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IDEALES ΙΔΕΕΣ 
     ΓΙΑ IDEALES ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Στο Δίκτυο καταστημάτων Ideales θα βρείτε επιπλέον μια 

μεγάλη γκάμα από τα καλύτερα αξεσουάρ πισίνας και spa, 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα και όπως πάντα, το μοναδικό 

Customer Care 5 αστέρων της εταιρίας μας.



Στην Ideales δεν σταματάμε να βρίσκουμε τρόπους για να απολαμβάνετε την πισίνα σας στο μέγιστο. 
Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, διαρκώς αναζητά καινοτόμα, χρηστικά προϊόντα που κάνουν τη 
συντήρηση της πισίνας ή/και του spa σας παιχνιδάκι, αλλά και έξυπνες ιδέες για να εξοικονομείτε 

χρήματα και να απογειώνετε την απόλαυση σας.

Στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, θα βρείτε προϊόντα εγκεκριμένα για την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια τους, που δίνουν νέα διάσταση στη σχέση σας με την πισίνα και το spa.

Με λίγα λόγια, θα βρείτε τις προτάσεις μας για ιδανική απολύμανση, καθαριότητα, προστασία,  
θέρμανση, αφύγρανση, μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και για περισσότερη απόλαυση! 

Απολαύστε την πισίνα ή το spa σας στο έπακρο!
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Ideales Covers® | (Ανα)καλύψτε τις δυνατότητες…

Κάντε μια έξυπνη αγορά που θα σας αποζημιώσει. 

Επενδύστε στα Ideales Covers® και ο καθαρισμός της πισίνας σας γίνεται 

παιχνιδάκι. Εξοικονομήστε χρήματα και χρόνο και παράλληλα προστατεύ-

στε το πανέμορφο περιβάλλον μας. 

Η πλήρης γκάμα καλυμμάτων Ideales Covers® είναι η άριστη επιλογή για 

την προστασία της πισίνας όταν μένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ή στις περιπτώσεις που πρέπει να αποτρέψετε την πρόσβαση σε 

αναρμόδια άτομα ή μικρά παιδιά και κατοικίδια. 

 

Ταυτόχρονα, βοηθούν στη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού επιμη-

κύνοντας το χρόνο απόλαυσης της πισίνας σας.

Παράλληλα φροντίζουν να διατηρείται πεντακάθαρη η πισίνα προστατεύο-

ντας τη από φύλλα, ρύπους κ.ά., ενώ μειώνουν σημαντικά τους λογαρια-

σμούς νερού, ρεύματος και προϊόντων απολύμανσης.

(Ανα)καλύψτε τώρα τις δυνατότητες των Ideales Covers® 

για προστασία και ασύγκριτη οικονομία  

σε νερό, ενέργεια και χημικά.

BEST SELLER
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Ideales Covers® Wintersafe | Εξελιγμένο κάλυμμα πισίνας χειμώνα

Τα Ideales Covers® Wintersafe αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την προστασία της πισίνας σας κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, ή σε περιπτώσεις που η πισίνα σας μένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, η πισίνα σας προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες ενώ ταυτόχρονα παραμένει καθαρή από σκουπίδια, 

σκόνες ή ακόμα και μικρά ζώα που μπορεί να πέσουν μέσα. 
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Ideales Covers® Ισοθερμικό | Η κουβέρτα της πισίνας σας

Τα Ideales Covers® Ισοθερμικά είναι μελετημένα ώστε να επιμηκύνουν την 

κολυμβητική περίοδο μειώνοντας τις απώλειες θερμότητας. 

Η χρήση τους είναι επιβεβλημένη σε θερμαινόμενες πισίνες, καθώς μειώ-

νουν κατά 50% τουλάχιστον το λειτουργικό κόστος θέρμανσης τους. 

Επιπλέον, τα Ideales Covers® Ισοθερμικά μειώνουν τις απώλειες νερού 

που προέρχονται από εξάτμιση, καθώς και την χρήση των χημικών, εξοι-

κονομώντας σας κόστος αλλά και πολύτιμο χρόνο για να απολαμβάνετε 

την πισίνα σας. 
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 Ideales Covers® Bieri | Αξεπέραστο κάλυμμα ασφαλείας

Τα Ideales Covers® Bieri προσφέρουν μοναδική ασφάλεια και προστασία σε περιπτώσεις που κυκλοφορούν παιδιά ή κατοικίδια στο χώρο της πισίνας 

και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της εξαιρετικά αυστηρής νομοθεσίας της Ελβετίας και της Γαλλίας. 

Ταυτόχρονα, η πισίνα σας παραμένει καθαρή από σκουπίδια, σκόνες και χώματα και επίσης προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες.
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Ideales Covers® Infinity | Προηγμένο σύστημα ασφάλειας πισίνας

Τα Ideales Covers® Infinity προσφέρουν υψηλά επίπεδα 

ασφάλειας και λειτουργικότητας και αποτελούν έναν από 

τους καλύτερους τρόπους για ασφαλίσετε εύκολα και 

χωρίς κόπο την πισίνα σας. Κινούνται ηλεκτρικά και είναι 

εξαιρετικά αξιόπιστα και αθόρυβα στη λειτουργία τους. 

Γυρνώντας απλά το κλειδί ασφαλείας το κάλυμμα αρχίζει 

και κινείται και σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα ασφαλίζει 

την πισίνα σας, προστατεύοντας εσάς και τους αγαπη-

μένους σας.
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
• Διατηρούμε τη θερμοκρασία νερού 5-8 οC υψηλότερη

• Εξοικονομούμε ενέργεια μειώνοντας το κόστος θέρμανσης κατά 60-80%

• Μειώνουμε την κατανάλωση χημικών κατά τουλάχιστον 50%

• Ελαττώνουμε την εξάτμιση του νερού κατά 90-95%

• Προστατεύουμε και εξοικονομούμε πολύτιμους φυσικούς πόρους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Απομονώνουμε τελείως την πισίνα σας

• Αποκλείουμε την είσοδο Πελατών σας τις ώρες μη λειτουργίας της πισίνας 

• Προστατεύουμε τα παιδιά και τους κατοικίδιους φίλους σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Απομονώνουμε το νερό από πευκοβελόνες, φύλλα, σκόνη, γύρη κ.ά.

• Περιορίζουμε στο ελάχιστο τη φροντίδα της πισίνας σας 

Με το Ideales Covers® Infi nity απολαμβάνετε:

Με το Ideales Covers® Infinity απολαμβάνετε:

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

• Διατηρούμε τη θερμοκρασία νερού 5-8ο C υψηλότερη

• Εξοικονομούμε ενέργεια μειώνοντας το κόστος θέρμανσης κατά 60-80%

• Μειώνουμε την κατανάλωση χημικών κατά τουλάχιστον 50%

• Ελαττώνουμε την εξάτμιση του νερού κατά 90-95%

• Προστατεύουμε και εξοικονομούμε πολύτιμους φυσικούς πόρους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Απομονώνουμε τελείως την πισίνα σας

• Αποκλείουμε την είσοδο ατόμων τις ώρες μη λειτουργίας της πισίνας

• Προστατεύουμε τα παιδιά και τους κατοικίδιους φίλους σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Απομονώνουμε το νερό από πευκοβελόνες, φύλλα, σκόνη, γύρη κ.ά.

• Περιορίζουμε στο ελάχιστο τη φροντίδα της πισίνας σας
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NEW

Ανυψωτικοί Μηχανισμοί Καλύμματος Spa | 
Το απόλυτο αξεσουάρ

Όλοι οι Ανυψωτικοί Μηχανισμοί Καλύμματος Spa κατασκευάζονται στη Βό-

ρεια Αμερική, από ανθεκτικά στη διάβρωση στηρίγματα αλουμινίου, διαθέτουν 

γαλβανισμένους βραχίονες με βολικές αφρώδεις λαβές και διατίθενται σε 4 

διαφορετικά μοντέλα που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Όλοι μας οι Μηχανι-

σμοί καλύπτονται από Περιορισμένη Εγγύηση Διάρκειας Ζωής από τον Κατα-

σκευαστή.

Standard
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)
Είναι πανεύκολος στη χρήση με ένα υποκαθήμενο (ενσωματωμένο) ανυψωτι-

κό 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 σχεδιασμέ-

νος με πατενταρισμένα συρόμενα στηρίγματα.
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Υδραυλικός (Hydraulic)

Χάρη στα ενσωματωμένα διπλά ελατήρια αερίου ανυψώνει & κατεβάζει με 

πολύ μεγαλύτερη ευκολία το κάλυμμα του spa. Τα ελατήρια αερίου αντισταθ-

μίζουν το βάρος του καλύμματος, αυξάνοντας την απόλαυση και την ασφά-

λειά 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.

Όλοι οι Ανυψωτικοί Μηχανισμοί Καλύμματος Spa κατασκευάζονται στη Βό-

ρεια Αμερική, από ανθεκτικά στη διάβρωση στηρίγματα αλουμινίου και διαθέ-

τουν γαλβανισμένους βραχίονες με βολικές αφρώδεις λαβές. Όλοι μας οι 

Μηχανισμοί καλύπτονται από Περιορισμένη Εγγύηση Διάρκειας Ζωής από 

τον Κατασκευαστή.

Τώρα με μια απλή κίνηση,έχετε άμεση πρόσβαση στο spa σας.
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Φράχτης Ασφαλείας D-FENCE® | Όχι πια άγχος, μόνο απόλαυση

Απολαύστε την πισίνα σας χωρίς άγχος με το φράχτη ασφαλείας της Ideales. 

BEST SELLER

Το D-Fence®, από υλικά μεγάλης 

αντοχής, αποτελεί έναν από 

τους ασφαλέστερους και πλέον 

καλαίσθητους τρόπους προ-

στασίας της πισίνας από τυχόν 

πρόσβαση αναρμόδιων ατό-

μων, μικρών παιδιών και κατοικί-

διων. Ταιριάζει σε κάθε χώρο, 

καθώς διατίθεται σε καφέ, μαύ-

ρο, λευκό και πράσινο χρώμα.

Το D-Fence® πληροί τα πλέον 

αυστηρά κριτήρια ασφαλείας 

της Γαλλίας.

Εξασφαλίζει άμεσα την απόλαυση σας με …το κεφάλι ήσυχο.
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Σωσίβιο Πισίνας & Γάντζος Στήριξης | Ο φύλακας-άγγελος σας
Εξαιρετικής ποιότητας σωσίβιο πισίνας, διαστάσεων 74x45, με μοναδικές προδιαγραφές: 

• 
  Εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

• 
  Κατασκευασμένο εξωτερικά από άκαμπτο πολυαιθυλένιο

• 
  Ενισχυμένο εσωτερικά με αδιάβροχη πολυουρεθάνη υψηλής συμπύκνωσης

Ο γάντζος στήριξης σωσιβίου είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel).

Η ασφάλεια στο χέρι σας.
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Pool Boy® | Το best seller ρομπότ που καθαρίζει για σας

BEST SELLER

Αν θέλετε να απολαμβάνετε την πισίνα σας χωρίς να σας απασχολεί 

ο καθαρισμός της, τότε το αξιαγάπητο Pool Boy®, είναι στη διάθεση 

σας για να σας γλυτώσει πολύτιμο χρόνο και κόπο. 

Χάρη στο δυνατό και οικονομικό μοτέρ του, βουρτσίζει πυθμένα και 

τοιχώματα, ενώ ταυτόχρονα φιλτράρει και καθαρίζει αποτελεσματικά 

το νερό με τα δικά του ανεξάρτητα φίλτρα που καθαρίζονται εύκολα 

και γρήγορα. 

Απλά βουτήξτε τον καινούργιο σας φίλο στην πισίνα και ασχοληθείτε 

με οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ τον καθαρισμό της.

• 
  Δεν χρειάζεται επίβλεψη

• 
  Σταματά αυτόματα μετά από 4 ή 1,5 ώρες (standard ή quick 

clean) συνεχούς λειτουργίας αντίστοιχα

• 
  Σταματά αυτόματα εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή

 

Αποκτήστε σήμερα το δικό σας Pool Boy® και χαλαρώστε.
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Sharkvac | Robot καθαρισμού με υψηλές επιδόσεις 

NEW

Το υπερσύγχρονο robot Sharkvac θα σας εκπλήξει 

ευχάριστα με την υψηλή ταχύτητα καθαρισμού του 

αλλά και τη λιγοστή συντήρηση που απαιτεί.

Καθαρίζει και βουρτσίζει τον πυθμένα ενώ ταυτό-

χρονα φιλτράρει και καθαρίζει το νερό της πισίνας 

με τα δικά του ανεξάρτητα φίλτρα.

Χάρη στην τεχνολογία QuickClean η πισίνα σας θα 

είναι καθαρή σε λιγότερο από 2 ώρες, εξοικονομώντας 

ενέργεια και πολύτιμο χρόνο για να την απολαύσετε.

Το robot Sharkvac είναι σίγουρο ότι θα κάνει κάθε πισίνα να λάμπει χωρίς κόπο. 

15



Σκούπα Μπαταρίας για Πισίνες & Spa BWT BC50 | 
Ισχυρή αναρρόφηση για αποτελεσματικό καθαρισμό 

Ο εύκολος καθαρισμός, η ασύρματη χρήση κι ο εύκο-

λος χειρισμός της, κάνουν την σκούπα μπαταρίας BWT 

BC50 εξαιρετικά αποτελεσματική για πισίνες έως 25m3 

ή/και spa. 

Με ισχυρή δύναμη αναρρόφησης, αποσπώμενη περι-

στρεφόμενη κεφαλή με τρίχες, αφαιρεί αποτελεσματικά 

την άμμο, το χαλίκι και άλλες βρωμιές. Επιπλέον, με το 

μεγάλο θάλαμο συλλογής ακαθαρσιών χωρητικότη-

τας 0,65 λίτρων, η σκούπα BC50 απορροφά μεγάλη 

ποσότητα βρωμιάς. Το διαφανές κάλυμμα του δοχείου 

συλλογής και μια βαλβίδα αποστράγγισης εξασφαλί-

ζουν γρήγορο άδειασμα και πανεύκολο καθαρισμό 

της σκούπας. Τέλος, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

ιόντων λιθίου εγγυάται λειτουργία έως και 40 λεπτά 

χωρίς απώλεια ισχύος αναρρόφησης. Έτσι, ο καθαρι-

σμός της πισίνας ή του spa γίνεται παιχνιδάκι.

Εύκολος & γρήγορος καθαρισμός 

για εξαιρετικά υγιεινό & κρυστάλλινο νερό σε πισίνα και spa!  

 

NEW
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Αξεσουάρ Καθαρισμού Πισίνας | 
Οι απαραίτητοι βοηθοί σας

Μια πλήρης συλλογή από σκούπες (ελαστική 8 τροχών, ή με κοντάρι 

για μίνι πισίνες & σπα), βούρτσες καθαρισμού (με ενίσχυση από 

αλουμίνιο, είτε στρογγυλή για γωνίες), τηλεσκοπικά κοντάρια (2,5-

5m & 3,5-7m), απόχες πυθμένος (μακρόστενες ή τετράγωνες), αλλά 

και test kit pH-CL για τον πιο αξιόπιστο έλεγχο του pH και του χλωρίου 

στο νερό της πισίνας, είναι στη διάθεση σας για να την κάνουν 

αστραφτερή και πανέτοιμη να σας υποδεχτεί στην αγκαλιά της.

Βάση Καθαρισμού Φίλτρου | 
Καθαρίστε, εξοικονομήστε, απολαύστε

Με τη Βάση Καθαρισμού Φίλτρων της 

Ideales καθαρίζετε γρήγορα τα φίλτρα 

σας, χωρίς να τα αναποδογυρίζετε ή να 

τα πλένετε στο έδαφος. Εκτός του αποτε-

λεσματικού καθαρισμού, εξοικονομήστε 

νερό, αλλά και πολύτιμο χρόνο απόλαυ-

σης στην πισίνα σας.

Η «βάση» της υγιεινής απόλαυσης.
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Βούρτσα Προηγμένων Συστημάτων 
Φίλτρανσης | Απόλυτη Καθαριότητα

Με την ευέλικτη βούρτσα μπορείτε να καθαρίζετε ακόμη και τα πιο 

δυσπρόσιτα σημεία, γιατί μια Piscines Ideales είναι πάντοτε αξιοζή-

λευτα καθαρή. 

Σε περίπτωση άλγεων, απομακρύνει τις επικαθίσεις από τα Προηγ-

μένα Συστήματα Φίλτρανσης Piscines Ideales και αφήνει την πισί-

να σας πεντακάθαρη από άκρη σε άκρη.

Η ευέλικτη λύση.

Smart Filter Cleaner | 
Καθαρίστε τα φίλτρα cartridge 

Καθαρίστε έξυπνα τα φίλτρα του Pool Boy®, του Ideales Spa, ή οποιουδή-

ποτε άλλου φίλτρου τύπου cartridge με αυτό το gadget που συνδέεται με 

λάστιχο κήπου και καθαρίζει αποτελεσματικά κάθε πτυχή του φίλτρου.

O «έξυπνος» τρόπος καθαρισμού.
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Scalewatcher® | Η λύση στα άλατα

BEST SELLER

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι γρήγορα εμφανή μετά από 3-5 εβδομάδες λειτουργίας : 

•    Απομακρύνονται οι υπάρχουσες επικαθήσεις αλάτων

•    Το νερό αποκτά «μεταξένια» αίσθηση

•    Μειώνεται η κατανάλωση χημικών έως 35%, αφού δε διαταράσσεται  

η χημική ισορροπία του νερού από τα άλατα

•    Ο χρόνος συντήρησης κάθε πισίνας ή Spa μειώνεται έως 40%, αφού τα 

φίλτρα δε φράσουν από άλατα και η του γραμμή νερού καθαρίζει γρήγορα

•    Δε διαβρώνονται τα ανοξείδωτα εξαρτήματα από τα άλατα

•    Βελτιώνεται η αίσθηση των τοιχίων και διευκολύνεται ο καθαρισμός τους

•    Οι συσκευές διατηρούνται στην αρχική τους κατάσταση

•    Αυξάνεται ο χρόνος ζωής και η απόδοση των ηλεκτρικών αντιστάσεων  

στα συστήματα θέρμανσης νερού

•    Πολλαπλασιάζεται η διάρκεια ζωής διακοπτών, βανών κ.ά.

•    Μειώνεται ο κίνδυνος διαρροών και απρόοπτων βλαβών

Το Scalewatcher® είναι ένα αυτόματο εξελιγμένο σύστημα με πηνίο που δεν 

επιτρέπει να «προσκολλούνται» στις επιφάνειες τα ενοχλητικά άλατα ασβεστίου. 

Το αποτέλεσμα είναι νερό καλύτερης ποιότητας, ευκολότερος καθαρισμός 

της πισίνας ή του σπα, των οικιακών ή ξενοδοχειακών συσκευών κ.ά. και 

επιμήκυνση της ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Με το Scalewatcher® ξεχνάτε τα ανθυγιεινά και ακριβά προβλήματα που 

δημιουργούν τα άλατα στην πισίνα ή στο Spa σας. 

Ακόμα, τοποθετήσετε εύκολα το Scalewatcher® σε κάθε σπίτι ή ξενοδοχείο 

για να ελαχιστοποιήσετε τις βλάβες και τα έξοδα συντήρησης για λέβητες, 

θερμοσίφωνες, σωληνώσεις, πλυντήρια και ντουζιέρες.

Αποκτήστε το δικό σας Scalewatcher® και ξεχάστε πια τα ενοχλητικά άλατα.
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Filter Pool Pro Platinum | 
Για δύσκολες καταστάσεις φίλτρανσης 

Τώρα ο πιο εύκολος και αποτελε-

σματικός καθαρισμός πισίνας 

παγκοσμίως, γίνεται ακόμα πιο 

εύκολος. Γιατί σημασία έχει να 

απολαμβάνετε ακόμα περισσότε-

ρο την πισίνα σας.

Το Filter Pool Pro Platinum Piscines 

Ideales δημιουργήθηκε για να ξε-

νοιάσετε σχεδόν τελείως από τον καθαρισμό της πισίνας σας.

Πρόκειται για επανάσταση. To Filter Pool Pro Platinum δεν χρειάζεται 

συχνό καθάρισμα. Σας λύνει τα χέρια σε περιπτώσεις πολυήμερης 

απουσίας, ή όταν η χρήση της πισίνας είναι πάρα πολύ έντονη, ή 

όταν απλά δεν έχετε χρόνο για τον καθαρισμό της.

Δεν υπάρχουν πια δύσκολες καταστάσεις 

φίλτρανσης. 

NEW

Filter Pool Pro Gold | 
To φίλτρο μακράς διαρκείας

Το Filter Pool Pro Gold Piscines Ideales, είναι φίλτρο μακράς διαρκείας, 

απόλυτα κατάλληλο για επαγγελματικές απαιτήσεις. 

Κατασκευασμένο από πολυεστερικό υλικό με διπλό προστατευτικό πλέγμα, 

εγγυάται μόνιμη αποστράγγιση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Δοκιμές που διεξήχθησαν, έχουν δείξει ότι το συγκεκριμένο φίλτρο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες χωρίς να καθαριστεί έως και 6 

εβδομάδες σε επαγγελματικές / δημόσιες πισίνες.

Η ιδανική λύση για επαγγελματικές απαιτήσεις.
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Φίλτρο Έναρξης Πισίνας | To φίλτρο για τις βρώμικες δουλειές

Με το Φίλτρο Έναρξης Πισίνας Piscines Ideales, 

αποκτάτε έναν πολύ χρήσιμο βοηθό για το άνοιγ-

μα της πισίνας, ή όταν η πισίνα έχει μείνει για πολύ 

καιρό χωρίς συντήρηση.

Το Φίλτρο Έναρξης Πισίνας, χάρη στην μεγάλη 

επιφάνεια του, καθαρίζει τεράστιο όγκο νερού. 

Έτσι, μπορείτε να το αφήσετε περισσότερο χρόνο 

να καθαρίσει την πισίνα σας, χωρίς να χρειάζεται 

συχνό καθαρισμό.

Καθαρίστε γρήγορα την πισίνα σας. 

21



Ideales Membrane® | Αναβαθμίστε την πισίνα σας γρήγορα και οικονομικά

BEST SELLER

Η Ideales παρουσιάζει το προηγμένο 

στεγανοποιητικό υλικό επένδυσης πισί-

νων Ideales Membrane® που αναβαθ-

μίζει την πισίνα σας γρήγορα, αθόρυ-

βα και οικονομικά. Αποκτάτε έτσι μια 

ολοκαίνουργια πισίνα για να την απο-

λαμβάνετε ξανά και ξανά.

H Ideales Membrane® είναι το πλέον 

εξελιγμένο υλικό ανακαίνισης, που 

εφαρμόζει τέλεια σε κάθε σχέδιο και 

υπόστρωμα πισίνας (πλακάκι, βαφή, 

κλασσική ψηφίδα κ.ο.κ.) και τοποθετεί-

ται εύκολα και γρήγορα. Επιλέξτε μέσα 

από μια συναρπαστική συλλογή, που 

σας προσφέρει απεριόριστες επιλογές 

σε χρώματα, σχέδια & υφές (μονόχρω-

μες, με όψη ψηφίδας, ανάγλυφες) και 

βελτιώστε αισθητικά την πισίνα και το 

χώρο σας σε χρόνο ρεκόρ. Οι δυνατό-

τητες είναι απεριόριστες.

ΟΨΗ ΨΗΦΙΔΑΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ
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Στεγανή αισθητική.

 ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ
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Ideales Επιχείλια & Πλάκες | Αναβαθμίστε τον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας σας 

NEW

Στην Ideales θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από εξαιρετικής 

ποιότητας μάρμαρα περιβάλλοντος χώρου, πλακάκια 

δαπέδου, φυσικές κι άλλες διακοσμητικές πέτρες από όλο 

τον κόσμο σε σύγχρονο και κλασικό σχεδιασμό, που είναι 

σίγουρο ότι θα καλύψει τις απαιτήσεις σας. Ακόμη, θα 

βρείτε και πλάκες σε πιστές απομιμήσεις ξύλου και ειδικά 

επεξεργασμένες πέτρες αναμεμιγμένες με τσιμέντο – ίδιες 

στην όψη και υφή με τη φυσική πέτρα, για μεγαλύτερη 

αντοχή και διάρκεια στον χρόνο.

Επιπλέον, κατασκευάζουμε για εσάς σχάρες υπερχείλισης πι-

σίνας, ειδικές εφαρμογές για σκάλες, αλλά και εξειδικευμένες 

κατασκευές για τον καταρράκτη της πισίνας σας. 

Αποκτήστε ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα με βάση τις 

αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές σας προτιμήσεις με τα επιχεί-

λια πισίνας και τις πλάκες περιβάλλοντος χώρου της Ideales. 

Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, 

αναβαθμίζοντας τον περιβάλλοντα χώρο 

της πισίνας σας!
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Διακοσμητικό skimmer 
με Ideales Membrane® | 
Για αψεγάδιαστη αισθητική

Διακοσμήστε το skimmer του εντοιχισμένου Προηγμένου 

Συστήματος Φίλτρανσης με την Ideales Membrane® με 

όψη ψηφίδας ή με την ανάγλυφη Ideales Membrane® 

της αρεσκείας σας. Επιλέξτε οποιοδήποτε χρώμα σας 

αρέσει για να αναβαθμίσετε την αισθητική της Piscines 

Ideales.

Η αντικατάσταση γίνεται εύκολα, 

χωρίς να απαιτείται 

εξειδικευμένος τεχνικός.

NEW

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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Σκάλες Muro, Standard 3 Βαθμίδων & Overflow - Κουπαστές Inox | 
Για ασφαλή είσοδο & έξοδο από την πισίνα σας

NEW

Η Muro είναι η κορυφαία σε πωλήσεις σκάλα σε όλο τον κόσμο. Κατα-

σκευασμένη από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας με 

εκθαμβωτικό φινίρισμα, με διάμετρο 43 mm και πλάτος 500 mm είναι 

ιδανική τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές πισίνες. 

Τα 3 σκαλιά της είναι ευρύτατα (500 mm), ασφαλή και βολικά για χρήση. 

Διαθέτουν πέλμα από ανοξείδωτο ατσάλι και ανθεκτικό πλαστικό, με 

σχεδιασμό ασφαλείας που προστατεύει από τυχόν ολίσθηση ή κόψιμο. 

Συμπεριλαμβάνονται πλαστικά πώματα και σφιγκτήρες που στηρίζονται 

στον τοίχο της πισίνας και την προστατεύουν από ζημιές, καθώς και ένα 

μεγαλύτερο πλαστικό πώμα για αγκύρωση με τον πυθμένα. 

Η Standard και η Overflow, είναι επίσης εξαιρετικές σκάλες κατασκευα-

σμένες από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 43 X 1,2 mm, με λα-

μπερό φινίρισμα και πλάτος 500 mm. Διαθέτουν 3 ασφαλή, αντιολισθη-

τικά σκαλιά από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό πέλμα. Συνοδεύονται 

από σφιγκτήρες, πώματα και αγκυρώσεις εδάφους. 

Τέλος, η βιδωτή Κουπαστή inox, εκτός από το ότι εγγυάται σταθερό 

κράτημα για είσοδο και έξοδο από την πισίνα σας, είναι και ένα στολίδι 

για τον περιβάλλοντα χώρο σας.

Ασφάλεια σε κάθε σας βήμα.
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Υδροκουρτίνα Καταρράκτης & Κανόνι Νερού Inox| Η απόλαυση στο μέγιστο

NEW

Υδροκουρτίνα καταρράκτης inox με μοντέρνο σχεδιασμό, κατα-

σκευασμένη από ανοξείδωτο γυαλιστερό ατσάλι και ροή 30 m3/h. 

Αποτελεί εξαιρετικό διακοσμητικό στοιχείο για την πισίνα σας γιατί 

προσαρμόζεται σε κάθε χώρο της, προσφέροντας χαλάρωση, 

υδροθεραπεία αλλά και διασκέδαση με το τρεχούμενο νερό καταρ-

ράκτη και τις φυσαλίδες αέρα που κατακλύζουν το νερό. Χρειάζεται 

άγκυρα τοποθέτησης.

Κανόνι νερού inox, από ανοξείδωτο ματ ατσάλι με πλατύ στόμιο και 

ροή 8 m3/h. Διακοσμεί διακριτικά την πισίνα σας και σας χαλαρώ-

νει. Χρειάζεται άγκυρα εγκατάστασης.

Δημιουργήστε τον δικό σας χώρο υδροθεραπείας και εντυπωσιάστε.  
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Θέρμανση Πισίνας Tropical 365 Be IDEALES | 
Για κολύμβηση όλο το χρόνο!

Εσείς που αγαπάτε την κολύμβηση και τις ευεργετικές της επιδράσεις, δεν χρειάζεται να περιμένετε το καλοκαίρι 

για να χαρείτε την πισίνα σας. Τα νέα μας εξελιγμένα μας συστήματα θέρμανσης επιμηκύνουν την απόλαυση 

σας εύκολα και οικονομικά για να απολαμβάνετε την πισίνα σας περισσότερο χρόνο.

Επιλέξτε ένα από τα προηγμένα συστήματα θέρμανσης πισίνας της Ideales (αντλίες θερμότητας Tropical 365 

– Be IDEALES, εναλλάκτες νερού ή ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης) και κάντε την πισίνα σας πόλο έλξης για 

όλη την οικογένεια και τους φίλους σας όλο το χρόνο. 

Οι νέες αντλίες θερμότητας Πισίνας Tropical 365 – Be IDEALES, υπερέχουν κατά πολύ από τα συναφή προϊόντα 

της αγοράς. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αποδίδουν εξαιρετικά, ξοδεύουν ελάχιστα, λειτουργούν σχεδόν 

αθόρυβα και ομαλά για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και σε σκληρά υφάλμυρα νερά και σε πολύ χαμηλότερες 

θερμοκρασίες και αν το επιθυμείτε προσφέρουν ακόμα και ψύξη του νερού της πισίνας. Τοποθετούνται πα-

νεύκολα, γρήγορα και έχουν μηδενικό κόστος συντήρησης.

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης τριπλασιάζετε την αξία της επένδυσης σας, εκμεταλλευό-

μενοι τη χρήση της πισίνας σας όχι μόνο για 4 μήνες, αλλά ολόκληρο το χρόνο.

Επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο μας προσωπικό προκειμένου να μελετήσουμε το χώρο και τις ανάγκες σας, 

ώστε να σας παρουσιάσουμε την καταλληλότερη λύση για εσάς.

Μην ξεχάσετε στη συνέχεια να προμηθευτείτε και το Ideales Covers® Ισοθερμικό κάλυμμα : Θα σας μειώσει 

κατά 50% τουλάχιστον το λειτουργικό κόστος θέρμανσης και θα κρατήσει την πισίνα σας ζεστή μέχρι να την 

ξαναχρησιμοποιήσετε.
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Αφύγρανση Εσωτερικής Πισίνας | Για υγιεινή ατμόσφαιρα

Ψηφιακός μετρητής pH | Μετρήστε το pH με ακρίβεια 

Με τον Ψηφιακό μετρητή pH μπορείτε να ελέγχετε με ακρίβεια το pH του νερού και να 

ρυθμίζετε σωστά τη χημική ισορροπία για να έχετε πάντα κρυστάλλινο και υγιεινό 

νερό. Οι ψηφιακοί μετρητές pH παρέχουν πολύ πιο ακριβείς μετρήσεις απ’ότι οι συ-

νηθισμένοι μετρητές με τις σταγόνες ή τα test-strips.

Τέλος πια σε αμφίβολες μετρήσεις του pH.

Σε μια εσωτερική πισίνα, το ζεστό της νερό εξατμίζεται και σταδιακά διαποτίζει τον αέρα με υγρασία. 

Χωρίς τη χρήση αφυγραντήρα, είναι αναπόφευκτο ότι η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική και ο χώρος 

της πισίνας και ο εξοπλισμός του σταδιακά αλλοιώνεται (από μούχλα κ.λπ.). Γι’ αυτό είναι σημαντικό να 

προμηθευτείτε εξαρχής έναν πολύ καλό αφυγραντήρα.

Οι αξιόπιστοι, οικονομικοί αφυγραντήρες της Ideales σας επιτρέπουν να κρατάτε το χώρο σας καθα-

ρό, στεγνό και κυρίως υγιεινό! Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του αέρα πραγματοποιείται με έναν μη-

χανικό υγροστάτη επιτρέποντάς της έτσι να παραμένει σταθερή και ταυτόχρονα να διατηρεί τη σχετική 

υγρασία σε ένα άνετο ποσοστό του 65% που θα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την πισίνα σας και 

τον χώρο της χωρίς προβλήματα.

Για υγιεινή ατμόσφαιρα που διαρκεί.
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L.ights E.motions D.ives | Αλλάξτε χρώμα, αλλάξτε διάθεση!

Και τεράστια οικονομία και περισσότερη απόλαυση;

Από σήμερα αλλάζετε χρώματα και φυσικά εμφάνιση 

στην πισίνα σας, μεταμορφώνοντας την εύκολα και οι-

κονομικά με τους προηγμένους προβολείς L.E.D. –  

L.ights E.motions D.ives της Ideales.

Σε αντίθεση με τις κοινούς προβολείς που έχουν διάρ-

κεια ζωής 2.000 ώρες, οι L.E.D. της Ideales έχουν διάρ-

κεια τουλάχιστον 50.000 ώρες. Επιπλέον, αποτελούν μια 

έξυπνη επένδυση αφού εξοικονομείτε χρήματα λόγω 

της χαμηλότατης κατανάλωσης ενέργειας (18W/λά-

μπα) και της αξιοπιστίας τους, σε σχέση με τις λάμπες 

πισίνας ξεπερασμένης τεχνολογίας (200-300W/λάμπα) 

που καίγονται συνέχεια. Επιπλέον είναι συμβατοί με την 

πλειοψηφία των προβολέων πισίνας (PAR56), η λει-

τουργία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον, τοποθε-

τούνται εύκολα και γρήγορα στην υπάρχουσα εγκατά-

σταση και διαθέτουν 2 χρόνια εγγύηση στεγανότητας.

Προσφέρονται με πολλούς χρωματισμούς και 16 προ-

γράμματα στις RGB LED λάμπες, αλλά και με θερμό ή 

ψυχρό φωτισμό στις λευκές LED λάμπες.

Διάθεση για πάρτι ή ώρα για χαλάρωση; 

Εσείς αποφασίζετε με το τηλεκοντρόλ στα χέρια. 
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Ντουζιέρες Κήπου | Κομψές & οικονομικές λύσεις

NEW

Οι πιο μοντέρνες, πρακτικές και οικονομικές ντουζιέρες κήπου είναι εδώ. Πανεύκολες στην 

τοποθέτηση και τη χρήση, θα σας γίνουν απαραίτητες στον κήπο μετά την απολαυστική 

βουτιά στην πισίνα ή το spa σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην απλή ντουζιέρα 

U-Shaped Inox Φ43 με σωλήνα, ή τις ηλιακές στήλες ντους 23, 25, 28, 35 και 40 λίτρων που σας προσφέρουν άφθονο δωρεάν ζεστό νερό όλη τη μέρα 

και εγκαθίστανται πολύ εύκολα και γρήγορα. Εξαιτίας της ευκολίας, αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων που σας προσφέρουν οι ηλι-

ακές ντουζιέρες, καθώς δεν χρειάζεται να καταναλώνετε ηλεκτρική ενέργεια για να ζεστάνετε νερό, θα είναι η πιο έξυπνη αγορά που κάνατε ποτέ! 

Οι έξυπνες και καλαίσθητες επιλογές για ντουζιέρα κήπου.
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Αξεσουάρ Fun & Play | Μεταμορφώστε την πισίνα σε απολαυστικό aqua park

H Ideales σας προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα για τον εξοπλισμό δημόσιων ή 

επαγγελματικών πισίνων για αγωνιστική κολύμβηση και υδρόβια εκγύμναση, αλλά και 

για τον εξοπλισμό της ιδιωτικής πισίνας σας για άθληση και διασκέδαση. 

Τα ολοκαίνουργια αξεσουάρ Fun & Play, διαθέτουν επαγγελματικές αντικυματικές κο-

λυμβητικές διαδρομές από σχοινί υψηλής αντοχής και πλωτήρες (τύπου Rome ή 

Moscow), άγκιστρα για την στερέωση τους, εκτυλικτές διαδρομών, βατήρες με κολώ-

νες και αντιολισθητική πλατφόρμα από σκληρό pvc, μπασκέτες εξωτερικές ή πλωτές 

με pvc ταμπλό, φιλέ βόλεϊ πισίνας, ακόμα και water polo για επαγγελματική ή για 

ερασιτεχνική χρήση! Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες διαστάσεις και όλα τα μεταλλικά 

στοιχεία των προϊόντων είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιό-

τητας που εγγυάται την εξαιρετική αντοχή και αξιοπιστία τους. 

Αθληθείτε, διασκεδάστε, απολαύστε την πισίνα όπως ποτέ άλλοτε με τα αξεσουάρ Fun & Play.
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Σύστημα Αντίθετης Κολύμβησης Ideales | Ο ιδανικός τρόπος άσκησης

NEW

Επωφεληθείτε από τα πολλά οφέλη της κολύμβησης στην πισί-

να σας με το Σύστημα Αντίθετης Κολύμβησης της Ideales. 

Αθληθείτε χωρίς τραυματισμούς στο χώρο σας και δείτε τα 

εντυπωσιακά αποτελέσματα της εκγύμνασης άμεσα στο σώμα 

σας, αλλά και την ψυχολογία σας.

Το ισχυρό Σύστημα Αντίθετης Κολύμβησης της Ideales προ-

σφέρει μια αθόρυβη, ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής μέσω δύο πε-

ριστρεφόμενων ακροφυσίων, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν 

ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Από τη συνεχή «επιτό-

πια» κολύμβηση έως ένα αναζωογονητικό πρόγραμμα ευεξίας, 

καλύπτει όλες τις ανάγκες σας.

Ο κλασικός σχεδιασμός του σημαίνει ότι μπορεί να ενσωματωθεί 

σε σχεδόν κάθε σχέδιο πισίνας και το υψηλής ποιότητας ανοξείδω-

το ατσάλι από το οποίο είναι κατασκευασμένη τόσο η ενσωματω-

μένη χειρολαβή και το κάλυμμα, όσο και τα ακροφύσια και ο πίνα-

κας ελέγχου του συστήματος, προσθέτουν στην υψηλή αισθητική 

και στην άψογη εμφάνιση του. 

Αθληθείτε, αναζωογονηθείτε, απολαύστε…
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Sea Clear® - Ideales | Σύστημα απολύμανσης με ηλεκτρόλυση άλατος

BEST SELLER

Το σύστημα απολύμανσης Sea Clear® της Ideales είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος 

απολύμανσης βασισμένη στην ηλεκτρόλυση άλατος, που εγγυάται υγιεινό, κρυστάλλινο 

νερό απαλλαγμένο από βακτηρίδια και μύκητες κ.ά. 

Τα οφέλη του συστήματος Sea Clear® - Ideales είναι πολλά και σημαντικά: 

• 
  Δεν ερεθίζεται το δέρμα και δεν κοκκινίζουν τα μάτια

• 
  Το νερό δε μυρίζει και αποκτά πιο ευχάριστη αίσθηση 

• 
   Έχετε συνεχόμενη και ομοιόμορφη παραγωγή απολυμαντικού μέσου

• 
  Η συντήρηση της πισίνας σας γίνεται πολύ πιο εύκολα

• 
  Παράγεται υποχλωριώδες οξύ και όχι χλώριο 

• 
  Φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος απολύμανσης

To Sea Clear® διατίθεται σε 2 τύπους, ανάλογα με τον συνολικό όγκο* νερού της πισίνας: 

• Sea Clear® - Ideales 60 για όγκο νερού μέχρι 60 m3 

• Sea Clear® - Ideales 90 για όγκο νερού μέχρι 90 m3 

*Για πισίνες μεγαλύτερου όγκου νερού τοποθετούνται πολλαπλές συσκευές.

Επίσης, τα Sea Clear® - Ideales διατίθενται και με αυτόματο ρυθμιστή pH, που εγγυάται 

ότι το pH του νερού της πισίνας σας είναι πάντοτε στα σωστά επίπεδα χωρίς να χρειάζε-

ται να ασχοληθείτε εσείς.

Βλέπετε καθαρά! Βλέπετε Sea Clear® !
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Χλωριωτής Άλατος AquaRite LT SV | 
Αυτόματη ηλεκτρόλυση άλατος & pH
Ο χλωριωτής άλατος AquaRite LT SV της Ideales είναι ένας 

προσιτός, υψηλής ποιότητας χλωριωτής.

Πανεύκολος στην εγκατάσταση 

και τη χρήση, με προαιρετικό κιτ 

ORP που ρυθμίζει την παρα-

γωγή χλωρίου, με αυτόματο κιτ 

διόρθωσης pH (προαιρετικά), 

με ανιχνευτή αλατότητας, 

καθώς και με δυνατότητα 

ανίχνευσης κλειστού καλύμμα-

τος πισίνας για άμεση μείωση 

της παραγωγής χλωρίου.

Χρησιμοποιεί και αυτός την 

αποτελεσματική τεχνολογία 

TurboCell και διατίθεται σε 3 

μεγέθη κυψελών.

Η συντήρηση της πισίνας σας  

τώρα πιο εύκολη από ποτέ!.

NEW NEW

Χλωριωτής Άλατος Aquarite Plus SV |  
Αυτόματη ηλεκτρόλυση άλατος & pH
Το προηγμένο σύστημα ηλεκτρόλυσης άλατος και ρυθμιστής pH της Ideales  είναι η πιο 

πλήρης και αυτοματοποιημένη λύση για τη συντήρηση της πισίνας σας: εξαιρετικές 

επιδόσεις με άριστη σχέση ποιότητας-τιμής! Είναι κατάλληλο τόσο για compact, όσο και 

για συμβατικά μηχανοστάσια και διαθέτει:

• 
  Ψηφιακή οθόνη για  καλύτερο έλεγχο των μετρήσεων.

• 
  Διαφανή θάλαμο ηλεκτροδίου για καλύτερο έλεγχο 

παράγωγης χλωρίου.

• 
  Δυνατότητα χρήσης καλύμματος για άμεση μείωση 

της παραγωγής χλωρίου. 

• 
  Αυτόματη μέτρηση συγκέντρωσης άλατος.

• 
  Δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού.

• 
  Ανιχνευτή αερίου.

• 
  Έλεγχος ολόκληρου του εξοπλισμού της πισίνας 

(αντλία φίλτρανσης, αντλία θερμότητας, φωτισμός κ.

λπ.) από την ψηφιακή οθόνη.

• 
  Wi-Fi / Ethernet (προαιρετικό): απλό και εύχρηστο για απομα-

κρυσμένη διαχείριση χωρίς προβλήματα.

Διατίθεται σε 4 μεγέθη, ανάλογα με τον συνολικό όγκο νερού και 

την χρήση της πισίνας.

Ασυναγώνιστη ποιότητα νερού  

με εξοικονόμηση στα χημικά & πανεύκολη συντήρηση!
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Χλωριωτής Ταμπλέτας | Αυτόματος τροφοδότης χλωρίου

Αποδοτικός και χωρίς ανάγκη συντήρησης, 

ο ανθεκτικός αυτόματος τροφοδότης τα-

μπλετών χλωρίου της Ideales, είναι ιδανικός 

για την αποτελεσματική χλωρίωση σε νέες ή 

υπάρχουσες πισίνες ή spa, καθώς λειτουργεί 

αυτόματα με την αντλία και το σύστημα φίλ-

τρων που ήδη διαθέτετε.

Περιλαμβάνει δοσομετρική βαλβίδα, βάση 

στήριξης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης με 

τις σωληνώσεις της πισίνας.

Η οικονομική λύση για αποτελεσματική χλωρίωση.
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 Χημικά Απολύμανσης Πισίνας | Easy Pool Care®

BEST SELLER

Η Ideales, διασφαλίζει την υγεία των Πελατών της με τα ασφαλέστερα 

και ποιοτικότερα προϊόντα απολύμανσης της παγκόσμιας αγοράς, 

πιστοποιημένα από τον ΕΟΦ. 

Σας προσφέρει ασύγκριτη οικονομία και αποτελεσματική απολύμαν-

ση για την πισίνα σας με τη γνωστή, ισπανική σειρά ποιοτικών χημικών 

απολύμανσης πισίνας Easy Pool Care® ...για βουτιές σε υγιεινό νερό!

Με τη σειρά απολυμαντικών Easy Pool Care®:

• 
  Απολαμβάνετε κρυστάλλινο νερό χωρίς να τσούζουν τα μάτια, 

να ξεβάφουν τα μαγιό ή να «σκληραίνουν» τα μαλλιά.

• 
  Εξοικονομείτε χρήματα, αφού είναι αποτελεσματικά σε μικρές 

δοσολογίες.

• 
  Προστατεύετε τη δική σας υγεία, αλλά και των φίλων σας.

• 
  Αποφεύγετε την έντονη οσμή των χημικών.

• 
  Μειώνετε σημαντικά την επίδραση στο φυσικό περιβάλλον.

• 
  Χρησιμοποιείτε πιστοποιημένα προϊόντα (πρόστιμο 40.000€ 

για τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα 

προϊόντα).

Χαρείτε άφοβα την πισίνα σας… η επιλογή είναι δική σας!
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Easy Spa Care® | Τα Οικονομικότερα Χημικά Spa 

Θέλετε ασύγκριτη οικονομία και αποτελεσματική απολύμανση για το 

spa σας; Στην Ideales φροντίζουμε να το απολαμβάνετε χωρίς να 

ξοδεύεστε, λανσάροντας τα οικονομικότερα χημικά σπα της αγοράς, 

τα υψηλής ποιότητας Easy Spa Care® που: 

• 
   εγγυώνται απόλυτα κρυστάλλινο και υγιεινό νερό για να απο-

λαμβάνετε το spa σας στο έπακρο.

• 
   εξασφαλίζουν σωστή χημική ισορροπία νερού, άρα ιδανικές 

συνθήκες Yδροθεραπείας.

• 
   φροντίζουν για την τσέπη σας, εξοικονομώντας σας χρήματα.

Easy Spa Care

Εκμεταλλευτείτε τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές των χημικών σπα Easy Spa Care®

και απολαύστε το spa σας χωρίς καμία έγνοια!
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Culator® | Αφαίρεση μετάλλων

Το επαναστατικό αμερικάνικο προϊόν CuLator® αφαι-

ρεί τα μέταλλα που υπάρχουν στο νερό, ώστε να : 

• 
   Απολαμβάνετε καλύτερης ποιότητας νερό

• 
   Ελέγχετε εύκολα τη χημική ισορροπία του νερού

• 
   Μειώνονται ή εξαφανίζονται τα προβλήματα 

χρωματισμού τοιχίων, αρμών ή μεμβράνης

• 
   Γίνεται πολύ πιο εύκολη η συντήρηση  

της πισίνας σας, για να την απολαμβάνετε 

ακόμα περισσότερο

Τα άλατα στο νερό προέρχονται κυρίως από το επιβα-

ρυμένο νερό του δικτύου ή της γεώτρησης. Επίσης, 

από κακής ποιότητας αλγοκτόνα που περιέχουν χαλ-

κό και από εγκαταστάσεις θέρμανσης που έχουν 

σκουριάσει λόγω κακής συντήρησης ή/και ελλιπούς 

ελέγχου της χημικής ισορροπίας του νερού.

Πείτε CuLator® στα άλατα.
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Μηχανολογικός Εξοπλισμός Πισίνας | Τα πάντα για την πισίνα σας

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός πισίνας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μηχα-

νήματα και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα προκειμένου να επιτευχθεί 

η σωστή λειτουργία του συστήματος ανακυκλοφορίας και φίλτρανσης 

του νερού.

H Ideales με μακρόχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή πι-

σίνας, τα πιο καινοτόμα και προηγμένα συστήματα και υλικά των μεγα-

λύτερων οίκων της παγκόσμιας αγοράς, καθώς και τους πλέον εξειδι-

κευμένους τεχνίτες στη διάθεσή σας, είναι εδώ για να βρει την καλύτερη 

λύση για τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες και να μεταμορφώσει την πισίνα 

σας στο χώρο απόλαυσης και χαλάρωσης που έχετε ανάγκη. Είναι λοι-

πόν η πιο κατάλληλη για να σας προμηθεύσει και να εγκαταστήσει κάθε 

είδους μηχανολογικό εξοπλισμό, για να κολυμπάτε …αντί να τρέχετε!

Διαθέτει ποικιλία εναλλακτικών λύσεων με τις πιο προηγμένες αντλίες 

ανακυκλοφορίας της παγκόσμιας αγοράς, που εγγυώνται την πλήρη 

και αποτελεσματική ανακυκλοφορία του νερού της πισίνας σε ελάχιστο 

χρόνο, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία, ευκολία χειρισμού και 

επάρκεια υποστήριξης σε ανταλλακτικά.
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Πλήρης μηχανολογικός εξοπλισμός πισίνας για να κολυμπάτε …αντί να τρέχετε!

Επίσης, για την αποτελεσματική φίλτρανση του νερού της πισί-

νας θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία φίλτρων (άμμου, cartridge, 

διατομικής γης), κατάλληλα για χρήση σε ιδιωτικές ή δημόσιες 

πισίνες, που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Τέλος, στην Ideales θα βρείτε όλα τα εντοιχιζόμενα εξαρτήματα 

που βοηθούν στην απαγωγή του νερού από την πισίνα, τη διο-

χέτευση του στο σύστημα φίλτρανσης και στην επιστροφή του 

καθαρού νερού στη πισίνα, όπως φρεάτια πυθμένα, στόμια ει-

σαγωγής, στόμια turbo jet, skimmer για μεμβράνη, ρυθμιστές 

στάθμης νερού κ.λπ.
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Έχετε πισίνα; 
Εχουμε τους τρόπους να 

         την απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο...
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  IdealesGroup

Be Ideales ! 
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210 61 48 400 | βουτήξτε στο Ideales.gr
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