IDEALES SPA CATALOGUE

THE TRUE HYDROTHERAPY
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TA ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΕΝΟΣ IDEALES SPA
Έλλειψη άσκησης, άγχος, κούραση… Όσο οι ρυθμοί

Τα οφέλη για εσάς από μια τέτοια επένδυση,

της σημερινής πραγματικότητας καταπονούν το

είναι πολλαπλά. Μελέτες έχουν αποδείξει πως η

σώμα και το πνεύμα, τόσο η ανάγκη για χαλάρωση

Υδροθεραπεία ανακουφίζει την οσφυαλγία και

αυξάνεται.

την αρθρίτιδα και επιταχύνει την αποθεραπεία από
τραυματισμούς.

Εδώ έρχονται τα Ideales Spa για να σας λυτρώσουν
από το καθημερινό στρες και να σας προσφέρουν

Αν είστε επαγγελματίας, η επένδυση σε ένα Ideales

ένα νέο τρόπο ζωής :

Spa πολλαπλασιάζει αυτομάτως τη ζήτηση και

Απολαυστικό, Χαλαρωτικό, Θεραπευτικό.

το status της επιχείρησης σας. Το αποτέλεσμα;
Περισσότεροι και πιο ευχαριστημένοι Πελάτες, και

Επενδύστε σήμερα στο δικό σας Ideales Spa και
στα μοναδικά οφέλη της Υδροθεραπείας. Μειώστε
το στρες, τις αϋπνίες, τους πονοκεφάλους και
απολαύστε ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης με τους
φίλους και την οικογένεια σας, στη θαλπωρή του
δικού σας Ideales χώρου.

Ζήστε πιο απολαυστικά, πιο χαλαρωτικά,
μέσα στο δικό σας Ideales Spa.
Κάντε σήμερα την χαλάρωση τρόπο ζωής.

άνθιση της επιχείρησης σας.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΣΤΡΕΣ;
ΤΑ IDEALES SPA ΣΑΣ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΕΥΕΞΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ
IDEALES SPA ΤΡΟΠΟ

Μέσα στο δικό σας Ideales Spa
αποδεδειγμένα ανακουφίζεστε από τα
συμπτώματα του στρες και ξεφεύγετε από τα
προβλήματα της καθημερινότητας.

Καταπολεμήστε την αρθρίτιδα,
τους πόνους στην πλάτη, την
ένταση στον αυχένα.

Η αποβολή του άγχους δεν αποτελεί πια
πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρώτη
πεντάδα των ασθενειών έχει ως βασικό
παράγοντα το στρες.
Σχεδόν συνώνυμη με τη χαλάρωση, η
Υδροθεραπεία βασίζεται σε 3 βασικά στοιχεία:
Τη θερμότητα, την άνωση και το μασάζ, τα
οποία συνδυαστικά δημιουργούν την πλέον
χαλαρωτική θεραπεία.

Παράλληλα, διευκολύνετε
την αποθεραπεία από μυϊκά
προβλήματα ή τραυματισμούς.
Σύμφωνα με το Ίδρυμα
Αρθρίτιδας των ΗΠΑ, η τακτική
βύθιση σε ένα Spa είναι εξαιρετικά
ευεργετική.
Το παλλόμενο και ζεστό νερό
αυξάνει την παροχή αίματος
σε μυς και αρθρώσεις, ενώ
διευκολύνει τη μετάδοση του
οξυγόνου.

Ένα εκατομμύριο Έλληνες, πάσχουν από
Αφεθείτε στην απόλυτη χαλάρωση που
μόνο ένα Ideales Spa μπορεί να σας

αρθριτικά. Με το δικό σας Ideales Spa
δεν θα είστε ένας από αυτούς.

χαρίσει.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΥΠΝΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ IDEALES SPA
Για την αντιμετώπιση της αϋπνίας το National
Sleep Foundation συνιστά τη βύθιση σε ζεστό νερό
τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το βραδινό ύπνο.
Μάλιστα πανεπιστημιακές μελέτες αποδεικνύουν ότι
η αύξηση της σωματικής θερμοκρασίας προκαλεί
βαθύτερο ύπνο ενώ ταυτόχρονα, η απελευθέρωση
ενδορφινών -οι οποίες αποτελούν φυσικό
ηρεμιστικό- σας εγγυάται την απόλαυση ενός
ποιοτικότερου ύπνου.
Ideales Spa και όνειρα γλυκά.
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ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ.
ΤΩΡΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ IDEALES SPA
Ανακουφίστε τον εαυτό σας από την
ένταση, τον πονοκέφαλο, ακόμα και
από τις ημικρανίες.
Η συστηματική εισπνοή θερμού και
παράλληλα υγρού αέρα υπήρξε
πάντα μια πετυχημένη μέθοδος
αντιμετώπισης των προβλημάτων
του ανώτερου αναπνευστικού. Είναι
μάλιστα ιδανική για την ανακούφιση
της ελαφράς συμφόρησης των
ρινικών διόδων.
Επιπλέον, οι εισπνοές αυτές
βοηθούν στη διαστολή των αγγείων,
ενισχύοντας έτσι τη μεταφορά του
οξυγόνου σε όλα τα σημεία του
εγκεφάλου.

Αντιμετωπίστε τον πονοκέφαλο με τον
πλέον φυσικό τρόπο, απλά χαλαρώνοντας
μέσα στο δικό σας Ideales Spa.

Ανανεωθείτε με την απόλυτη
ρεφλεξολογία που σας προσφέρει
ένα Ideales Spa.

ΟΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΑ IDEALES SPA
Η ρεφλεξολογία είναι
αναπόσπαστο μέρος της
Υδροθεραπείας. Αρκούν λίγα
λεπτά βύθισης μέσα σε ένα
Ideales Spa για να τονώσουν
τις ζώνες των αντανακλαστικών
στα πόδια σας, όπου το σώμα
αναπαράγεται λεπτομερώς στις

αμέτρητες απολήξεις νεύρων.
Η διέγερση των αντανακλαστικών,
γίνεται στέλνοντας
ανακουφιστικά μηνύματα
στους ιστούς. Με άλλα λόγια
βελτιώνεται η μικροκυκλοφορία,
επιτυγχάνοντας έτσι
αναζωογόνηση και ηρεμία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΣΙΛΟΥΕΤΑ ΣΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ IDEALES SPA
Το ζεστό νερό που εκτοξεύεται με πίεση από
τα ισχυρά jets των Ideales Spa, αυξάνει
τη μικροκυκλοφορία, διαλύει το λίπος και
επιτυγχάνει σύσφιξη των ιστών.
Έρευνα της New England Journal of Medicine
κατέληξε ότι άτομα που χρησιμοποιούν
Spa 30 λεπτά 6 ημέρες την εβδομάδα, για
μόλις 3 συνεχόμενες εβδομάδες, χάνουν

πάνω από μισό κιλό την εβδομάδα, απλά
χαλαρώνοντας στο Spa, χωρίς καμία άλλη
αλλαγή στον τρόπο ζωής τους.
Επιπλέον, μελέτες του Case Western Reserve
University του Cleveland, απέδειξαν ότι 30
λεπτά βύθιση μέσα σε ένα Spa, 2 ώρες πριν
από τον ύπνο, σας προσφέρουν μείωση
βάρους και χάσιμο πόντων.

Κερδίστε διπλά. Ξεκουραστείτε στο Ideales
Spa σας και διατηρήστε παράλληλα
τη γραμμή σας.
Κερδίστε διπλά:
Ξεκουραστείτε στο Ideales Spa σας και
διατηρήστε παράλληλα τη γραμμή σας.
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ.
ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ IDEALES SPA
Η μείωση του άγχους, ο καλύτερος ύπνος, η σύσφιξη του
δέρματος και η καλή ποιότητα ζωής που σας προσφέρει
το δικό σας Ideales Spa, συμβάλλουν σε μια γενικότερη
αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης.
Η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και η
απελευθέρωση των ενδορφινών δυναμώνουν το
ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνουν τις φλεγμονές,
επουλώνουν πληγωμένους ιστούς και προσδίδουν
αυξημένη ενέργεια στον οργανισμό σας.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικούς παράγοντες για
τη διατήρηση της νεανικότητάς σας.

Ideales Spa για να αισθάνεστε,
αλλά και να φαίνεστε νέοι.

Απολαυστική θεραπεία με τη μοναδική
Αρωματοθεραπεία των Ideales Spa.

ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ
ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ
Δημιουργήστε Ideales ατμόσφαιρα

ΑΦΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MΕ ΕΝΑ IDEALES SPA
Αντιμετωπίστε με φυσικό τρόπο
την αϋπνία, τον εκνευρισμό, την
κατάθλιψη, τον πονοκέφαλο, το
κρυολόγημα, ενώ απολαμβάνετε
παράλληλα την αντισηπτική
δράση της Αρωματοθεραπείας.

Αναρίθμητες μελέτες, όπως εκείνη
του Memorial Sloan-Kettering
Hospital ΝΥ, αποδεικνύουν
την αποτελεσματικότητα της
Αρωματοθεραπείας στη μείωση
του στρες.

διακοπών στον ίδιο σας το χώρο.
Επενδύστε σε ποιοτικό χρόνο με τους
αγαπημένους σας, ή «απογειώστε» μια
φιλική συγκέντρωση με την απόλαυση
που προσφέρει το Ideales Spa σας.
Δημιουργήστε το δικό σας καταφύγιο
από το στρες και τη ρουτίνα. Χαρείτε
το όποτε και όπως εσείς θέλετε, χωρίς
περιττά έξοδα και μετακινήσεις.
Φέρτε μια όαση ηρεμίας στο σπίτι σας.
Αποκτήστε το δικό σας Ideales Spa.
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Προηγμένη Θεραπεία
με Αυτοματοποιημένα
Προγράμματα Ευεξίας
Το χειριστήριο στην επάνω πλευρά του spa
σας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχετε τα
επιθυμητά αποτελέσματα με οποιοδήποτε
Self-Cleaning στις Σειρές Platinum*.
Υπάρχουν 8 διαθέσιμα προγράμματα
με το πάτημα ενός κουμπιού.
*Δεν είναι διαθέσιμο στις Σειρές Gold.

IDEALES SPA WELLNESS PROGRAMS - ΖΩΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πόνοι
Ποδιών

Πόνοι
Πλάτης

Απώλεια
Βάρους

• Πρόγραμμα 25 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 3 Ζώνες
• Συνιστάται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Περγαμόντο &
Λεμονόχορτο, ή Μανταρίνι &
Γκρέιπφρουτ

• Πρόγραμμα 25 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 3 Ζώνες
• Δεν απαιτείται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Τζίντζερ, ή
Δυόσμος & Ευκάλυπτος

• Πρόγραμμα 30 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 3 Ζώνες
• Δεν απαιτείται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Μανταρίνι &
Γκρέιπφρουτ

Αποθεραπεία

Πονοκέφαλοι

Αϋπνίες

Άγχος

• Πρόγραμμα 35 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 3 Ζώνες
• Συνιστάται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Δυόσμος &
Ευκάλυπτος, ή Τζίντζερ

• Πρόγραμμα 20 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 3 Ζώνες
• Συνιστάται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Υλάνγκ Υλάνγκ,
ή Μανταρίνι

• Πρόγραμμα 20 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 3 Ζώνες
• Δεν απαιτείται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Χαμομήλι, ή
Περγαμόντο & Λεμονόχορτο

• Πρόγραμμα 25 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 2 Ζώνες
• Δεν απαιτείται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Περγαμόντο
& Λεμονόχορτο, ή Υλάνγκ
Υλάνγκ

Πλήρης
Αφύπνιση
• Πρόγραμμα 10 Λεπτών
• Χρησιμοποιεί 2 Ζώνες
• Συνιστάται η επιλογή Air
Therapy
• Πρόταση Αρωματοθεραπείας
DreamScent: Τζίντζερ, ή
Υλάνγκ Υλάνγκ
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Η ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΗΣ ΕΜΒΎΘΙΣΗΣ
Μέσω της βαθειάς κατανόησης της Υδροθεραπείας και της κατασκευής του
ανθρώπινου σώματος, τα Ideales Spa έχουν οδηγήσει την επιστήμη της εμβύθισης
στο επόμενο επίπεδο. Οι ασύγκριτες καινοτομίες έχουν δημιουργήσει μια σειρά
από spas που μαζί με τις Ζώνες Θεραπείας, τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με το
ανθρώπινο σώμα με τον πιο φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Οι μοναδικές Ζώνες Θεραπείας των Ideales Spa, είναι η εξατομικευμένη
χρήση του spa σας για να σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη για
την υγεία σας.
Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που διαμορφώνουν κάθε Ζώνη Θεραπείας...

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ

Ο τύπος του στομίου είναι καθοριστικός για ένα
σωστό μασάζ.
Το Στόμιο E55 είναι ειδικά σχεδιασμένο για βαθύ
μασάζ ιστών, ενώ το Στόμιο Ε40 είναι σχεδιασμένο
για απαλό μασάζ.

ΖΩΝΗ 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ
ΜΥΩΝ

Μειώνει τη σπονδυλική καταπόνηση,
που συμβάλλει στους πονοκεφάλους.
Απελευθερώνει την ένταση στους
ραχιαίους μύες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ

Τα Στόμια Υδροθεραπείας είναι ειδικά
σχεδιασμένα για κάθε Ζώνη, έτσι ώστε
να επιτυγχάνονται τα μέγιστα οφέλη
Υδροθεραπείας.
Οι διαφορετικές μορφές στομίων
έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε
διαφορετικές μυϊκές ομάδες.

Χρωματοθεραπεία

ΖΩΝΗ 2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ρεφλεξολογία

ΖΩΝΗ 3

ΜΗΡΙΑΙΩΝ &
ΟΣΦΥΪΚΩΝ ΜΥΩΝ

ΖΩΝΗ 2

Ζώνη Άνω Κορμού

Ζώνη Κάτω Κορμού

ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Σχεδιασμένες για να λειτουργούν με
τη φυσική δομή και τις λειτουργίες του
σώματός σας, για να παρέχουν τη
μέγιστη άνεση και αποτελεσματικότητα.
Τα εργονομικά καθίσματα
υποστηρίζουν τη σκελετική δομή, έτσι
ώστε να μην χρειάζεται να το κάνει το
μυϊκό σύστημα. Αφαιρούν την πίεση
από τους μυς και τις αρθρώσεις, για
την απόλυτη χαλάρωση του σώματος.

Χρωματοθεραπεία

ΖΩΝΗ 1
Κεντρική Ζώνη
Αρωματοθεραπεία

ΖΩΝΗ 4
Ζώνη Ρεφλεξολογίας

Αεροθεραπεία

Ρεφλεξολογία

Συμβάλλει στη βελτιωμένη
κυκλοφορία στο κάτω μέρος του
σώματος.
Επιτρέπει τη φλεβική επιστροφή
και “ελαφραίνει” τα πόδια.

ΖΩΝΗ 3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΥΩΝ ΑΝΩ ΠΛΑΤΗΣ,
ΑΥΧΕΝΑ & ΩΜΩΝ

Εξαλείφει την ένταση στους
τραπεζοειδείς μύες και στον αυχένα.
Απελευθερώνει την ένταση στην
περιοχή του ηλιακού πλέγματος.

ΖΩΝΗ 4 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΥΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ

Το τελευταίο συστατικό κάθε Ζώνης
Θεραπείας είναι η διάρκεια παραμονής
σας στην κάθε θέση του spa.
Σε συνδυασμό με την ακολουθία των
θέσεων είναι καθοριστικής σημασίας για
την μέγιστη απόδοση κάθε Θεραπείας.

Κάνει βαθύ μασάζ των μικρών φλεβικών
περιοχών στις καμάρες των ποδιών.
Τα πόδια σας σηκώνουν το κύριο
βάρος των περισσότερων αθλημάτων και
εργασιών.
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IDEALES SPA ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η υψηλή άνεση με κορυφαία σχεδίαση, η ανεκτίμητη ποιότητα κατασκευής, η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και
η ευκολότερη συντήρηση παγκοσμίως σας χαρίζουν την απόλυτη εμπειρία Υδροθεραπείας.

Άνεση & Εργονομία
Ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος ενός Ideales Spa; Εσείς !

Τεχνολογία αιχμής
στην Υδροθεραπεία
Μόνο τα Ideales Spa σας προσφέρουν
τόσο υψηλό επίπεδο εξατομικευμένης
Υδροθεραπείας.

Έχοντας αυτό κατά νου, κάθε Ideales Spa είναι σχεδιασμένο για
αξεπέραστη άνεση και αισθητική. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος ζωής
σας, υπάρχει το κατάλληλο Ideales Spa για τις δικές σας ανάγκες.

Τα Ideales Spa, χάρη στο καινοτόμο
Hydrosequence MassageTM, συνδυάζουν μια
ποικιλία από jets, με έλεγχο στη ροή του αέρα
και του νερού σε κάθε ένα jet ξεχωριστά.

Τόσο οι καθιστές όσο και οι ξαπλωτές θέσεις όλων των μοντέλων, είναι
εργονομικά σχεδιασμένες ώστε να αγκαλιάζουν ολόκληρο το σώμα σας.

Προσαρμόστε το Ideales Spa στις δικές σας
προσωπικές ανάγκες.

Μαλακά, αναπαυτικά μαξιλάρια υποστηρίζουν το κεφάλι και τον αυχένα
σας, ενώ οι φαρδιές άνετες θέσεις προσφέρουν απόλυτη χαλάρωση.

Επιλέξτε από ένα χαλαρωτικό Υδρομασάζ μέχρι
ένα έντονο, βαθύ Υδρομασάζ που θα «λύσει»
τους καταπονημένους μυς σας.

Βυθιστείτε στην Ουσιαστική
Υδροθεραπεία των Ideales Spa.

Τα νέα ισχυρά jets HydroVortexTM βρίσκονται σε επιλεγμένα μοντέλα
“Self-Cleaning” και προσφέρουν βαθύ και πλήρως ρυθμιζόμενο
Yδρομασάζ για ουσιαστική Υδροθεραπεία.
Επιπλέον, το σύστημα HydroFlex Foot MassageTM των Ideales Spa
σας επιτρέπει να διοχετεύετε νερό σε δυο Footwell jets, αποκλειστικά
για τα πέλματα σας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ένα
θεραπευτικό μασάζ Ρεφλεξολογίας στα πόδια, που απελευθερώνει
το στρες και στέλνει ρίγη ευχαρίστησης σε όλο σας το σώμα.
Τέλος, αισθησιακά αρώματα είναι στη διάθεση σας, για να
προσθέσετε μια ξεχωριστή νότα στη χαλάρωση σας. Χάρη
στο ειδικό σύστημα HydroFlex AirTherapyTM των Ideales Spa
μπορείτε να χαρείτε μια από τις πιο απολαυστικές εμπειρίες, ενώ
εκατομμύρια μικροσκοπικές φυσαλίδες χαϊδεύουν το σώμα σας.
Συνδυάζεται συνήθως με το σύστημα Αρωματοθεραπείας Dream
Scents on DemandTM.
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Ενεργειακή Απόδοση & Οικονομία
Τα Ideales Spa είναι κατασκευασμένα με
τεχνολογίες που τα καθιστούν τα πλέον
ενεργειακά αποδοτικά Spa παγκοσμίως,
με 27% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από
τους μεγαλύτερους οίκους στον κόσμο.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι αντισταθμίζουμε με δενδροφύτευση τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται
κατά την παραγωγή κάθε Spa, αποδεικνύουν ότι
Ideales Spa, απόλαυση και οικολογική συνείδηση
πάνε μαζί.

Το κόστος λειτουργίας τους είναι μικρότερο από
1 ευρώ/μέρα, πράγμα που σημαίνει εξοικονόμηση
χημικών και ενέργειας για εσάς.

27% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ευκολία στη χρήση & στη συντήρηση
Τα Ideales Spa είναι
αποδεδειγμένα τα ευκολότερα
στον καθαρισμό και τα πιο
οικονομικά στη συντήρηση
Spa παγκοσμίως. Γιατί
ένα Spa πρέπει τελικά να
σας απαλλάσσει από τους
πονοκεφάλους και όχι να
σας τους δημιουργεί. Η
πατενταρισμένη τεχνολογία του
ενσωματωμένου συστήματος
Self-CleaningTM σας «λύνει
τα χέρια» όσον αφορά τον
καθαρισμό του νερού.
Εκτός από το
παραδοσιακό
skimmer στο
πάνω μέρος
του Spa, ένα
επιπλέον
σύστημα
καθαρισμού βρίσκεται
ακριβώς στον πυθμένα των
Ideales Spa “Self-Cleaning”
και των Ideales Spa “Swim
Spas”. Έτσι, οι βρωμιές και τα
σωματίδια που επικάθονται,

απορροφώνται από
στρατηγικά τοποθετημένες
οπές στο κάτω μέρος του Spa.

Με το πατενταρισμένο σύστημα
Hydrowise Triple
Thermal ShieldTM
παρέχεται
πλήρης ρυθμιζόμενος
εξαερισμός
& ασύγκριτη
θερμομόνωση
του Ideales
Spa σε τρία επίπεδα: Μια πλούσια στρώση μονωτικού υλικού διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού,
ενώ μια δεύτερη στρώση εγκλωβίζει και αξιοποιεί
τη θερμότητα που δημιουργείται από τις αντλίες,
αντανακλώντας την πίσω στην κοιλότητα του spa.
Οι αεραγωγοί Hydrowise Thermal μεγιστοποιούν
την ενεργειακή αποδοτικότητα για κάθε εποχή και
για κάθε κλίμα.

Τα Ideales Spa έχουν κατασκευαστεί για εσάς με τις
υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Έτσι μπορούμε
να σας καλύπτουμε με κορυφαίες εγγυήσεις που
κανένας κατασκευαστής στον κόσμο δεν μπορεί να σας
προσφέρει:

Έτσι, ο συνολικός όγκος
του νερού φιλτράρεται και
απολυμαίνεται σε
ελάχιστο χρόνο. Ταυτόχρονα,
η ειδική φωτεινή ένδειξη είναι
αναμμένη για να είστε σίγουροι
ότι το νερό σας φιλτράρεται
κανονικά.
Επιπλέον, για να γλιτώνετε από
τον χρόνο και την ταλαιπωρία
που απαιτεί το άδειασμα ενός
κοινού Spa, δημιουργήσαμε
το καινοτόμο σύστημα Quick
DrainTM, για να αδειάσετε
γρήγορα το νερό τους σε
όποιο σημείο εσείς επιλέξετε.
Τέλος, σε περίπτωση που το
Ideales Spa χρειαστεί service, η
πρόσβαση από κάθε πλευρά του
είναι εύκολη χάρη στον τρόπο
κατασκευής του. Ακόμη και το
τακτικό service γίνεται παιχνίδι.

Κορυφαία ποιότητα και εγγυήσεις

• 10 χρόνια στον σκελετό
• 5 χρόνια στην εσωτερική επιφάνεια
• 3 χρόνια στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Επιπλέον, χάρη στο Ισοθερμικό Κάλυμμα
Ασφαλείας, που περιλαμβάνεται σε κάθε μοντέλο
Ideales Spa, εξοικονομείται ακόμα περισσότερη
ενέργεια και δεν υπάρχει εξάτμιση νερού.
Σε όλα αυτά προσθέσαμε και αντλίες φίλτρανσης
υψηλής απόδοσης και ελάχιστης κατανάλωσης
ρεύματος.
Ακόμα, σημαντικό για εσάς είναι ότι, χάρη στο
σύστημα Self-CleaningTM, 6 ώρες λειτουργίας
του συστήματος φίλτρανσης ισοδυναμούν με
μια ολόκληρη μέρα λειτουργίας της αντλίας στα
κοινά Spa.

Επιπλέον, είμαστε όλοι έτοιμοι να
σας εξυπηρετήσουμε άμεσα,
οικονομικά και αποτελεσματικά
με το Customer Care
5 αστέρων της εταιρίας μας.

Επενδύστε στην πολυτέλεια
που πραγματικά αξίζει.
Κάντε σήμερα
την χαλάρωση
τρόπο ζωής.
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AquaPlay 12’ fX
Τύπος Μοντέλου AquaPlay 12΄fX
Διαστάσεις εξωτερικές 3,81 x 2,36 x 1,24 m

IDEALES SPA SWIM SPA - 6 ΣΕ 1

Θέσεις Υδρομασάζ 3

και Πισίνα και Spa και Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο και Θεραπευτήριο και Παιδική Χαρά, όλα σε ένα;
Κι όμως, τα Ideales Spa “Swim Spa” ήρθαν για να σας
προσφέρουν την υπέρτατη διασκέδαση, αλλά κυρίως
την ιδανική άθληση για κάθε ηλικία. Κολυμπήστε ή
ασκηθείτε σε αντίθετο ρεύμα νερού και μετά χαλαρώστε
σε μια από τις ειδικές θέσεις Υδροθεραπείας με jets.

μόνωση και το ισοθερμικό κάλυμμα ασφαλείας
κάνουν τα Swim Spa ιδανικά για να τα απολαμβάνετε
όλες τις εποχές του χρόνου.

Όλα τα Swim Spa είναι αυτοφερόμενα, κινητά και
τοποθετούνται εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους σπιτιών και ξενοδοχείων. Η εσωτερική τους

Πλέον, μετά από συνεχή αιτήματα Πελατών μας,
ενσωματώσαμε την παγκόσμια πατέντα Self-CleaningTM και στα Swim Spa. Αυτό σημαίνει ότι το δικό σας
Ideales Spa “Swim Spa” δε θα έχει την ταλαιπωρία του
καθαρισμού.

Η οικονομική λύση

για εξαρτήματα κωπηλατικής άσκησης ή ακόμα και

σε εξοπλισμό και δυνατότητες, αλλά πάντα σε

για πλήρες πακέτο άσκησης μέσα στο νερό, το Fitness

ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Εκτός των

Package.

άλλων, διαθέτουν swim-jets για επιτόπια κολύμβηση

Ακόμα, όλα τα μοντέλα AquaΤrainer υποστηρίζουν

και δύο θέσεις με πολλαπλά jets για Υδροθεραπεία.

ρυθμιζόμενη ροή νερού στα swim-jets, ώστε να

AquaSport Swim Spa:

Βάρος κενό 900 kg
Βάρος με νερό 6.535 kg
Όγκος νερού 5.635 lt
Στόμια υδροθεραπείας (jets) 12
Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2
Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ
Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

Aquasport 12’ fX
Τύπος Μοντέλου AquaSport 12΄fX
Διαστάσεις εξωτερικές 3,81 x 2,36 x 1,24 m
Θέσεις Υδρομασάζ 3
Βάρος κενό 900 kg
Βάρος με νερό 6.535 kg
Όγκος νερού 5.635 lt

επιλέγετε εσείς την ταχύτητα με την οποία κολυμπάτε.

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 21

AquaTrainer Swim Spa: Είναι ταυτόχρονα η
Swim

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 AccuFlow Jets και
1 Βuoyancy Jet

Spa: Παραδοσιακή αισθητική

πισίνα, το Spa και το γυμναστήριο σας.

Mosaic

Προσανατολισμένα για όσους αγαπούν τη γυμναστική,

και πολυτέλεια σε άριστη αρμονία με τη σύγχρονη

με πολύ ισχυρά swim-jets και δύο θέσεις με πολλαπλά

τεχνολογία. Τα Mosaic Swim Spa σχεδιάζονται ψηφίδα-

jets για ολόσωμο μασάζ. Ρυθμίστε το διακόπτη ροής

ψηφίδα, σύμφωνα με το σχέδιο και τα χρώματα που

και κολυμπήστε με έως 8 km/h αντίθετα στο ρεύμα

εσείς επιλέξετε. Προσαρμόζονται στις πιο απαιτητικές

που δημιουργείται, προσφέροντας στον εαυτό σας τα

αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, χαρίζοντας ταυτόχρονα

μοναδικά πλεονεκτήματα της αθλητικής κολύμβησης.

μοναδικές στιγμές υδάτινης απόλαυσης.

Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν τον ειδικό ελαστικό

Αποκτήστε το δικό σας υπερσύγχρονο Aquatics

ιμάντα Aquacord Swim Tether, ενώ υπάρχει η επιλογή

Center στην άνεση του σπιτιού σας.

Στόμια συγκράτησης κολυμβητή 2
Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ
Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

AquaSport 14’ fX
Τύπος Μοντέλου AquaSport 14΄fX
Διαστάσεις εξωτερικές 4,42 x 2,36 x 1,24 m
Θέσεις Υδρομασάζ 2
Βάρος κενό 1.044 kg
Βάρος με νερό 7.607 kg

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και οι κατόψεις των μοντέλων μπορεί να αλλάξουν.

Όγκος νερού 6.563 lt

Mosaic 480 Round Ended

Mosaic 600 Round Ended

Mosaic 600 Rectangle Lounger

Τύπος Μοντέλου Mosaic 480

Τύπος Μοντέλου Mosaic 600

Τύπος Μοντέλου Mosaic 600

Round Ended

Round Ended

Rectangle Lounger

Διαστάσεις εξωτερικές

Διαστάσεις εξωτερικές

Διαστάσεις εξωτερικές

4.80 x 2.38 x 1.43 m

6.00 x 2.38 x 1.43 m

6.00 x 2.37 x 1.48 m

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Βάρος κενό 785 kg

Βάρος κενό 1.041 kg

Βάρος κενό 1.178 kg

Βάρος με kit 845 kg

Βάρος με kit 1.115 kg

Βάρος με kit 1.253 kg

Βάρος με νερό 9.026 kg

Βάρος με νερό 12.320 kg

Βάρος με νερό 12.294 kg

Όγκος νερού 8.250 lt

Όγκος νερού 11.280 lt

Όγκος νερού 11.100 lt

Εμβαδόν ψηφίδων 22.7 m2

Εμβαδόν ψηφίδων 28.5 m2

Εμβαδόν ψηφίδων 32.1 m2

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 18

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 18

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 18

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 13
Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 AccuFlow Jets και
			
1 Βuoyancy Jet
Στόμια συγκράτησης κολυμβητή 2
Μαλακά μαξιλάρια 2
Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ
Ιμάντας σταθερής κολύμβησης NAI

AquaTrainer 14΄fX
Τύπος Μοντέλου AquaTrainer 14΄fX
Διαστάσεις εξωτερικές 4,42 x 2,36 x 1,24 m
Θέσεις Υδρομασάζ 2
Βάρος κενό 1.044 kg
Βάρος με νερό 7.607 kg
Όγκος νερού 6.563 lt
Στόμια υδροθεραπείας (jets) 13
Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 V-Twin Jets και
			
1 Βuoyancy Jet
Στόμια συγκράτησης κολυμβητή 4
Μαλακά μαξιλάρια 2
Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ
Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ
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Executive Sport 16EX

AquaSport 16΄fX

Τύπος Μοντέλου Executive Sport 16EX

Τύπος Μοντέλου AquaSport 16΄fX

Διαστάσεις εξωτερικές 4,72 x 2,36 x 1,34 m

Διαστάσεις εξωτερικές 4,73 x 2,36 x 1,24 m

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Θέσεις Υδρομασάζ 3

Βάρος κενό 1.162 kg

Βάρος κενό 1.116 kg

Βάρος με νερό 8.800 kg

Βάρος με νερό 8.474 kg

Όγκος νερού 7.638 lt

Όγκος νερού 7.358 lt

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 19

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 21

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 AccuFlow

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 AccuFlow Jets και 1 Βuoyancy Jet

Jets και 1 Βuoyancy Jet

Στόμια συγκράτησης κολυμβητή 2

Μαλακά μαξιλάρια 2

Μαλακά μαξιλάρια 2

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED NAI

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης NAI

AquaTrainer 16΄fX

Executive Trainer 16EX
Τύπος Μοντέλου Executive Trainer 16EX

Τύπος Μοντέλου AquaTrainer 16΄fX

Διαστάσεις εξωτερικές 4,72 x 2,36 x 1,34 m

Διαστάσεις εξωτερικές 4,73 x 2,36 x 1,24 m

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Θέσεις Υδρομασάζ 3

Βάρος κενό 1.162 kg

Βάρος κενό 1.116 kg

Βάρος με νερό 8.800 kg

Βάρος με νερό 8.474 kg

Όγκος νερού 7.638 lt

Όγκος νερού 7.358 lt

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 19

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 21

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 V-Twin Jets

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 V-Twin Jets και 1 Βuoyancy Jet

και 1 Βuoyancy Jet

Στόμια συγκράτησης κολυμβητή 4

Μαλακά μαξιλάρια 2

Μαλακά μαξιλάρια 2

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

AquaTrainer 17΄fX

AquaSport 17΄fX
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Executive Sport 19EX

Executive Trainer 19EX

Τύπος Μοντέλου AquaSport 17΄fX

Τύπος Μοντέλου AquaTrainer 17΄fX

Τύπος Μοντέλου Executive Sport 19EX

Τύπος Μοντέλου Executive Trainer 19EX

Διαστάσεις εξωτερικές 5,33 x 2,36 x 1,24 m

Διαστάσεις εξωτερικές 5,33 x 2,36 x 1,24 m

Διαστάσεις εξωτερικές 5,59 x 2,36 x 1,34 m

Διαστάσεις εξωτερικές 5,59 x 2,36 x 1,34 m

Θέσεις Υδρομασάζ 2

Θέσεις Υδρομασάζ 2

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Βάρος κενό 1.192 kg

Βάρος κενό 1.192 kg

Βάρος κενό 1.374 kg

Βάρος κενό 1.374 kg

Βάρος με νερό 9.451 kg

Βάρος με νερό 9.451 kg

Βάρος με νερό 10.412 kg

Βάρος με νερό 10.412 kg

Όγκος νερού 8.259 lt

Όγκος νερού 8.259 lt

Όγκος νερού 9.038 lt

Όγκος νερού 9.038 lt

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 13

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 16

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 19

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 19

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 AccuFlow Jets

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 V-Twin Jets

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 AccuFlow

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 V-Twin Jets

Jets και 1 Βuoyancy Jet

και 1 Βuoyancy Jet

			

και 1 Βuoyancy Jet

και 1 Βuoyancy Jet

Στόμια συγκράτησης κολυμβητή 2

Στόμια συγκράτησης κολυμβητή 4

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Μαλακά μαξιλάρια 2

Μαλακά μαξιλάρια 2

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης NAI

AquaSport 19΄DTfX

AquaTrainer 19΄DTfX

Τύπος Μοντέλου AquaSport 19΄DTfX

Τύπος Μοντέλου AquaTrainer 19΄DTfX

Διαστάσεις εξωτερικές 5,74 x 2,36 x 1,34 m

Διαστάσεις εξωτερικές 5,74 x 2,36 x 1,34 m

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Θέσεις Υδρομασάζ 4

Βάρος κενό 1.815 kg

Βάρος κενό 1.815 kg

Βάρος με νερό 9.672 kg

Βάρος με νερό 9.672 kg

Όγκος νερού 7.857 lt

Όγκος νερού 7.857 lt

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 35

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 35

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 AccuFlow

Στόμια αντίθετης κολύμβησης 2 V-Twin Jets

Jets και Βuoyancy Jet

και 1 Βuoyancy Jet

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Υποβρύχιος φωτισμός ασφαλείας LED ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ

Ιμάντας σταθερής κολύμβησης ΝΑΙ
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IDEALES SPA SERENITY

Serenity 5

Για απόλαυση και ηρεμία

Τύπος Μοντέλου Special Edition
Διαστάσεις εξωτερικές 1,91 X 2,02 X 0,89 m

Για όσους αναζητούν την υψηλή ποιότητα των

Κάθε Serenity διαθέτει ειδικά άνετα μαξιλάρια,

Θέσεις Υδρομασάζ 5

Ideales Spa και ταυτόχρονα την οικονομικότερη

τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία για να

Βάρος κενό 244 kg

λύση, η σειρά Ideales Spa “Serenity” είναι η ιδανική

χαλαρώνετε, απολαμβάνοντας την αξεπέραστη

Βάρος με νερό 1.396 kg

άνεση του. Επίσης, το Serenity περιλαμβάνει

Όγκος νερού 1.152 lt

επιλογή.

Τα

Serenity

(=γαλήνη)

προσφέρουν

έγχρωμα LED, προσθέτοντας ακόμα μία ευχάριστη

μοντέρνο design, με άνεση και εργονομία.

νότα στην απόλαυση σας.

Στόμια νερού (jets) 20
Μαλακά μαξιλάρια -

Κάθε Serenity διαθέτει μεγάλη ποικιλία jets
για την απόλυτη χαλαρωτική ή έντονη εμπειρία

Αξιοσημείωτη είναι η επιλογή Garden FX Deluxe

μασάζ σε ολόκληρο το σώμα ή σε μεμονωμένα

LED TM,

σημεία.

μοντέλων,

εξωτερικού φωτισμού με LED που προσφέρει

εξοπλισμού και χρωμάτων, είναι στη διάθεση

ασφάλεια όταν μπαίνετε και βγαίνετε από το

σας

Ideales Spa σας, ακόμα και αν επικρατεί

για

Μια
να

μεγάλη
επιλέξετε

γκάμα
αυτό

ακριβώς

που

ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

ενός

συστήματος

μόνιμου

κρυφού

απόλυτο σκοτάδι.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και οι κατόψεις των μοντέλων μπορεί να αλλάξουν.
Serenity 5000

Serenity 4000

Τύπος Μοντέλου Gold
Διαστάσεις εξωτερικές 1,57 x 2,11 x 0,86 m
Θέσεις Υδρομασάζ 4
Βάρος κενό 239 kg

Serenity 6000

Βάρος με νερό 1.163 kg
Όγκος νερού 925 lt

Τύπος Μοντέλου Gold / Platinum

Στόμια νερού (jets) 30

Διαστάσεις εξωτερικές 2,12 x 2,12 x 0,93 m

Μαλακά μαξιλάρια 3

Θέσεις Υδρομασάζ 6
Βάρος κενό 304 kg
Τύπος Μοντέλου Gold / Platinum

Βάρος με νερό 1.837 kg

Διαστάσεις εξωτερικές 2,02 x 2,02 x 0,91 m

Όγκος νερού 1.533 lt

Θέσεις Υδρομασάζ 5

Στόμια νερού (jets) 30 / 40

Βάρος κενό 265 kg

Μαλακά μαξιλάρια 3

Βάρος με νερό 1.441 kg
Όγκος νερού 1.176 lt
Στόμια νερού (jets) 30 / 40
Μαλακά μαξιλάρια 3

Serenity 5500
Τύπος Μοντέλου Gold / Platinum
Διαστάσεις εξωτερικές 2,12 X 2,12 X 0,93 m
Θέσεις Υδρομασάζ 5
Βάρος κενό 327 Kg
Βάρος με νερό 1.579 kg
Όγκος νερού 1.253 lt
Στόμια νερού (jets) 30 / 40
Μαλακά μαξιλάρια 4
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Self Cleaning 395
Τύπος Μοντέλου Gold
Διαστάσεις εξωτερικές 1,65 x 2,16 x 0,94 m*

IDEALES SPA SELF - CLEANING

Θέσεις Υδρομασάζ 3

Το αυτοκαθαριζόμενο Spa

Βάρος κενό 283 kg

Με μοντέρνο σχεδιασμό, εργονομικές θέσεις και τον

σας. Ακόμα, επιστρατεύουμε την τελευταία λέξη της

πλουσιότερο εξοπλισμό, η σειρά Ideales Spa “Self-

τεχνολογίας, ώστε η απολύμανση του συνολικού όγκου

Cleaning” χαρακτηρίζεται από καινοτομίες με μοναδικά

του νερού να γίνεται σε μόλις 15 λεπτά.

Βάρος με νερό 1.108 kg
Όγκος νερού 825 lt
Στόμια νερού (jets) 30
Μαλακά μαξιλάρια 3

πλεονεκτήματα.

* Διαθέσιμο και σε ρηχή έκδοση: 1,65 x 1,65 x 0,76 m

Το σημαντικό είναι ότι εσείς και οι αγαπημένοι
Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Self-CleaningTM

σας

και το αυτοματοποιημένο σύστημα απολύμανσης,

Υδροθεραπείας, πάντοτε σε κρυστάλλινο και υγιεινό

σας απαλλάσσουμε από τον καθαρισμό του Spa

νερό.

απολαμβάνετε

τα

πολλαπλά

οφέλη

της

Self Cleaning 495
Τύπος Μοντέλου Gold / Platinum
Διαστάσεις εξωτερικές 2,01 x 1,91 x 0,94 m
Θέσεις Υδρομασάζ 4

ΠΛΗΘΩΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ:

Βάρος κενό 297 kg

Για εσάς που θέλετε την αγαπημένη σας μουσική ενώ

Σε όλα τα μοντέλα περιλαμβάνονται τα μοναδικά

Όγκος νερού 1.055 lt

απολαμβάνετε το Ideales Spa σας, υπάρχει η επιλογή

Μαξιλάρια

Στόμια νερού (jets) 30 / 40

εγκατάστασης ενσωματωμένου Ηχοσυστήματος για

ενσωματωμένους καταρράκτες νερού για ουσιαστική

να απολαμβάνετε τη μουσική σας μέσα από τους

Αυχενοθεραπεία.

ήχους του νερού.

Παγοθήκη, όπου διατηρείτε δροσερά τα αγαπημένα

Βάρος με νερό 1.352 kg

Καταρράκτες.
Ακόμα,

Μαλακά

υπάρχει

μαξιλάρια

με

Μαλακά μαξιλάρια 4

ενσωματωμένη

σας ποτά.
Για να μη χάνετε καμία εκπομπή σας ή για να μουλιάζετε
ενώ βλέπετε ταινίες, υπάρχει η επιλογή της Επίπεδης

Για τους λάτρεις του φωτός υπάρχει η επιλογή Northern

Οθόνης που ξεπροβάλλει μέσα από το Ideales Spa

LightTM, που προσθέτει μέχρι και 25 φώτα LED μέσα στο

σας. Απλά εντυπωσιακό.

δικό σας Ideales Spa για εντυπωσιακή Φωτοθεραπεία.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και οι κατόψεις των μοντέλων μπορεί να αλλάξουν.

Self Cleaning 770
Τύπος Μοντέλου Platinum
Διαστάσεις εξωτερικές 2,29 X 2,29 X 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ 6
Βάρος κενό 401 Kg
Βάρος με νερό 2.009 kg
Όγκος νερού 1.608 lt

Self Cleaning 670

Στόμια νερού (jets) 55
Μαλακά μαξιλάρια 3

Τύπος Μοντέλου Gold / Platinum
Διαστάσεις εξωτερικές 2,13 x 2,13 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ 6
Βάρος κενό 360 kg
Βάρος με νερό 1.521 kg
Όγκος νερού 1.161 lt
Στόμια νερού (jets) 35 / 45
Μαλακά μαξιλάρια 4

Self Cleaning 790
Τύπος Μοντέλου Platinum
Διαστάσεις εξωτερικές 2,39 x 2,39 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ 6-7
Βάρος κενό 439 kg
Βάρος με νερό 1.924 kg
Όγκος νερού 1.485 lt
Στόμια νερού (jets) 60
Μαλακά μαξιλάρια 5

Self Cleaning 970
Τύπος Μοντέλου Titanium
Διαστάσεις εξωτερικές 2,79 x 2,39 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ 8-10
Βάρος κενό 648 kg
Βάρος με νερό 2.661 kg
Όγκος νερού 2.003 lt
Στόμια νερού (jets) 70
Μαλακά μαξιλάρια 4

Self Cleaning 570
Τύπος Μοντέλου Gold / Platinum
Διαστάσεις εξωτερικές 2,03 x 2,03 x 0,94 m
Θέσεις Υδρομασάζ 5
Βάρος κενό 307 kg
Βάρος με νερό 1.426 kg
Όγκος νερού 1.119 lt
Στόμια νερού (jets) 30 / 40
Μαλακά μαξιλάρια 3
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Mosaic 220 Square Lounger

IDEALES SPA MOSAIC

Τύπος Μοντέλου

Mosaic 220 Square Lounger

Βάρος με νερό 1.910 kg

Διαστάσεις εξωτερικές 2.20 x 2.20 x 0.98 m

Όγκος νερού 1.530 lt

Πολυτέλεια και παράδοση

Θέσεις Υδρομασάζ 4-6

Εμβαδόν ψηφίδων 9.3 m2

Βάρος κενό 378 kg

Στόμια υδροθεραπείας (jets) 16

Η σειρά των Ideales Spa που συνδυάζει τη σύγχρονη

Βάρος με kit 428 kg

τεχνολογία με την κλασική αισθητική ενός παλιού
παραδοσιακού Spa. Με πολλές επιλογές χρωματικών
συνδυασμών των ψηφίδων, τα μοντέλα της σειράς
Ideales Spa “Mosaic” προσαρμόζονται ιδανικά στο
περιβάλλον σας και ομορφαίνουν το χώρο σας.

Όλα τα μοντέλα της σειράς Mosaic επενδύονται με
υψηλής ποιότητας κεραμικές ψηφίδες, οι οποίες είναι
επισμαλτωμένες για να διατηρούν το χρώμα και την
υφή τους.
Τα μοντέλα Mosaic περιλαμβάνουν όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για τη σωστή φίλτρανση του νερού και
είναι μελετημένα ώστε να σας προσφέρουν ιδιαίτερες
στιγμές Υδροθεραπείας.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και οι κατόψεις των μοντέλων
μπορεί να αλλάξουν.
Mosaic 210 Round
Τύπος Μοντέλου

Mosaic 210 Round

Διαστάσεις εξωτερικές 2.10 x 1.03 m
Θέσεις Υδρομασάζ 4-6
Βάρος κενό 336 kg
Βάρος με kit 386 kg
Βάρος με νερό 1.641 kg
Όγκος νερού 1.300 lt
Εμβαδόν ψηφίδων 7.1 m2
Στόμια υδροθεραπείας (jets) 16
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Commercial 800
Διαστάσεις εξωτερικές 2.44 x 2.44 x 1.14m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ SPA

Θέσεις Υδρομασάζ 7

ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ | Επαγγελματική Τελειότητα με Εργονομία και Αντοχή

Βάρος κενό 408 kg

Τώρα

Όγκος νερού 2.082 lt

μπορείτε

να

προσφέρετε

αναβαθμισμένες

υπηρεσίες και περισσότερη απόλαυση στους Επισκέπτες

ποιότητα και στην αξιοπιστία. Διαθέτουν εργονομικές
θέσεις, δυνατότητα οζονισμού και πληθώρα jets.

Βάρος με νερό 2.490 kg
Στόμια νερού (jets) 16

του γυμναστηρίου ή του ξενοδοχείου σας. Η μοναδική
ποιότητα κατασκευής και ο άριστος εξοπλισμός της

Τα Ideales Spa “Acrylic Overflow” είναι ειδικά μελετημένα

επαγγελματικής σειράς Ideales Spa, εγγυώνται την καλή

για εξαιρετικά έντονη χρήση σε επαγγελματικούς

λειτουργία, όσο έντονη και αν είναι η χρήση τους, και

χώρους, όπου οι απαιτήσεις φίλτρανσης είναι ιδιαίτερα

Commercial 1038

Commercial 1200

ολική αναβάθμιση του επαγγελματικού σας χώρου.

αυξημένες λόγω του μεγάλου αριθμού χρηστών.

Διαστάσεις εξωτερικές 2.44 x 3.10 x 0.99m

Διαστάσεις εξωτερικές 3.66 x 2.33 x 1.04 m

Θέσεις Υδρομασάζ 7

Θέσεις Υδρομασάζ 13

Βάρος κενό 619 kg

Βάρος κενό 455 kg

Βάρος με νερό 3.173 kg

Βάρος με νερό 3.727 kg

Τα Ideales Spa “Commercial” περιλαμβάνουν όλα τα

Όλα τα μοντέλα, καλύπτονται από τις μοναδικές Ideales

βασικά χαρακτηριστικά, χωρίς συμβιβασμούς στην

εγγυήσεις.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και οι κατόψεις των μοντέλων μπορεί να αλλάξουν.

Commercial 575

Commercial 700

Όγκος νερού 2.554 lt

Όγκος νερού 3.272 lt

Στόμια νερού (jets) 70

Στόμια νερού (jets) 26

Commercial 1100

Διαστάσεις εξωτερικές 1.99 x 2.10 x 0.77 m

Διαστάσεις εξωτερικές 2.44 x 2.44 x 0.97 m

Διαστάσεις εξωτερικές 3.04 x 2.33 x 1.04m

Θέσεις Υδρομασάζ 5

Θέσεις Υδρομασάζ 6

Θέσεις Υδρομασάζ 9

Βάρος κενό 324 kg

Βάρος κενό 468 kg

Βάρος κενό 340 kg

Βάρος με νερό 1.515 kg

Βάρος με νερό 2.188 kg

Βάρος με νερό 2.797 kg

Όγκος νερού 1.192 lt

Όγκος νερού 1.720 lt

Όγκος νερού 2.457 lt

Στόμια νερού (jets) 40

Στόμια νερού (jets) 50

Στόμια νερού (jets) 18

Commercial 600

Commercial 775

Διαστάσεις εξωτερικές 1.98 x 1.98 x 1.08 m

Διαστάσεις εξωτερικές 2.29 x 2.29 x 0.99 m

Θέσεις Υδρομασάζ 5

Θέσεις Υδρομασάζ 6

Βάρος κενό 310 kg

Βάρος κενό 415 kg

Βάρος με νερό 1.824 kg

Βάρος με νερό 2.022 kg

Όγκος νερού 1.514 lt

Όγκος νερού 1.607 lt

Στόμια νερού (jets) 10

Στόμια νερού (jets) 50

Commercial Swim Spa AT-14
Διαστάσεις εξωτερικές 4.42 x 2.36 x 1.25 m
Θέσεις Υδρομασάζ 2
Βάρος κενό 556 kg
Βάρος με νερό 7.090 kg
Όγκος νερού 6.534 lt
Στόμια νερού (jets) 21
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Standard εξοπλισμός | Ο πλουσιότερος στην αγορά

Extra εξοπλισμός | Επιλέξτε αυτό που σας ταιρίαζει
Mosaic

Επαγγελματικές
Σειρές Spa

Σύστημα υδροθεραπείας

▬

▬

Υδροθεραπευτικό σύστημα στομίων
εκτόξευσης

▬

▬

▬

▬

Αρωματοθεραπεία
(Aromatherapy Dream Scents
on DemandTM)

▬

Εναλλασσόμενης έντασης
μασάζ
(Hydrosequence MassageTM)

Serenity

Ισχυρό Jet ρυθμιζόμενης Υδροθεραπείας
(Hydrovortex Jet)

Self-Cleaning

▬

Swim Spa

▬

LED φωτισμός
Φίλτρο φυσιγγίου (cartridge)
Φίλτρο άμμου

▬

▬

▬

▬

Skimmer
Τεχνολογία μικροφίλτρανσης
Αυτόματος τροφοδότης χημικών

Παγκόσμια πατέντα αυτοκαθαρισμού
EcoSmart Self-Cleaning™

Extra

▬

▬

▬

(Εκτός από το
Aquaplay 12’ fX)

▬

Extra

(Εκτός από το
Aquaplay 12’ fX)

▬

Θερμομόνωση Hydrowise Triple Thermal
Shield™
Σύστημα θέρμανσης

3 kW

3 kW

Aquasport:1x 3 kW
Aquatrainer:2x3 kW

Αυτόματη προστασία από παγετό

▬

▬

3-12 kW

3-9 kW

▬

▬

Έξυπνο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου

▬

Μασάζ πελμάτων (Hydroflex Foot
Massage)

▬

▬

Μαλακά μαξιλάρια

▬

▬

Πολυεπίπεδη διάταξη θέσεων

▬

▬

Extra
(φορητή)

Κέδρος

Εξωτερική επένδυση

Duraplast

Κέδρος &
Everlast

Everlast

Επιχρωμιωμένα στόμια
Σκελετός ασφαλείας από γαλβανισμένο
χάλυβα

▬

▬

▬

Αντιολισθητικά σκαλοπάτια
Ισοθερμικό κάλυμμα

▬

▬

Ισοθερμικό κάλυμμα ασφαλείας

Extra

▬

▬

▬

▬

▬

Extra

Εργονομικά χερούλια ασφαλείας

*

▬

▬

Περιβαλλοντική πιστοποίηση Evergreen

*

▬

▬

*

▬

▬

▬

▬

Ενεργειακή πιστοποίηση Hydrowise
Έλεγχος αντίθετης κολύμβησης
(Aquaflex Current Control TM)
*Εκτός Serenity 5

▬

▬

Μόνο σε όλα τα
μοντέλα Aquatrainer

Serenity

Self-Cleaning

Swim Spa

Θερμαινόμενο Blower
(HydroFlex AirTherapyTM)

Mosaic

Επαγγελματικές
Σειρές Spa

▬

▬

▬

▬

▬

Σύστημα οζονισμού
(EZ-Ultra Pure Ozone System)

▬

▬

Σύστημα καθαρισμού νερού
με προηγμένη οξείδωση
(HydroClear Pure Water System)

▬

▬

▬

▬

Αυχενοθεραπεία Μαξιλάρια –
καταρράκτης
(Double Premium HydroFall
Pillows)

Τριπλός καταρράκτης
(Cascading Hydrofalls)

*

▬

(Εκτός από τo
Aquaplay 12’ fX)
(Μόνο στις σειρές
Platinum)

▬

Μόνο σε:
Aquasport 16’ ΕΧ, 19’
ΕΧ & 19’ DTfX
Aquatrainer 16’ ΕΧ, 19’
ΕΧ & 19’ DTfX

▬

Μόνο με
το StarFall
Package

Μόνο με το
Northern Falls
Package

▬

▬

▬

▬

▬

Μόνο με το Vegas
Package ή
με το Bellagio Package

▬

▬

(Εκτός από το
Aquaplay 12’ fΧ)

▬

▬

Σύστημα λειτουργίας μέσω
i-phone (i-command system)

▬

▬

Σύστημα απομάκρυνσης
καλύμματος
(Cover Lifter)

▬

▬

▬

▬

Σωλήνας προέκτασης μασάζ
(Flexible Hand Held Jet)

▬

▬

Σκαλοπάτι
(Step )

▬

▬

▬

▬

Μόνο με
AquaPro Jet
Option

▬

Καταρράκτης-σιντριβάνι με 8 jets
(Bellagio Water Fall Jets)

Ηχοσύστημα
(HydroSurround Sound System )

*
(Serenity
Sound)

Εξωτερικός φωτισμός
ασφαλείας
(Deluxe LED & Garden FX)

▬

*

Κάλυμμα ασφαλείας

▬

▬

Σύστημα Ελέγχου Εκγύμνασης
(AquaPro3 Control)

▬

▬

*Εκτός Serenity 5

Μόνο στα μοντέλα
Aquatrainer
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ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΑΥΧΕΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΆΝΕΣΗΣ ΤΩΝ IDEALES SPA

Τα Ideales Spa πάντα πρωτοπόρα στον σχεδιασμό
και την καινοτομία, σχεδιάζονται με γνώμονα εσάς,
αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες με τις πιο
πρόσφατες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Τα Ideales Spa υπερβαίνουν τις
προσδοκίες σας με κορυφαίο
εργονομικό σχεδιασμό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΧΜΗΣ

Όλες οι θέσεις είναι σχεδιασμένες για
άνεση και πλήρη υποστήριξη
σώματος.
Μαλακά και άνετα μαξιλάρια
υποστηρίζουν απαλά το κεφάλι και
το λαιμό σας, ενώ τα καθίσματα
ευρείας οσφυϊκής στήριξης,
συγκρατούν σταθερά το σώμα σας.

ΒΥΘΙΣΤΕΊΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η μοναδική επιστήμη του
συστήματος υδροθεραπείας των
Ideales Spa προσθέτει την τελική
πινελιά, κάνοντας μασάζ σε κάθε
σπιθαμή του σώματός σας.
Η μεγάλη ποικιλία των βαθουλωτών
bucket καθισμάτων, οι υψηλότερες
θέσεις χαλάρωσης, οι άνετες θέσεις
πάγκου και οι ξαπλωτές θέσεις στη
φόρμα του σώματος, είναι διαθέσιμα
στα Ideales Spa Self-Cleaning,
προσφέροντας στον καθένα τη θέση
επιλογής του και επιπλέον εξαιρετικά
μεγάλες κοιλότητες για τα πόδια που
σας επιτρέπουν να τεντωθείτε, να
χαλαρώσετε και να απολαύσετε.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΞΑΠΛΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
LOUNGER

ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΟΜΙΑ
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΑΥΤΟ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ SPA

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΑΓΟΘΗΚΗ
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Δώστε το δικό σας χρώμα στην απόλαυση
Χρώμα Επένδυσης Serenity*

Χρώμα εσωτερικού Serenity* και Self-Cleaning**

Standard : Dura (Espresso Dura, Driftwood Dura)
Extra : Cedar Cabinet & Everlast Cabinet (Natural
Cedar, Midnight Everlast, Driftwood Everlast, Black
Cherry Everlast - Premium Upgrade)

Alpine mist, Silver Marble, Pure White, Quartz Mist,
Black Opal, Tuscan Sun, Midnight Canyon, Sky Blue

* Serenity 5: Μόνο Espresso Dura & Driftwood Dura

White, Quartz Mist

Χρώματα Επένδυσης Serenity*:

* Serenity 5: Μόνο Silver Marble
** Self-Cleaning 970: Μόνο Alpine Mist, Silver Marble, Pure

Espresso
Dura

Χρώμα Επένδυσης Self-Cleaning

Driftwood
Dura

Cedar

Midnight
Everlast

Driftwood
Everlast

Black Cherry
Everlast

(Premium Upgrade)

* Serenity 5: Μόνο Espresso Dura & Driftwood Dura

Standard: Cedar Cabinet & Everlast Cabinet
(Natural Cedar, Midnight Everlast, Driftwood
Everlast, Black Cherry Everlast - Premium Upgrade)

Χρώματα Επένδυσης Swim Spa*:

Χρώματα Επένδυσης Self Cleaning:

Χρώμα Επένδυσης Swim Spa*

Χρώμα εσωτερικού Swim Spa*

Standard: Everlast Cabinet (Midnight Everlast,
Driftwood Everlast, Black Cherry Everlast-Premium
Upgrade)

Alpine mist, Silver Marble, Quartz Mist, Pure White
* Aquaplay 12’ fX: Μόνο Silver Marble

Midnight
Everlast

* Aquaplay 12’ fX: Μόνο Driftwood Everlast

Χρώμα επένδυσης Commercial

Χρώμα εσωτερικού Commercial 575, 700 & 775

Standard : Cedar Cabinet (Cedar)

Silver Marble, Quartz Mist, Alpine Mist, Sky Blue,
Midnight Canyon

Driftwood
Everlast

Black Cherry
Everlast

Cedar

(Premium Upgrade)

Midnight
Everlast

Driftwood
Everlast

Black Cherry
Everlast

(Premium Upgrade)

* Aquaplay 12’ fX: Μόνο Driftwood Everlast

Χρώματα Εσωτερικού:

Χρώμα εσωτερικού Commercial 600, 800, 1100,
1200 & 1038
Silver Marble, Alpine Mist, Pure White
Τα μοντέλα Mosaic και Mosaic Swim Spas σχεδιάζονται ψηφίδα-ψηφίδα.
Επομένως, το χρώμα τους εξαρτάται από τα χρώματα που εσείς θα επιλέξετε.

Alpine
Mist

(Ανάγλυφο)

Black
Opal
(Λείο)

Midnight
Canyon
(Λείο)

Pure
White
(Λείο)

Sky
Blue

(Λείο)

Tuscan
Sun
(Λείο)

Τα παραπάνω χρώματα μπορεί να αποκλίνουν από τα πραγματικά ή και να αλλάξουν.

Αυχενοθεραπεία

Μασάζ Πελμάτων

Σύστημα Ελέγχου

Σκαλοπάτια Κέδρου

Τριπλός Καταρράκτης

Αρωματοθεραπεία

i-Command System

Ηχείο Popup

Quartz
Mist

(Ανάγλυφο)

Silver
Marble
(Λείο)
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Ανυψωτικοί Μηχανισμοί Καλύμματος Ideales Spa
Όλοι οι Ανυψωτικοί Μηχανισμοί Καλύμματος
Ideales Spa κατασκευάζονται στη Βόρεια Αμερική,
από ανθεκτικά στη διάβρωση στηρίγματα
αλουμινίου και διαθέτουν γαλβανισμένους
βραχίονες με βολικές αφρώδεις λαβές. Όλοι μας
οι Μηχανισμοί καλύπτονται από Περιορισμένη
Εγγύηση Διάρκειας Ζωής από τον Κατασκευαστή.

Standard Ανυψωτικός Μηχανισμός
Είναι σχεδιασμένος με πατενταρισμένα συρόμενα στηρίγματα
για απόλυτη ευελιξία στην εγκατάσταση. Μπορείτε να ρυθμίζετε
το ύψος ανοιχτής κάλυψης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Μπορείτε να τοποθετήσετε τους βραχίονες ψηλά στο πλάι του
spa σας, ή να τους
χαμηλώσετε στο πλάι
του spa ή στο deck
για να αποθηκεύσετε
το κάλυμμα πίσω από
το spa.

Ενσωματωμένος (UnderMount)
Ανυψωτικός Μηχανισμός
Είναι πανεύκολος στη χρήση με ένα υποκαθήμενο
(ενσωματωμένο) ανυψωτικό στήριγμα που γλιστρά κάτω από
το spa σας πριν να το γεμίσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε τρύπες
στο deck, στo πλακόστρωτο της
αυλής ή στο περίβλημα του spa.
Αυτός ο μηχανισμός καλύμματος
είναι επίσης σχεδιασμένος με
πατενταρισμένα συρόμενα
στηρίγματα.

Υδραυλικός (Hydraulic) Ανυψωτικός
Μηχανισμός
Χάρη στα ενσωματωμένα διπλά ελατήρια αερίου ανυψώνει &
κατεβάζει με πολύ μεγαλύτερη ευκολία το κάλυμμα του spa. Τα
ελατήρια αερίου αντισταθμίζουν το βάρος του καλύμματος,
αυξάνοντας την απόλαυση και την ασφάλειά σας ενώ
χρησιμοποιείτε το spa σας. Επίσης, είναι σχεδιασμένος για
να διευκολύνει την ασφαλή
τοποθέτηση του καλύμματος και
τη σωστή θέση κατά το κλείσιμο,
γεγονός που μειώνει τη θερμική
απώλεια από το spa σας.

VisionLift Ανυψωτικός Μηχανισμός
Χρησιμοποιώντας ένα διπλό σύστημα ανάρτησης,
ανυψώνει το κάλυμμα και το τοποθετεί πίσω από το
spa – προσφέροντάς σας πλήρη πανοραμική θέα
360° ενώ χρησιμοποιείτε το spa σας.
Ο VisionLift είναι ο Ανυψωτικός Μηχανισμός
Καλύμματος Ideales Spa με την πιο καθολική
εφαρμογή.
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Μια δοκιμή θα σας αλλάξει τη ζωή...
Τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν ένα Ideales Spa. Δοκιμάστε τι πραγματικά
σημαίνει να βυθίζεσαι στη ζεστή αγκαλιά ενός Ideales Spa μετά το τέλος μιας κουραστικής
ημέρας, ή το πρωί για ένα δυναμικό ξεκίνημα.
Απολαύστε ανενόχλητοι τα ευεργετικά οφέλη των Ideales Spa, σε ένα από τα ειδικά
διαμορφωμένα Ideales Spa Showrooms σε όλη την Ελλάδα.
Αφεθείτε στην εμπειρία Ideales Spa για τη χαλάρωση, την απόλαυση και την ευεξία που
μόνο η Ideales Υδροθεραπεία μπορεί να σας προσφέρει.
Ξενοιάστε από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κάντε την απόλαυση τρόπο ζωής.

Κλείστε σήμερα κιόλας ένα ραντεβού για
το δικό σας Υδροθεραπευτικό Test Dive®.

Καλέστε μας στο 210 61 48 400 ή στείλτε μας μήνυμα στο info@Ideales.gr.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

THE TRUE HYDROTHERAPY

02/2019

 + 30 210 61 48 400
www.instagram.com/IdealesGroup
www.facebook.com/IdealesSpa
www.twitter.com/IdealesGroup
www.youtube.com/IdealesGroup

