות שכיבה1 :
מידות :אורך  ,214רוחב  ,214גובה  92ס”מ
תכולת מים 1,155 :ליטר
משקל ללא מים 480 :ק”ג
משקל כולל מים 1,982 :ק”ג
ג’טים 46 :ג’טים  HELIXנירוסטה מתכווננים
מנועים 2 :משאבות מים –  3כ”ס כ”א
חיטוי וסינון :פילטר קרטרידג’ פתוח כולל סקימר עליון כפול  +אוזון 3O
לוח בקרה :מערכת הפעלה ממוחשבת כולל צג בקרה אלקטרוני
מפל מים 2 :מפלי מים מוארים
חיפוי היקפי :חיפוי  PVCדמוי עץ
מערכת סאונד :בילד אין –  2רמקולים  +שלט רחוק

Healthy Living
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תהליכי התקנה בריכות זרמים
ניתן לבצע התקנה של בריכות זרמים באופנים שונים ובעומקים
משתנים.
התקנה עילית  -כאשר הבריכה מונחת מעל פני הקרקע ,על גבי בסיס
קשיח (בטון/דק).
התקנה חצי שקועה  -כאשר הבריכה מונחת בחלקה מתחת לקו
הריצוף.
התקנה שקועה  -כאשר הבריכה מונחת משוקעת עד לדופן העליונה.
בכל המקרים יש צורך בתכנון מוקדם ובהכנת התשתיות בהתאם לסוג
ההתקנה הנדרש.
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במות הזזה וכיסויים לספא ובריכות זרמים
במת הזזה סלייד :ניתן להתקנה על גבי מערכות ספא או בריכות זרמים.
פתיחה לאורך או לרוחב או לשני הכיוונים ,הכנה לחיפוי דק.
כיסוי לבריכות זרמים “אקסיס” :מתאים לכל דגמי בריכות הזרמים “מייקל
פלפס” וסדרת “טריינר”.
כיסוי חשמלי מתרומם “קובאנה” :מתאים לרוב מערכות הספא ובריכות
הזרמים ,ניתן לקבל כיסוי המתכוונן לצדדים וכן וילונות צד ותאורה.
כיסויים אלו ניתנים לרכישה כשדרוג לכיסויים הסטנדרטים שמסופקים עם מערכות הספא ובריכות
הזרמים .יש לוודא התאמה של הכיסוי לדגם המערכת הנרכשת.

Axis

Covana

Slide Cover

מתקני הרמה למערכות ספא
השימוש במתקני הרמה מקל על פתיחת הכיסוי של מערכת הספא ,ישנם
מספר דגמים המותאמים לשיטות התקנה שונות (שקוע/עילי/חצי עילי).
מתקני ההרמה תוצרת  Laisure Conceptמיוצרים בארה”ב.

Covermate vanish
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Covermate freestyle

Covermate 2

Covermate eco
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מרכז :אולם תצוגה לח”י  -רחוב לח”י  ,10בני-ברק ,מול מתחם דיזיין סנטר טל03-7446655 .
צפון :אולם תצוגה חיפה  -רחוב הנפח  ,32צ’ק פוסט ,דיזיין סנטר ,חיפה טל04-6661144 .
מרלו”ג מחסנים והנהלה  -רחוב תרשיש  ,15פארק תעשיה צפוני ,קיסריה טל04-6274241 .
ג’קוזי ספרטה ספא www.spartaspa.co.il Email: moshe@spartaspa.co.il
מערכות ספא פרטיות וציבוריות מערכות ספא גלישה “אינפיניטי” מערכות ספא “קסטום”
עיצוב גרפי :סטודיו סיקרון
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דפוס והפקה :אבי כהן

תמונת השער  -אדריכלות :רן גנון

מערכת :מיניפול

בריכות זרמים

סטיילינג טלי ש.

צילום :משה ט.

