
IDEALES SPA JOY
Enjoy the secret to a new life!



Τα Ideales Spa δεν θεωρούνται 
τυχαία  η επιτομή της φινέτσας 
και της διαχρονικής αισθητικής.  
Για όσους επιζητούν την υψηλή 
ποιότητα των Ideales Spa, 
επιδιώκοντας ταυτόχρονα 
την οικονομικότερη επιλογή, 
η σειρά Ideales Spa Joy 
προσφέρει τη λύση.  



Τα Ideales Spa Joy είναι η αρχή ενός νέου τρό-
που ζωής που ονειρευόσασταν εδώ και πολύ 
καιρό, και που τελικά έχετε τη δυνατότητα να 

αποκτήσετε.  Είναι ο τέλειος τρόπος να κανακέψετε 
τον εαυτό σας και να ξεφύγετε για λίγο από τους 
αγχώδεις ρυθμούς της καθημερινότητας.

Mε μοντέρνο σχεδιασμό, άνετες και εργονομικές 
θέσεις, τον πλουσιότερο δυνατό εξοπλισμό και με-
γάλη γκάμα extras, η σειρά Ideales Spa Joy χα-
ρακτηρίζεται από καινοτομίες με ασυναγώνιστα 
πλεονεκτήματα.  Τα Ideales Spa Joy είναι σχεδια-
σμένα στην Ελλάδα από την Ideales, με καναδικό 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και με επένδυση αμερι-
κανικού ακρυλικού στο εσωτερικό. 

Η σειρά Joy προσφέρεται σε πέντε μοντέλα: το 
Ideales Spa Joy Twins, το Ideales Spa Joy Relax, 
το Ideales Spa Joy Friends, το Ideales Spa Joy 
Family, και το Ideales Spa Joy Round.

Ακόμη, για εσάς που θέλετε πισίνα, spa και γυμνα-
στήριο μαζί, τα τρία Swim Spas της σειράς Joy, 
το Joy Swim Spa 580, το Joy Swim Spa 500 και το 
Joy Swim Spa 580 DTF είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
να κολυμπήσετε, να ασκηθείτε, να χαλαρώσετε και 
να απολαύσετε όλα τα οφέλη της εξατομικευμένης 
υδροθεραπείας στην άνεση του σπιτιού σας.

Αφεθείτε στη ζεστή αγκαλιά του νερού και νιώστε 
την υπέροχη αίσθηση που προσφέρει το μασάζ 
από το καινοτόμο σύστημα υδροθεραπείας των 
Ideales Spa Joy. 



Το Σύστημα Απολύμανσης του Νερού

Tο καινοτόμο σύστημα τριών βημάτων της απολύμαν-
σης του νερού των Ideales Spa Joy με όζον, φίλτρο 

PET και UV ακτινοβολία, διασφαλίζει ότι το νερό στο spa 
σας μπορεί να παραμείνει υγιεινό ακόμη και έως 6 μήνες 
με την κατάλληλη φροντίδα.

Το όζον είναι μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους 
απολύμανσης του νερού και χρησιμοποιείται από τη βι-
ομηχανία spa και πισίνας με μεγάλη επιτυχία για περισ-
σότερα από 65 χρόνια. Επιπλέον, η χρήση του όζοντος 
στο spa μπορεί να μειώσει την κατανάλωση των χημι-
κών κατά 15%.

Ο χαρακτήρας του πολυεστέρα (PET) στο φίλτρο, διευ-
κολύνει τη συντήρηση και την πλύση για επαναχρησιμο-
ποίηση, πράγμα που τον καθιστά το τέλειο υλικό για τον 
καθαρισμό του νερού του spa.

H χρήση UV ακτινοβολίας για την απολύμανση του σπα, 
συμβάλλει στη δραστική μείωση χημικών όπως το χλώ-
ριο. Ταυτόχρονα, η απολύμανσή του με υπεριώδη ακτι-
νοβολία δεν παράγει παραπροϊόντα και φαίνεται να μει-
ώνει σημαντικά τα επίπεδα χλωραμινών (έως και 80% 
ανάλογα με τη συχνότητα λειτουργίας).

Το σύστημα απολύμανσης του νερού των Ideales Spa 
Joy, δεν αποσκοπεί απλά στο να σας προσφέρει το πιο 
καθαρό και κρυστάλλινο νερό για το spa σας, αλλά και 
το πιο υγιεινό με σαφώς λιγότερη επιβάρυνση του πε-
ριβάλλοντος.  Επιπλέον, είναι σχεδιασμένο για να αντα-
ποκρίνεται στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Το έξυ-
πνο σύστημα υδρομασάζ που διαθέτουν τα Ideales 
Spa Joy, ρυθμίζει το χρόνο καθαρισμού του νερού στο 
spa σας όποτε εσείς θέλετε.  Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
το spa σας να εκτελεί τη λειτουργία απολύμανσης του 
νερού κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να το απολαμ-
βάνετε κρυστάλλινο το πρωί! 



Πράσινη τεχνολογία σωληνώσεων DNE™ 

Το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας ενέργειας προέρ-
χεται από αναποτελεσματικές σωληνώσεις. Το σύστη-

μα σωληνώσεων DNE™ των Ideales Spa Joy μειώνει τη 
σπατάλη ροής του νερού και της πίεσης, ενώ ο σχεδια-
σμός εξασφαλίζει ότι κάθε ένα jet του spa δουλεύει άρι-
στα. Εγγυάται έτσι αντοχή, καθαριότητα, εξοικονόμηση 
ενέργειας και αποτελεσματικότητα , παρέχοντας ένα spa 
υψηλής απόδοσης με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας 
ενώ προστατεύει ταυτόχρονα το περιβάλλον.

Παράλληλα, τα Ideales Spa Joy διαθέτουν ασύγκριτη 
θερμομόνωση του spa σε δύο επίπεδα: Μία πλούσια 
στρώση μονωτικού υλικού γύρω από το περίβλημα και 
τις σωληνώσεις, διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού, 
ενώ μία δεύτερη στρώση γύρω από τις αντλίες, εγκλω-
βίζει και αξιοποιεί την πρόσθετη θερμότητα που δημι-
ουργείται. 

Η περιποίηση που 
προσφέρουν τα Ideales Spa 
Joy είναι μια πραγματική 
και κυρίως απαραίτητη 
απόλαυση, η οποία 
μάλιστα δεν είναι καθόλου 
απαγορευτική, καθώς  
το κόστος συντήρησης τους 
είναι μηδαμινό ενώ έχουν και 
τη χαμηλότερη κατανάλωση 
νερού και ενέργειας, χάρη  
στο βελτιστοποιημένο 
σχεδιασμό τους.



ΜΟΝΤΕΛΑ IDEALES SPA JOY

Ideales Spa Joy Twins 

Η πιο προσιτή επιλογή που 
σας προσφέρει όλα τα 

οφέλη της Υδροθεραπείας των 
Ideales Spa. Ιδανικό τόσο για 
μικρούς ιδιωτικούς χώρους, 
όσο και για επαγγελματική 
χρήση σε ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις εξωτερικές:  
2,00 x 1,35 x 0,90 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 2
Βάρος κενό / Βάρος με νερό /  
Όγκος νερού:  
256 kg / 856 kg / 600 lt 
Στόμια (jets): έως 40
Μαλακά μαξιλάρια: 2



 

Ideales Spa Joy Relax

Λίγο μεγαλύτερο από το  
Joy Twins, το Joy Relax με 

3 θέσεις υδροθεραπείας είναι  
η ιδανική προσιτή λύση 
για εσάς που θέλετε να 
απολαμβάνετε όλα τα οφέλη 
ενός Ideales Spa. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις εξωτερικές:  
2,10 x 1,70 x 0,90 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 3
Βάρος κενό / Βάρος με νερό /  
Όγκος νερού:  
256 kg / 1.016 kg / 760 lt 
Στόμια (jets): έως 28
Μαλακά μαξιλάρια: 2



Αφεθείτε στη ζεστή αγκαλιά 
του Joy Friends που 

μπορεί να φιλοξενήσει ως και 5 
άτομα και νιώστε την υπέροχη 
αίσθηση που προσφέρει το 
θεραπευτικό και χαλαρωτικό 
μασάζ του σε κάθε σημείο του 
σώματος σας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις εξωτερικές:  
2,00 x 2,00 x 0,90 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Βάρος κενό / Βάρος με νερό /  
Όγκος νερού:  
307 kg / 1.267 kg / 960 lt
Στόμια (jets): έως 27
Μαλακά μαξιλάρια: 3

ΜΟΝΤΕΛΑ IDEALES SPA JOY

Ideales Spa Joy Friends 



Το πραγματικά ευρύχωρο 
Joy Family διαθέτει ακόμα 

πιο αναπαυτικές θέσεις που 
μπορούν να φιλοξενήσουν ως 
και 5 άτομα και με το πλήθος 
των jets του να δημιουργήσει 
για εσάς ιδανικές συνθήκες 
Υδροθεραπείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις εξωτερικές:  
2,30 x 2,30 x 0,92 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Βάρος κενό / Βάρος με νερό /  
Όγκος νερού:  
428 kg / 1.628 kg / 1.200 lt
Στόμια (jets): έως 86
Μαλακά μαξιλάρια: 3

Ideales Spa Joy Family



Το στρογγυλό και 
μεγαλύτερο μοντέλο  

της σειράς Joy,  
το Joy Round μπορεί  
να φιλοξενήσει έως και 
7 άτομα στις θέσεις 
υδρομασάζ του και να 
χαρίσει απολαυστική 
και αναζωογονητική 
υδροθεραπεία χάρη 
στην τεράστια ποικιλία 
κατευθυνόμενων jets που 
διαθέτει.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις εξωτερικές:  
2,00 x 0,92 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 7
Βάρος κενό / Βάρος με νερό /  
Όγκος νερού:  
316 kg / 1.216 kg / 900 lt
Στόμια (jets): έως 31

ΜΟΝΤΕΛΑ IDEALES SPA JOY    

Ideales Spa Joy Round



Το Joy Swim Spa 580 συνδυάζει 
όλα τα οφέλη της πισίνας, 

του γυμναστηρίου και της 
υδροθεραπείας των Ideales 
Spa σε αξεπέραστη τιμή. 
Ιδανικό για εσάς που θέλετε να 
συνδυάσετε την άσκηση και την 
αποθεραπεία με την απόλαυσή 
σας, χωρίς να χρειαστεί να 
κάνετε βήμα από το σπίτι!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
Διαστάσεις εξωτερικές:  
5,80 x 2,25 x 1,50 m 
Θέσεις Υδρομασάζ: 3  
Βάρος κενό / Βάρος με νερό / 
Όγκος νερού:  
1.950 kg / 10.550 kg / 8.600 lt 
Στόμια (jets): 29 
Μαλακά μαξιλάρια: 2  
Υποβρύχιος φωτισμός 
ασφαλείας LED: NAI

ΜΟΝΤΕΛΑ IDEALES SWIM SPA JOY

Ideales Swim Spa Joy 580



ΜΟΝΤΕΛΑ IDEALES SWIM SPA JOY

Ideales Swim Spa Joy 500 

Το πραγματικά 
ευρύχωρο Joy Swim Spa 

500 διαθέτει μεγάλο χώρο για 
κολύμβηση, 3 αναπαυτικές 
θέσεις υδροθεραπείας και 
48 jets που υπόσχονται την 
απόλυτη αναζωογόνηση 
και χαλάρωση μετά από 
την άσκησή σας. Αθληθείτε 
με άνεση και στη συνέχεια 
αφεθείτε στο ευεργετικό 
υδρομασάζ που μόνο η 
τεχνολογία των Ideales 
Spa μπορεί να σας 
προσφέρει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις εξωτερικές:  
5,00 x 2,25 x 1,35 m  
Θέσεις Υδρομασάζ: 3 
Βάρος κενό / Βάρος με νερό /  
Όγκος νερού:  
1.750 kg / 9.330 kg / 7.580 lt 
Στόμια (jets): 30 
Μαλακά μαξιλάρια: 2 
Υποβρύχιος φωτισμός 
ασφαλείας LED: NAI



Το Joy Swim Spa 580 DTFX είναι 
η τέλεια λύση για εσάς που 

επιθυμείτε άθληση, χαλάρωση 
και απολαυστική υδροθεραπεία 
μαζί. Διαθέτει μεγάλο & άνετο 
χώρο κολύμβησης και μπορεί 
να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα 
στις θέσεις υδρομασάζ, κάτι που 
το κάνει ιδανικό για οικογένειες. 
Κολυμπήστε, ασκηθείτε, 
χαλαρώστε και απολαύστε όλα 
τα οφέλη της εξατομικευμένης 
υδροθεραπείας που χαρίζουν τα 
63 jets του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
Διαστάσεις εξωτερικές: 
5,88 x 2,25 x 1,50 m 
Θέσεις Υδρομασάζ:  
6 (2 Lounges) 
Βάρος κενό / Βάρος με νερό /  
Όγκος νερού:  
2.250 kg / 10.810 kg /  8.560 lt 
Στόμια (jets): 63 
Μαλακά μαξιλάρια: 5  
Υποβρύχιος φωτισμός  
ασφαλείας LED: NAI

Ideales Swim Spa Joy 580 DTFX 



Με πολλές επιλογές στη διάθεση σας όσον αφορά τα χρώματα εσωτε-
ρικού, περιβλήματος και εξοπλισμού, ένα Ideales Spa Joy μπορεί να 

σας προσφέρει υπηρεσίες τόσο μοναδικές όσο εσείς.

Επένδυση εσωτερικού
Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που σας ταιριάζει από μια ευρύτατη γκάμα 
φωτεινών χρωμάτων ακρυλικών χρωμάτων αμερικανικής προέλευσης.
Χρώματα εσωτερικού: Alpine Mist, Pure White, Silver Marble.

Περίβλημα
Το αποκλειστικό περίβλημα MVGTM των Ideales Spa Joy κατασκευάζεται από 
πολυμερές υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες που διατηρεί αναλλοί-
ωτη τη θερμοκρασία του νερού, αλλά ταυτόχρονα συνδυάζει υψηλής αι-
σθητικής υφή και λάμψη. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε και περίβλημα κα-
ναδικού κέδρου.
Χρώματα περιβλήματος: Smoke Brown P-1002, Coastal Grey P-1002, Dark 
Black P-1002. 

Κάλυμμα ασφαλείας
Το κάλυμμα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας των Ideales Spa Joy 
είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, προστατεύει και μονώνει το spa 
σας, εμποδίζει την απώλεια θερμότητας μειώνοντας το ενεργειακό κόστος 
και ταυτόχρονα διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια για τα παιδιά!
Χρώμα καλύμματος: Light Grey P 1006



Το ευεργετικό μασάζ των jets 
αποδεδειγμένα όχι μόνο μειώνει 
το άγχος, αλλά βελτιώνει την 
ποιότητα του ύπνου, βελτιώνει 
την αυτο-συγκέντρωση, αλλά 
και συμβάλλει στην πρόληψη 
των τραυματισμών και την 
αποκατάσταση.  Σε ό,τι κι αν 
επιλέξετε, ένα Ideales Spa 
Joy μπορεί να σας βοηθήσει 
να ανακαλύψτε  την ιδανική 
συνταγή για σας.

Διαθέστε λίγο χρόνο για  
να φροντίσετε τον εαυτό σας. 
Αποκτήστε ένα Ideales Spa 
Joy, κάντε το τρόπο ζωής, 
εξερευνήστε την πληθώρα  
των διαθέσιμων επιλογών σας 
και ξεκινήστε το ταξίδι σας  
προς έναν καινούργιο εαυτό. 



      www.instagram.com/IdealesGroup

      www.facebook.com/IdealesSpa

      www.twitter.com/IdealesGroup
       

 www.youtube.com/IdealesGroup

       + 30 210 61 48 400
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