jakuzzik / kerti bútorok
árnyékolók / kerti grillek
szaunák / teraszmelegítők
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A SpaTrend mára egy olyan
megkerülhetetlen cégcsoporttá
fejlődött, amely egy helyre gyűjti a
legfontosabb prémium minőségű
wellness- és spaeszközöket, valamint
az outdoor életmódhoz szükséges
kert- és terasz-berendezési tárgyakat:
masszázsmedencék, kerti bútorok,
szaunák, grillkészülékek, kül- és beltéri
padlóburkolatok, teraszmelegítők,
vízkezelőszerek, és medence
kiegészítők – kizárólag a legkiválóbb,
legmegbízhatóbb márkákkal
foglalkozunk.
Csapatunk közel egy évtizedes
munkájának köszönhetően,
napjainkra piacvezető pozíciót
vívtunk ki egyes wellness-termékek
magyar piacán. Több ezer elégedett
vásárló a garancia arra, hogy a
SpaTrend a valódi minőséget
képviseli.
Alapelvünk: legfontosabb
az elégedett vevő.
A vásárlóinkkal való kapcsolat nem ér
véget az eladással, inkább csak azzal
kezdődik. Filozófiánk: csak megfelelő
szakértelemmel és ügyfélközpontú
szemléletmóddal lehet minőségi és
teljes körű a kiszolgálás. Köszönjük,
hogy Önt is ügyfeleink között
üdvözölhetjük.

VEZSE ROLAND
tulajdonos, ügyvezető

Horváth István
értékesítő

Tóth Zsolt
szerviz vezető

Seres István
értékesítő

A SpaTrend vezetőjeként az elmúlt több, mint tíz év során
sok ezer ügyfelünk igényeit és tapasztalatait ismertem meg.
Szakértő munkatársaim segítségével számtalan ügyfelünk kertje
alakult valódi wellness oázissá. Amikor masszázsmedencéinket, kerti
bútorainkat, szaunáinkat, kerti grillezőinket és sok egyéb termékünket
kiválasztottuk, tudatában voltunk annak, hogy mi Önök helyett,
Önökért döntünk. Nagyon örülök annak, hogy ügyfeleink elégedettsége nagyon gyakran hosszú távú partneri, gyakran baráti kapcsolatokat
eredményez. Beszállítóink is nagyon büszkék arra, hogy az ügyfeleinkkel
való kapcsolatunknak a vásárlás pillanata csupán a kezdete. Remélem,
hogy hamarosan az Ön kikapcsolódásához is hozzájárulhatunk.

Szinte a kezdetektől csapatunk
egyik legfontosabb tagja:
a masszázsmedencék abszolút
szakértője. Több száz jakuzzi
találta meg általa boldog
tulajdonosát. Tapasztalatban
és tanácsadásban éppen ezért
utolérhetetlen: legyen szó a
kívánt masszázshatásról, a kertbe
tervezés igényeiről, vagy éppen a
technikai paraméterekről.

Garanciális szolgáltatásaink mellett
időszakos szervizszolgáltatást
is kínálunk. Szervizünk vezetője
minden telepítéssel és szervizeléssel
kapcsolatos kérdést megold.
A massszázsmedencék maximális
ismerete mellett teljes körű
segítséget tud nyújtani a
vízkezelőszerekkel, medence
alkatrészekkel és kiegészítőkkel
kapcsolatban is.

Hat éve a csapatunk tagja.
A masszázsmedencék értékesítése
mellett ő a kerti bútorok, kerti
grillkészülékek és a grillezés
specialistája. Kertjének otthonos
berendezésével kapcsolatban
forduljon hozzá bizalommal.
A megtervezéstől, a szállításon
keresztül, a legapróbb részletekig
segít az ügyfelek igényeit
kielégíteni.

3

4

HOTSPRING
MASSZÁZSMEDENCÉK
A tökéletes spa élmény otthoni megteremtésében élen járó HotSpring elegáns és kifinomult vonalvezetésű
masszázsmedence családot kínál széles választékban. A legmodernebb technológiai újításokkal felszerelt medencék a
kényelmi szempontok mellett valóra váltják az egészségmegőrzésre, relaxálásra és kényeztető luxusra vágyók kívánságait
is. A kiváló minőségben, precíz és megbízható működéssel készülő HotSpring medencék a család minden tagja számára
különleges élményt tartogatnak, miközben megőrzik praktikusságukat és letisztultságukat.
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GRANDEE NXT

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

Férőhelyek száma: 7
Űrtartalom: 1893 liter
Befúvók száma:
43 db

Méret:
254 x 231 x 97 cm

................................................
tömeg: 426 kg szárazon, 2875 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
Directional Precision™ befúvók:
Bella Fontana™ vízesés
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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43
2 (4)
2
3
2
2
30

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítm. (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők

2 db (9000 + 9200)
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

5 db
Oldalburkolat színek

Kezelőpanel:

érintőképernyős,
vezeték nélküli

Áramigény:

230 V , 50 Hz 20 A
(többfázisú)

teak

MOCHA	

Monterey gray

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

Férőhelyek száma: 7
Űrtartalom: 1893 liter
Befúvók száma:
43 db

Méret:
254 x 231 x 97 cm

................................................
tömeg: 480 kg szárazon, 2926 kg feltöltve*

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
Directional Precision™ befúvók:
Bella Fontana™ vízesés

Oldalburkolat színek
teak

MOCHA	

Monterey gray

spastone gray

spastone EARTH

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

43
2 (4)
2
3
2
2
30

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítm. (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők

2 db (9000 + 9200)
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2
5 db

Kezelőpanel:

érintőképernyős,
vezeték nélküli

Áramigény:

230 V , 50 Hz 20 A
(többfázisú)

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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MASSZÁZSMEDENCÉK

GRANDEE

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

ENVOY NXT

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

Férőhelyek száma: 7
Űrtartalom: 1893 liter
Befúvók száma:
43 db

Méret:
254 x 231 x 97 cm

................................................
tömeg: 376 kg szárazon, 2476 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
Directional Precision™ befúvók:
Bella Fontana™ vízesés
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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43
2 (4)
2
3
2
2
30

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítm. (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők

2 db (9000 + 9200)
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

5 db
Oldalburkolat színek

Kezelőpanel:

érintőképernyős,
vezeték nélküli

Áramigény:

230 V , 50 Hz 20 A
(többfázisú)

teak

MOCHA	

Monterey gray

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

ENVOY

Férőhelyek száma: 5
Űrtartalom: 1703 liter
Befúvók száma:
43 db

Méret:

236 231 97 cm
................................................
x

x

tömeg: 426 kg szárazon, 2536 kg feltöltve*

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
Directional Precision™ befúvók:

43
2 (4)
2
3
2
2
30

Bella Fontana™ vízesés
Oldalburkolat színek
teak

MOCHA	

Monterey gray

spastone gray

spastone EARTH

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők

2 db (9000 + 9200)
2,5 + 2,5		
5,2 + 5,2		
1 + 2		
5 db

Kezelőpanel:

érintőképernyős,
vezeték nélküli

Áramigény:

230 V , 50 Hz 20 A
(többfázisú)

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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MASSZÁZSMEDENCÉK

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

ARIA

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

Férőhelyek száma: 5
Űrtartalom: 1382 liter
Befúvók száma:
35 db

Méret:
221 x 221 x 91 cm

................................................
tömeg: 371 kg szárazon, 2150 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
HydroStream™ befúvók:
Directional Precision™ befúvók:
Bella Fontana™ vízesés
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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35
1 (2)
2
2
2
5
4
18

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítm. (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők
Áramigény:

2 db (9000 + 8200)
2,5 + 2,0		
5,2 + 4,0		
1 + 2		

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

5 db
Oldalburkolat színek
230 V , 50 Hz 16 A
(többfázisú)

teak

MOCHA	

spastone gray

spastone EARTH

Monterey gray

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

Férőhelyek száma: 6
Űrtartalom: 1514 liter
Befúvók száma:
38 db

Méret:
221 x 221 x 91 cm

................................................
tömeg: 371 kg szárazon, 2361 kg feltöltve*

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

Oldalburkolat színek
teak

MOCHA	

Monterey gray

spastone gray

spastone EARTH

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
HydroStream™ befúvók:
Directional Precision™ befúvók:

38
2 (4)
2
2
2
1
4
23

Bella Fontana™ vízesés
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők
Áramigény:

2 db (9000 + 9200)
2,5 + 2,5		
5,2 + 5,2		
1 + 2		
5 db

230 V , 50 Hz 20 A
(többfázisú)

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel

11

MASSZÁZSMEDENCÉK

VANGUARD

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

SOVEREIGN

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

Férőhelyek száma: 6
Űrtartalom: 1344 liter
Befúvók száma:
27 db

Méret:
203 x 236 x 84 cm

................................................
tömeg: 337 kg szárazon, 2157 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
Directional Precision™ befúvók:

28
1 (2)
1
2
5
18

Bella Fontana™ vízesés
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítm. (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők
Áramigény:

1 db (9200)		
2,5		
5,2		
2		

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

3 db
Oldalburkolat színek
230 V , 50 Hz 16 A
(többfázisú)

teak

MOCHA	

Monterey gray

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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Férőhelyek száma: 4
Űrtartalom: 1287 liter
Befúvók száma:
27 db

Méret:
236 x 188 x 84 cm

................................................
tömeg: 264 kg szárazon, 1869 kg feltöltve*

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

Oldalburkolat színek
teak

MOCHA	

Monterey gray

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
HydroStream™ befúvók:
Directional Precision™ befúvók:

27
1 (2)
2
1
4
18

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők
Áramigény:

1 db (9000)		
2,5		
5,2		
1		
3

230 V , 50 Hz 16 A
(többfázisú)

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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MASSZÁZSMEDENCÉK

TRIUMPH

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

PRODIGY

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

Férőhelyek száma: 5
Űrtartalom: 1230 liter
Befúvók száma:
22 db

Méret:
198 x 213 x 84 cm

................................................
tömeg: 293 kg szárazon, 1920 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
SoothingStream™ befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
Directional Precision™ befúvók:
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

22
1 (2)
2
1
2
1
14

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítm. (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők
Áramigény:

1 db (9000)		
2,5		
5,2		
1		

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

3 db
Oldalburkolat színek
230 V , 50 Hz 16 A
(többfázisú)

teak

MOCHA	

Monterey gray

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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MASSZÁZSMEDENCÉK

JETSETTER NXT

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

Férőhelyek száma: 3
Űrtartalom: 852 liter
Befúvók száma:
22 db

Méret:
213 x 165 x 84 cm

................................................
tömeg: 217 kg szárazon, 1307 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage:
HydroStream™ befúvók::
Directional Precision™ befúvók:
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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22
1 (2)
1
2
1
4
12

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítm. (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők

1 db (9000)		
2,5		
5,2		
1		

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

ice gray

TUSCAN SUN	

platinum

3 db
Oldalburkolat színek

Kezelőpanel:

érintőképernyős,
vezeték nélküli

Áramigény:

230 V , 50 Hz 16 A
(többfázisú)

teak

MOCHA	

Monterey gray

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.

Férőhelyek száma: 3
Űrtartalom: 852 liter
Befúvók száma:
14 db

Méret:
213 x 165 x 74 cm

................................................
tömeg: 215 kg szárazon, 1305 kg feltöltve*

Belső héj színek
alpine white

creme

desert

platinum

ice gray

TUSCAN SUN

Oldalburkolat színek
teak

MOCHA	

Monterey gray

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
JetStream™ befúvók:
Rotary Hydromassage befúvók:
Directional Hydromassage befúvók:
HydroStream™ befúvók::
Directional Precision™ befúvók:

14
1 (2)
1
2
1
4
12

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélk. audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélk. Bluetooth® audio rendszer

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:
Szűrés:
Szűrők száma:
100%-os szűrés
Tri-X™ szűrők
Áramigény:

1 db (9000)		
2,5		
5,2		
1		
3 db

230 V , 50 Hz 16 A
(többfázisú)

Nem áll rendelkezésre: Crème/Gray;
Desert/Gray; Ice Gray/Teak; Platinum/Teak.
* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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MASSZÁZSMEDENCÉK

JETSETTER

HOTSPRING
HIGHLIFE
COLLECTION

Hotspring Highlife, Highlife NXT modell
Férőhelyek száma (felnőtt)
Méretek (cm)
Űrtartalom (l)
Tömeg szárazon (kg)
Tömeg feltöltve* (kg)
Everwood™ HD oldalburkolatok
Belső héj színei
Alpine White
Crème
Ice Gray
Desert
Tuscan Sun
Platinum
Rozsdamentes acél befúvók (Össz.)
Moto-Massage™ DX befúvók
SoothingStream™ befúvók
JetStream™ befúvók
Rotary Hydromassage befúvók
Directional Hydromassage befúvók
HydroStream™ befúvók:
Rotary Precision™ (csukló) befúvók
Directional Precision™ befúvók

M G T S

x x x
x		 x
x x		
x		 x
x x x
x x		

x
x
x
x
x
x

M G T S

x x
x		
x x
x		
x x
x x

x
x
x
x

M G T S

x x x
x		 x
x x		
x		 x
x x x
x x		

x
x
x
x
x
x

Envoy™ NXT
5
236 x 231 x 97
1703
376
2476

Aria™
5
221 x 221 x 91
1382
371
2150

Vanguard™
6
221 x 221 x 91
1514
371
2361

Sovereign™
6
203 x 236 x 84
1344
337
2157

Triumph™
4
236 x 188 x 84
1287
264
1869

Prodigy™
5
198 x 213 x 84
1230
293
1920

Jetsetter™
3
213 x 165 x 74
852
215
1305

Jetsetter™ NXT
3
213 x 165 x 84
852
217
1307

M G T S

M G T S

M G T S

M G T S

M G T S

M G T S

M G T S

M G T S

x x
x		
x x
x		
x x
x x

x
x
x
x

x x x
x		 x
x x		
x		 x
x x x
x x		

x
x
x
x
x
x

x x x
x		 x
x x		
x		 x
x x x
x x		

x
x
x
x
x
x

x x
x		
x x
x		
x x
x x

x
x
x
x

43
1 (2)
2
3
2
3
10
2
19

35
1 (2)
2
2
2
5
4

38
2 (4)
2
2
2
1
4

28
1 (2)

18

23

18

x x
x		
x x
x		
x x
x x

x
x
x
x

x x
x		
x x
x		
x x
x x

x
x

x
x

x x
x		
x x
x		
x x
x x

x
x

x
x

x x
x		
x x
x		
x x
x x

x
x
x
x

22
1 (2)
2
1
2
1

14
1 (2)

22
1 (2)

1
2
1
4

1
2
1
4

18

14

4

12

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

27
1 (2)
2
1

30

30

43
1 (2)
2
3
2
3
10
2
19

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Vízi hangulati elemek
BellaFontana™ vízesés

x

x

x

x

x

x

x

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2

9000 + 8200
2,5 + 2,0
5,2 + 4,0
1+2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
1+2

9200
2,5
5,2
2

9000
2,5
5,2
1

9000
2,5
5,2
1

9000
2,5
5,2
1

9000
2,5
5,2
1

5
x
x

5
x
x

5
x
x

5
x
x

5
x
x

5
x
x

3
x
x

3
x
x

3
x
x

3
x
x

3
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

20 A
x

20 A
x

16 A
x

16 A
x

16 A
x

16 A
x

Masszázsmotorok:
Wavemaster™
Folyamatos teljesítmény (LE)
Induló teljesítmény (LE)
Motor fokozatok
Szűrés:
Szűrők száma
100%-os Szűrés
Tri-X™ szűrők
Kezelőpanel
Vezeték nélküli érintőképernyős kezelőpanel
Hagyományos LCD kijelzős kezelőpanel
Áramigény:
230V - 50Hz
Többfázisú bekötés
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Grandee™
Grandee™ NXT
Envoy™
7
7
5
254 x 231 x 97
254 x 231 x 97
236 x 231 x 97
1893
1893
1703
480
426
436
2929
2875
2536
Mocha (M); Monterey Gray (G); Teak (T); SpaStone (S)

43
2 (4)
2
3
2
2

20 A
x

43
2 (4)
2
3
2
2

20 A
x

20 A
x

20 A
x

1
2
5

4

x

16 A
x

HighLife® sorozat specifikációi
Directional
Precision™
befúvók:
Speciális konstrukciójú
jet irányítja a nyomást a
megfelelő pontokra.

Rotary Precision csukló befúvók:
A forgó befúvók enyhítik a fájdalmat és merevséget.

Rotary HydroMassage befúvók: Élvezze a
pulzáló masszázst, amit ezek a befúvók nyújtanak!
Directional
Hidromassage™
befúvók:
Kellemes masszázst
nyújt a legmegfelelőbb
helyen.

Befúvó rendszer: 	SmartJet™ és Comfort Control™

24 órás SilentFlo 5000™ motor

HydroStream™
befúvók:
Bőséges víz és
levegő egyvelege.

Termotető: 	Deluxe, UL (Underwriter’s Lab.)
és ASTM (American Society for
	Testing and Materials)
besorolása szerint

BellaFontana™:
Nézze és élvezze
az exkluzív víz• és
fényjátékot!

Fűtés: 	Titanium No-Fault™ 1500W/230V
Keringető motor:

Központi kezelőpanel: 9 cm átlójú nagyfelbontású 		
színes digitális LCD kijelző

Soothing Stream™
befúvók:
Kifejezetten a lapocka
környékének
masszírozásához
és ellazításához!

Luminescence™:
A legragyogóbb és
legszínesebb
„spa élmény” az
egyedi színterápiás
világítással.

Ózonfejlesztő: 	Freshwater™ III Corona Discharge
Elektromos biztonság: 	CE / TÜV szabvány

Moto-Massage™ DX:
Dupla élvezet a
hátkényeztetésben!

24 órás 100%-os
Szűrés:
Nyugodt lehet, a
medencéje vize mindig
kristálytiszta.

Extra nagy szűrőház:
Időt és munkát takarít meg
a szűrők karbantartásakor.

creme

desert

ice gray	TUSCAN SUN	

Directional
Precision™
vádli befúvók:
Kimondottan a vádli
masszírozására fókuszál.

JetSrtream™ befúvók:
Oldja ki a feszültséget lábaiból a két FootStream™ befúvó
segítségével, amelyek az összes közül a legerősebbek!

Oldalburkolat színek

Belső héj színek
alpine white

MASSZÁZSMEDENCÉK

Fényterápia: 	Négyzónás színes
	Luminescence™ világítási
rendszer 5 fokozatú fényerő
szabályzással és párna alatti 		
világítással

platinum

teak

MOCHA	

Monterey gray

spastone gray

spastone earth
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GLEAM

HOTSPRING
LIMELIGHT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 8
Űrtartalom: 2082 liter
Befúvók száma:
73 db

Méret:
279 x 231 x 97 cm

................................................
tömeg: 576 kg szárazon, 3292 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Moto-Massage™ DX befúvók:
Combination XL befúvók:
Combination befúvók:
Direct befúvók:
Hangulati elemek:
Raio™ LED-világítás:
Megvilágított Vidro™ vízesés
Külső világítás

73
1 (2)
4
9
58
39

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel

20

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:

3 db (9200 + 9000 + 9000)
2,5 + 2,5 + 2,5
5,2 + 5,2 + 5,2
2 + 1 + 1		

Szűrési felület:

9 m2

Áramigény:

230 V - 50 Hz
25 A + 16 A
(többfázisú)

Belső héj színek
	STERLING MARBLE	PEARL	

CHAMPAGNE OPAL

	TUSCAN SUN

Oldalburkolat színek
gray

redwood

espresso

Férőhelyek száma: 5
Űrtartalom: 1438 liter
Befúvók száma:
50 db

Méret:
226 x 226 x 97 cm

................................................
tömeg: 449 kg szárazon, 2282 kg feltöltve*

Belső héj színek
	STERLING MARBLE	PEARL	

CHAMPAGNE OPAL

			TUSCAN SUN

Oldalburkolat színek
gray

redwood

espresso

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Combination XL befúvók:
Combination befúvók:
Direct befúvók:

50
6
6
38

Hangulati elemek:
Raio™ LED-világítás
Megvilágított Vidro™ vízesés

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:

2 db (9200 + 9000)
2,5 + 2,5		
5,2 + 5,2		
2 + 1		

32

Szűrési felület:

6 m2

Áramigény:

230 V - 50 Hz
20 A
(többfázisú)

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel

21

MASSZÁZSMEDENCÉK

PULSE DL

HOTSPRING
LIMELIGHT
COLLECTION

FLAIR

HOTSPRING
LIMELIGHT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 6
Űrtartalom: 1230 liter
Befúvók száma:
41 db

Méret:
213 x 213 x 91 cm

................................................
tömeg: 422 kg szárazon, 2128 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Combination XL befúvók:
Combination befúvók:
Direct befúvók:

41
5
8
28

Hangulati elemek:
Raio™ LED-világítás:
Megvilágított Vidro™ vízesés

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:

2 db (8200 + 8000)
2,0 + 2,0		
4,0 + 4,0		
2 + 1		

30

Szűrési felület:

6 m2

Áramigény:

230 V - 50 Hz
20 A
(többfázisú)

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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Belső héj színek
	STERLING MARBLE	PEARL	

CHAMPAGNE OPAL

	TUSCAN SUN

Oldalburkolat színek
gray

redwood

espresso

BOLT

MASSZÁZSMEDENCÉK

HOTSPRING
LIMELIGHT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 4
Űrtartalom: 1098 liter
Befúvók száma:
30 db

Méret:
203 x 203 x 84 cm

................................................
tömeg: 345 kg szárazon, 1759 kg feltöltve*

Belső héj színek
	STERLING MARBLE	PEARL	

CHAMPAGNE OPAL

			TUSCAN SUN

Oldalburkolat színek
gray

redwood

espresso

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Combination XL befúvók:
Combination befúvók:
Direct befúvók:

17
1
4
12

Hangulati elemek:
Raio™ LED-világítás:
Megvilágított Vidro™ vízesés

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:

1 db (8000)		
2,0		
4,0		
1		

16

Szűrési felület:

6 m2

Áramigény:

230 V - 50 Hz
20 A
(többfázisú)

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel

23

GLOW

HOTSPRING
LIMELIGHT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 4
Űrtartalom: 1022 liter
Befúvók száma:
30 db

Méret:
193 x 213 x 84 cm

................................................
tömeg: 318 kg szárazon, 1656 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél befúvók (össz.):
Combination XL befúvók:
Combination befúvók:
Direct befúvók:

30
2
6
22

Hangulati elemek:
Raio™ LED-világítás:
Megvilágított Vidro™ vízesés

Masszázsmotorok:
Wavemaster™:
Folyamatos teljesítmény (LE):
Induló teljesítmény (LE):
Motor fokozatok:

2 db (8200 + 8000)
2,0 + 2,0		
4,0 + 4,0		
2 + 1		

16

Szűrési felület:

6 m2

Áramigény:

230 V - 50 Hz
20 A
(többfázisú)

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel

24

Belső héj színek
	STERLING MARBLE	PEARL	

CHAMPAGNE OPAL

	TUSCAN SUN

Oldalburkolat színek
gray

redwood

espresso

25

MASSZÁZSMEDENCÉK

Hotspring Limelight modellek
Férőhelyek száma (felnőtt)
Méretek (cm)
Űrtartalom (l)
Tömeg szárazon (kg)
Tömeg feltöltve* (kg)
Everwood™ oldalburkolatok
Belső héj színei
Sterling Marble
Pearl
Champagne Opal
Tuscan Sun

Pulse™ DL
5
226 x 226 x 97
1438
449
2282

Flair™
6
213 x 213 x 91
1230
422
2128

Glow™
4
193 x 213 x 84
1022
318
1656

Bolt™
4
203 x 203 x 84
1098
345
1759

Belső héj színek
STERLING MARBLE	

PEARL	

CHAMPAGNE OPAL

Grey (G); Redwood (R); Espresso (E)
G

R

E

G

R

E

G

R

E

G

R

E

G

R

E

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Rozsdamentes acél befúvók (Összesen)
Moto-Massage™ DX befúvó
Combination XL befúvók
Combination befúvók
Direct befúvók

73
1 (2)
4
9
58

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth audio rendszer

50

41

30

17

6
6
38

5
8
28

2
6
22

1
4
12

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Hangulati elemek
Raio™ LED-világítás
Megvilágított Vidro™ vízesés
Külső világítás

39
x
x

32
x

30
x

16
x

16

Masszázsmotorok
Wavemaster™
Folyamatos teljesítmény (LE)
Induló teljesítmény (LE)
Motor fokozatok

9200+9000+ 9000
2,5 + 2,5 + 2,5
5,2 + 5,2 + 5,2
2+1+1

9200 + 9000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2
2+1

8200 + 8000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0
2+1

8200 + 8000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0
2+1

8000
2,0
4,0
1

9

6

6

6

6

25 A + 16 A
x

20 A
x

16 A
x

16 A
x

16 A
x

Szűrés:
Szűrési felület (m2)
Áramigény:
230V - 50Hz
Többfázisú bekötés
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Gleam™
8
279 x 231 x 97
2082
576
3292

*

TUSCAN SUN

Oldalburkolat színek
gray

redwood

espresso

* LIMELIGHT GLEAM MOTOMASSAGE BEFÚVÓK MŰKÖDÉSE KÖZBEN

Fényterápia:

A tervszerűen és céltudatosan
elhelyezett színesen világító LED pontok
kihangsúlyozzák a medencehéj formáját.

Fűtés:	Titanium No-Fault™ 1500W/230V
Keringető motor:

Combination
befúvók:
Állítható irányított
vagy pulzáló,
körkörös vízsugár

24 órás SilentFlo 5000™ motor

Termotető:	Deluxe, UL (Underwriter’s Laboratory)
és ASTM (American Society for Testing
and Materials) besorolása szerinti
Ózonfejlesztő:

Combination XL
befúvó:
Irányított, vagy
pulzáló, forgó
masszázs

Direct befúvók:
irányított,
nyugtató,
A FreshWater III minden Limelight meden- izomlazító hatás

ce opcionálisan rendelhető tartozéka
Elektromos biztonság:	CE / TÜV szabvány

Combination XL
befúvó:
Irányított, vagy
pulzáló, forgó
masszázs

Vidro™ vízesés:
színes LED
világítással, Raio™

Vádli befúvók:
Kimondottan a vádli
masszírozására
fókuszál

Extra nagy felül
tölthető szűrőház:
Időt és munkát takarít
meg a szűrők
karbantartásakor

Raio™ Fénytechnika rendszer: Gondos tervezéssel elhelyezett színes LED pontok
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MASSZÁZSMEDENCÉK

limelight® sorozat specifikációi

TEMPO

HOTSPRING
HOTSPOT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 6
Űrtartalom: 1514 liter
Befúvók száma:
45 db

Méret:
226 x 226 x 97 cm

................................................
tömeg: 413 kg szárazon, 2401 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél összesen:
Irányított hidromasszázs befúvók:
Körkörös hidromasszázs befúvók:
Irányított Precision™ befúvók:

45
6
4
35

Vízesés
Világítás (Több színű pont LED):
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

10

Masszázsmotorok:
Folyamatos üzemű:
Maximális nyomatéknál:
Sebességfokozatok:

2,5 + 2,5 LE
4,8 + 4,8 LE
2 + 1 LE

Szűrési felület:

6 m2

Áramigény:

230V - 50Hz, 20A
(többfázisú)

Belső héj színek
white PEARL	

28

desert

toscan sun

Oldalburkolat színek
redwood

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel

Sterling marble

espresso	

gray

MASSZÁZSMEDENCÉK

RELAY

HOTSPRING
HOTSPOT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 6
Űrtartalom: 1363 liter
Befúvók száma:
35 db

Méret:
213 x 213 x 91 cm

................................................
tömeg: 379 kg szárazon, 2216 kg feltöltve*

Belső héj színek
white PEARL	

Sterling marble

desert

Rozsdamentes acél összesen:
Irányított hidromasszázs befúvók:
Körkörös hidromasszázs befúvók:
Irányított Precision™ befúvók:

35
5
3
27

Vízesés
			

toscan sun

espresso	

10

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

Oldalburkolat színek
redwood

Világítás (Több színű pont LED):

Masszázsmotorok:
Folyamatos üzemű:
Maximális nyomatéknál:
Sebességfokozatok:

2,0 + 2,0 LE
3,9 + 3,9 LE
2 + 1 LE

Szűrési felület:

6 m2

Áramigény:

230V - 50Hz 16A
(többfázisú)

gray

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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STRIDE

HOTSPRING
HOTSPOT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 3
Űrtartalom: 852 liter
Befúvók száma:
18 db

Méret:
213 x 165 x 74 cm

................................................
tömeg: 288 kg szárazon, 1377 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél összesen:
Irányított hidromasszázs befúvók:
Körkörös hidromasszázs befúvók:
Irányított Precision™ befúvók:

18
3
1
14

Vízesés
Világítás (Több színű pont LED):
Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

6

Masszázsmotorok:
Folyamatos üzemű:
Maximális nyomatéknál:
Sebességfokozatok:

2 LE
3,9 LE
2 LE

Szűrési felület:

2,8 m2

Áramigény:

230V - 50Hz 16A
(többfázisú)

Belső héj színek
white PEARL	
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desert

toscan sun

Oldalburkolat színek
redwood

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel

Sterling marble

espresso	

gray

MASSZÁZSMEDENCÉK

SX

HOTSPRING
HOTSPOT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 3
Űrtartalom: 1078 liter
Befúvók száma:
17 db

Méret:
183 x 183 x 84 cm

................................................
tömeg: 326 kg szárazon, 1641 kg feltöltve*

Belső héj színek
white PEARL	

desert

Oldalburkolat színek
redwood

espresso	

gray

Rozsdamentes acél összesen:
Moto-Massage™ befúvók:
Irányított Precision™ befúvók:

17
1
16

Világítás (Többszínű LED)

Masszázsmotorok:
2 LE
Folyamatos üzemű:
Maximális nyomatéknál: 3,9 LE
2 LE
Sebességfokozatok:

Opcionális világítás (Többszínű LED-ek)

Szűrési felület:

2,8 m2

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

Áramigény:

230V - 50Hz 16 A
(többfázisú)

24 órás keringetés:

opcionális

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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TX

HOTSPRING
HOTSPOT
COLLECTION

Férőhelyek száma: 2
Űrtartalom: 530 liter
Befúvók száma:
10 db

Méret:
174 x 174 x 74 cm

................................................
tömeg: 239 kg szárazon, 927 kg feltöltve*

Rozsdamentes acél összesen:
Moto-Massage™ befúvók:
Körkörös hidromasszázs befúvók:
Irányított Precision™ befúvók:

Masszázsmotorok:
Folyamatos üzemű:
Maximális nyomatéknál:
Sebességfokozatok:

1,5 LE
3,2 LE
2 LE

Világítás (Kék LED, szabályozható)

Szűrési felület:

2,8 m2

Opcionális világítás (Többszínű LED-ek)

Áramigény:

230V - 50Hz 16A
(többfázisú)

24 órás keringetés:

opcionális

Szórakoztató elektronikai opciók:
Vezeték nélküli TV és audio rendszer
Vezeték nélküli audio rendszer dokkolóval
Vezeték nélküli Bluetooth® audio rendszer

* Vízzel és átlagosan 79 kg-os személyekkel
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10
1
1
8

Belső héj színek
white PEARL	

desert

Oldalburkolat színek
redwood

espresso	

gray

Tempo™
Relay™
Stride™
Férőhelyek száma (felnőtt)
3
6
6
Méretek (cm)
213 x 165 x 74
213 x 213 x 91
226 x 226 x 97
Vízkapacitás (l)
852
1363
1514
Tömeg üresen (kg)
277
320
413
Tömeg feltöltve (kg) (79 kg-os személyekkel)
1365
2217
2403
Coastal Grey (G); Espresso (E); Redwood (R)
Választható Everwood™ burkolat
Masszázsmedence héj szín
G
E
R
G
E
R
G
E
R
x
x
x
x
x
x
x
x
x
White Pearl
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sterling Marble
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Desert
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tuscan Sun
Befúvók - Rozsdamentes acél
18
35
45
Befúvók - Műanyag
Moto-Massage™ befúvók
Irányított hidromasszázs befúvók
3
5
6
Körkörös hidromasszázs befúvók
1
3
4
Irányított Precision™ befúvók
14
27
35
Szórakoztó eszközök (opcionális)
x
Vezetéknélküli TV és hangrendszer
x
x
x
Vezetéknélküli hangrendszer dokkal
x
x
x
Vezetéknélküli Bluetooth® hangrendsz.
x
x
Vízesés
x
x
Világítás
6
10
10
Többszínű pont LED, szabályozható
Kék LED fény, szabályozható
Opcionális világítás
Splendor™-ok többszínű LED (szabály.)
Wavemaster™: Masszázsmotorok:
2,0
Folyamatos üzemű teljesítmény LE
2,0 + 2,0
2,5 + 2,5
3,9
Maximális nyomatéknál leadott telj. LE
3,9 + 3,9
4,8 + 4,8
2
Masszázsmotor sebességfokozatok
2+1
2+1
Szűrés:
Szűrési felület, teljes töltés (m2)
24 órás keringetés (opcionális)
SilentFlo™ 5000
Elektromos igény
230V - 50Hz

SX™
4
183 x 182 x 84
1078
238
1667

TX™
4
174 x 174 x 74
530
166
796

G

E

R

G

E

R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17
1

10
1

16

1
8

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

2,0
3,9
2

1,5
3,2
2

6

6

6

2,8
x
x

2,8
x
x

20A

16A

16A

16A

16A

BELSŐ HÉJ SZÍNEK
WHITE PEARL

STERLING MARBLE

DESERT

MASSZÁZSMEDENCÉK

Hotspring Hotspot modellek

TUSCAN SUN

OLDALBURKOLAT SZÍNEK
GRAY

ESPRESSO

REDWOOD
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2 férőhely
776 liter vízkapacitás
183 x 183 x 79 cm
137 kg üres tömeg
Digitális Kezelőpanel
Többszínű LED világítás
Pohártartók
17 rozsdamentes befúvó
1.5 LE, kétsebességes masszázsmotor
2 kW fűtési teljesítmény
50 négyzetlábas szűrőfelület
Teljes habszigetelés
Külső leeresztő szelep
RokSolid™ belső héj és oldalburkolat
Thermotető (opcionális)
Színválaszték: Sand, Taupe, Espresso
Áramigény: 230V / 16A

splendor
5 férőhely
1098 liter vízkapacitás
198 x 85 cm
117 kg üres tömeg
Digitális Kezelőpanel
Többszínű LED világítás
Pohártartók
18 rozsdamentes befúvó
1.5 LE, kétseb. masszázsmotor
2 kW fűtési teljesítmény
50 négyzetlábas szűrőfelület
Teljes habszigetelés
Külső leeresztő szelep
RokSolid™ belső héj és oldalburkolat
Thermotető (opcionális)
Színválaszték: Sand, Taupe, Espresso
Áramigény: 230V / 16A

....................................................................................................................................................

DRIFT

4 férőhely
825 liter vízkapacitás
178 x 158 x 84 cm
125 kg üres tömeg
Digitális Kezelőpanel
Többszínű LED világítás
17 rozsdamentes befúvó
1,5 LE, kétseb. masszázsmotor
1 kW fűtési teljesítmény
50 négyzetlábas szűrőfelület
Teljes habszigetelés
Külső leeresztő szelep
RokSolid™ belső héj és oldalburkolat
Thermotető (opcionális)
Színválaszték: Sand, Taupe, Espresso
Áramigény: 230V / 16A

entice

5 férőhely
984 liter vízkapacitás
183 x 165 x 84 cm
172 kg üres tömeg
Digitális Kezelőpanel
Többszínű LED világítás
27 rozsdamentes befúvó
1,5 LE, kétseb. masszázsmotor
1,5 kW fűtési teljesítmény
50 négyzetlábas szűrőfelület
Teljes habszigetelés
Belső leeresztő szelep
RokSolid™ héj és oldalburkolat
Thermotető (opcionális)
Színválaszték: Sand, Taupe, Espresso
Áramigény: 230V / 16A
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MASSZÁZSMEDENCÉK

embrace

MASSZÁZSMEDENCE
NAPERNYŐ
A kimondottan masszázsmedencékhez használható napernyő megvéd a nap sugaraitól, ezáltal kellemessé teszi a nyári melegben a
medencehasználatot, és védelmet biztosít a fákról lehulló levelekkel szemben is. A talpa egyszerűen a medence alá csúsztatható,
nincs szükség másfajta rögzítésre. Az ernyő a csörlővel kinyitható
és összezárható. Szükség esetén a felső rész kivehető a talpból.

BLASTER 2000
SZŰRŐTISZTÍTÓ

A jakuzziban lévő szűrők tisztasága
a higiénia szempontjából rendkívül
fontos. Legalább hetente egyszer
tisztítsuk meg őket ezzel az automata szűrőtisztítóval.

..............................................................................

LÉPCSŐ
A két fokú fellépő lépcső egyszerűvé és biztonságossá teszi a ki•
és beszállást. Választható a fából
készült, az oldalburkolat színéhez
pácolt, vagy akár a medence burkolatának anyagával megegyező,
fára hasonlító színazonos lépcső
és a strapabíró műanyagból készült
csúszásmentesített típus.
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lift’n’glide

Cover Cradle f

Cover Cradle II

uP RITE

MASSZÁZSMEDENCE KIEGÉSZÍTŐK

TETŐEMELŐK
A masszázsmedence
thermotetejének
mozgatásához, a nyitáshoz
és záráshoz egyszerű
megoldást jelent az
alumíniumból készült
tetőemelő szerkezet. Többféle kialakítású tetőemelő
létezik. Ezek közül azt
válasszuk ami számunkra
a legkényelmesebb
használatot biztosítja,
illetve a medence
közvetlen környezetének
adottságaihoz is igazodik,
azaz, hogy mennyi szabad
hely áll rendelkezésre a
masszázsmedence körül.

EGY GOMBNYOMÁSSAL MEGOLDÓDIK
A MEDENCETETŐ FELNYITÁSA!
A HotSpring masszázsmedencék
igazi különlegessége a világ első és
egyetlen teljesen automata tetőemelő
rendszere, a Foldaway. Távirányítóval
vagy akár mobiltelefonnal is
működtethető emelő, mindent elvégez
helyettünk. A jakuzzizást mindig a
thermotető leemelésével kezdjük,
ami megfelelő eszköz híján, akár
többemberes feladat is lehet és a
tárolásával is gondban lehetünk. Hogy
tökéletes fürdőélményben lehessen
részünk, az osztrák Karl Timishl egy
olyan megoldást dolgozott ki, amely
nem csak ezt a problémánkat oldja
meg, de egy gombnyomásra 360 fokos

panorámaélményben lehet részünk
wellnessezés közben, és ezzel már
önmagában is felülmúlja az eddig
ismert típusokat.
A hightech megoldásnak számító
Foldaway tetőemelő amellett, hogy
felsőkategóriás precíziós műszer,
minimalista stílusával a medencénk
első osztályú kiegészítője lesz.
Csendes működésével kb. 30 mp
alatt emeli fel, hajtja össze és
engedi le a medence mögé a tetőt.
Ultrakönnyű karbon szerkezetének és
rozsdamentes vázának köszönhetően
prémium kiegészítője lehet
masszázsmedencénknek.
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Spa shine

DEFOAMER

COVER SHIELD

Az akril héj
ápolószere
tisztítja, felújítja
és ragyogóvá
teszi a medence
felületét.

Egy kupaknyi
mennyiséggel
megszüntethető
a testápolók, dezodorok okozta
habosodás.

A tetőápoló rendszeres használata
ápolja és ellenállóvá teszi a műbőr
thermotető
felületét.

POOL
PUCK
Úszómedencék
vizének
kezelésére
használt környezetbarát
adalék, amely
kristálytiszta
biofilmmentes vizet
biztosít.
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PERFECT JET
A kerti tömlő végére csatlakoztatható Perfect Jet megkönnyíti
a szűrő mélyebb részeinek alapos
tisztítását, vízzel átöblítését.

..................................................

SPA DELUXE
ILLATAROMÁK
Az Aquafinesse környezetbarát
illataroma sorozata a négy alapelemet, a földet, vizet, a levegőt
és tüzet idézi, varázslatossá téve
a fürdőzés meghitt pillanatait.

..........................................................................................

Az AquaFinesse szűrőtisztító tablettája hatékonyan
tisztítja és sterilizálja a
szűrő teljes felületét.

.............................................................

FILTER
CLEANER

TRI-X kompozit
SZŰRŐK
Kompozit
anyagú
szűrőnk
élettartama
többszöröse
is lehet a
hagyományos
szűrőkhöz
képest, valamint kétszer
akkora felületen tisztítja
a masszázsmedence
vizét.

.......................................

HAGYOMÁNYOS
SZŰRŐK
Az antibakteriális
hagyományos szűrők
bármilyen masszázsmedence típushoz,
bármilyen szabványos szélességben
és magasságban
megrendelhetőek.

.......................................

SpaClean csõrendszer
tisztító tabletta
Az AquaFinesse SpaClean termék egy nagy hatású komplex tisztítószer, melyet vízzel átjárt és
elszennyezõdött vízvezetékek, illetve a hozzájuk
csatlakozó szivattyúk tisztítására fejlesztettek ki,
amik hagyományos fizikai eljárással lényegében megközelíthetetlenek. Kiválthatja a rendkívül erõs vegyi
anyagok, a maró hatású tisztítószerek használatát.

VÍZKEZELŐSZEREK

Az ezüst a vízben lévő baktériumok
elpusztításához az egyik legcélszerűbb
eszköz. Hogyan lehet a víz tisztaságát
fenntartani a masszázsmedencében
ezüsttel?
Az ezüstion patron önmagában nem elegendő a víz tisztán tartásához, viszont a
baktériumok sejtfalát roncsolva legyengíti
azokat, így könnyebb semlegesíteni őket.
A szűrőház szűrőcsonkjába helyezve négy
hónapon keresztül fejti ki hatását, minek
eltelte után az egyébként is esedékes
vízcserekor szükségessé válik a cseréje.

..........................................................................................

EZÜSTION
PATRON

MIÉRT AZ
AQUA FINESSE?
Ez a folyadék a víz minőségének javítására szolgáló zseniális holland találmány,
amely a biofilm eltávolításának módszerével működik. Összetételéből adódóan
felbontja a baktériumok nyálkás, síkos védőrétegét, és sebezhetővé, védtelenné
teszi azokat a fertőtlenítőszerekkel szemben. Ennek eredményeképpen kb. 80%-al
kevesebb klór elégséges masszázsmedencénk vizének karbantartásához, ami így
sokkal egészségesebb és jobb minőségű lesz. Emellett pozitívuma, hogy nincs
kellemetlen szaga, így nem irritálja szemünket, ami különösen fontos gyerekek,
illetve klórra érzékeny emberek esetében. Környezetbarát, nem tartalmaz mérgező
vegyületeket és nagy mértékben leegyszerűsíti a víz kezelését.
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ETHOS
KERTI BÚTOROK
A kültéri és beltéri bútorokat egyaránt gyártó világhírű
Ethos első osztályú termékei ötvözik a kísérletező kedvet
a kor támasztotta minőségi követelményekkel. Az új utakat,
alapanyagokat felfedező cég ismertetőjegye az egyedi megjelenés, az ízléses vonalvezetés és a maradéktalan kényelem.
A bútorok széles választékát kínáló Ethos termékei között
egyaránt találunk hatalmas, többszemélyes kanapékat,
étkező szetteket, kávézó garnitúrákat és virágtartókat is.
A minden igényt és fantáziát kielégítő bútorcsalád tartós
és időtálló a minőségi anyaghasználatnak és a precíz
kivitelezésnek köszönhetően.
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COOOL

ÜLÕGARNITÚRA
42

Kávézóasztal
120 x 60 x 42 cm

2 személyes szófa
185 x 106 x 88 cm

3 személyes szófa
255 x 106 x 88 cm

cikkszám: KEDO-670572

cikkszám: KEDO-660411

cikkszám: KEDO-660386

kerti b ú to r o k

LUXOR
KANAPÉ

2 személyes kanapé
199 x 112 x 83 / 143 cm

3 szeMélyes kanapé
265 x 148 x 93 / 166 cm

cikkszám: KEDO-660316

cikkszám: KEDO-660184
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LUXOR

ÜLÕGARNITÚRA
44

kávézóasztal
122 x 62 x 48 cm

asztalka
62 x 62 x 58 cm

lábtartó
84 x 52 x 46 cm

2 személyes szófa
167 x 85 x 84 cm

fotel
84 x 86 x 85 cm

cikkszám: KEDO-670505

cikkszám: KEDO-670506

cikkszám: KEDO-680096

cikkszám: KEDO-660314

cikkszám: KEDO-650352

kerti b ú to r o k
étkezőszék
54 x 63 x 89 cm

étkező
karosszék
73 x 69 x 89 cm

étkezőasztal
190 x 110 x 75 cm

cikkszám:
KEDO-650351

cikkszám:
KEDO-650350

cikkszám:
KEDO-670098

LUXOR

ÉTKEZŐGARNITÚRA
45

Corentine
ÜLŐGARNITÚRA
46

kávézóasztal
119 x 69 x 45 cm

fotel
75 x 81 x 80 cm

cikkszám:
KEDO-670494

cikkszám:
KEDO-650340

2 személyes
szófa
159 x 81 x 80 cm
cikkszám: KEDO-660307

kerti b ú to r o k

Corentine

ÉTKEZŐGARNITÚRA

Corentine
étkezőasztal
171 x 101 x 75 cm

Corentine
étkezőszék
51 x 65 x 96 cm

Corentine
étkező karosszék
70 x 67 x 90 cm

cikkszám: KEDO-670493

cikkszám: KEDO-650342

cikkszám: KEDO-650341
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VERNAZZA
ÜLŐGARNITÚRA
48

Kávézóasztal
120 x 60 x 45 cm

fotel
67 x 73 x 88 cm

2 SZEMÉLYES SZÓFA
142 x 73 x 88 cm		

cikkszám: KEDO-670576

cikkszám: KEDO-650403

cikkszám: KEDO• 660389

kerti b ú to r o k

VERNAZZA
étkezőszETT

étkezőAsztal
220 x 90 x 75 cm

étkező Karosszék
60 x 66 x 92 cm

cikkszám:
KEDO-670575

cikkszám:
KEDO-650404

49

sarzana
ÜLŐGARNITÚRA
50

Dohányzóasztal
100 x 60 x 45 cm

		
fotel
71 x 75 x 80 cm

2 SZEMÉLYES SZÓFA
136 x 61 x 83 cm

cikkszám: KEDO-670585

cikkszám: KEDO-650407

cikkszám: KEDO-660392

Dallas/sarzana
kerti b ú to r o k

étkezőszETT

Sarzana étkezőszék
61 x 61 x 83 cm
cikkszám: KEDO-650406

DALLAS étkezőAsztal
150 x 80 x 75 cm
cikkszám: KEDO-670007
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Az étkező garnitúra kanapé
nélkül rendelhető!

Dallas

ÉTKEZŐGARNITÚRA
52

étkezőAsztal
150 x 80 x 75 cm

4 személyes
étkezőasztal
90 x 90 x 75 cm

étkező
Karosszék
63 x 66 x 87 cm

cikkszám:
KEDO-670007

cikkszám:
KEDO-670006

cikkszám:
KEDO-650283

kerti b ú to r o k

palm/bonassola
ÉTKEZŐGARNITÚRA

Palm Wood Tech
étkezőasztal
160 x 154 X 75 cm

Bonassola
étkező karosszék
65 x 64 x 85 cm

cikkszám: KEDO-670613-6

cikkszám: KEDO-650405
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Corentine
KANAPÉ
54

kanapé
228 x 123 x 80 cm
cikkszám: KEDO-660315

kerti b ú to r o k

PARADISO
KANAPÉ

KIS ASZTALKA
66 x 44 x 38 cm

Kanapé
230 x 130 x 80 cm

cikkszám: KEDO-670058

cikkszám: KEDO-660040

55

Monza
gazebo
56

fILAGÓRIA
390 x 260 x 242 cm		
cikkszám:
KEDO-660500

kerti b ú to r o k

DELMAR

ülőgarnitúra

kávézóasztal/lábtartó
90 x 90 x 29 cm

Középelem
90 x 90 x 69 cm

Sarokelem
90 x 90 x 69 cm

Fotel
90 x 90 x 90 cm

cikkszám: KEDO-670413-CO

cikkszám: KEDO-660202-CO

cikkszám: KEDO-660201-CO

cikkszám: KEDO-650443-CO
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glasgow
ÜLŐGARNITÚRA
58

kávézóasztal/lábtartó
80 x 80 x 39 cm
cikkszám: KEDO-670423

		
fotel
88 x 85 x 80 cm
cikkszám: KEDO-650282

2 személyes szófa
175 x 85 x 80 cm
cikkszám: KEDO-660216

kerti b ú to r o k

MATERA

ÜLŐGARNITÚRA

kávézóasztal/lábtartó
79 x 79 x 29 cm

K0ZÉPELEM
79 x 79 x 69 cm

cikkszám: KEDO-670626

cikkszám: KEDO-650455

		
SAROKELEM
79 x 79 x 69 cm
cikkszám: KEDO-650456

		
fotel
92 x 79 x 69 cm
cikkszám: KEDO-650454
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luxor
bárszett
60

Bárasztal
195 x 150 x 113 cm

Bárszék
55 x 67 x 111 cm

cikkszám:
KEDO-670349

cikkszám:
KEDO-650504

Eye Catcher
kerti b ú to r o k

két oldalon
nyitott kanapé
230 x 136 x 215 cm
cikkszám: KEDO-660340

Eye Catcher
HÁTUL ZÁRT kanapé
230 x 136 x 215 cm
cikkszám: KEDO-660071
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CARIBBEAN
NAPOZÓÁGY
Tároló rekesszel
ellátott napozóágy
200 x 65 x 44 cm
cikkszám: KEDO-660438

Barrio
kávézó•
asztal
50 x 50 x 31 cm
cikkszám: KEDO-670097

PESARO
NAPOZÓÁGY
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SALAMANCA
NAPOZÓÁGY

200 x 70 x 35 / 100 cm

70 x 200 x 33 / 100 cm

cikkszám: KEDO-660487

cikkszám: KEDO-660036

NAPOZÓÁGY

2 személyes napozóágy
222 X 171 X 49/92 cm
cikkszám: KEDO-660312

kerti b ú to r o k

LUXOR

A Luxor napozóágy a kerti bútorok világában
a légies vonalvezetésű könnyedség és az
elegancia megtestesítője.
Bőrkárpitozásával és állítható háttámlájával
használójának gyorsan a kedvencévé válik.

Egy személyes napozóágy
222 X 102 X 49/92 cm
cikkszám: KEDO-660313
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IPANEMA

bútorPonyva

Vízhatlan tárolódoboz

Vízhatlan takaró ponyva, minden Ethos kerti bútorhoz
a megfelelő méret megvásárolható.

Közepes
doboz
122 x 63 x 75 cm
cikkszám:
KEDO-680109

Nagy doboz
156 x 80 x 100 cm
cikkszám:
KEDO-680108

Kis doboz
88 x 16 x 60 cm
cikkszám: KEDO-680110

AIGLE

VIRÁGTARTÓSZETT

kis virágtartó
70 x 50 x 60 cm
cikkszám:
KEDO-680118

közepes virágtartó
70 x 50 x 80 cm
cikkszám:
KEDO-680117

nagy virágtartó
70 x 50 x 100 cm
cikkszám:
KEDO-680116
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....................................

..............................................................................................................................................

VERDURE
VIRÁGTARTÓ

Verdure nagy
virágtartó
44 x 44 x 87 cm
cikkszám:
KEDO-680020

Verdure
kis virágtartó
35 x 35 x 61 cm		
cikkszám:
KEDO-680032

kézi szövés

Abaco xf rattan

A KÜLTÉRI MŰBŐR

EGYEDILEG KÉSZÜLT BÚTOROK

A MINŐSÉGI POLYRATTAN

Az Ethos a jachtokon is használt luxus műbőr borítással
készíti legtöbb kerti bútorát. Kiváló minőségének köszönhetően kültérben is remekül megállja helyét a Marina Plus
szintetikus szövet. UV-álló, vízálló, folttaszító tulajdonságai
lehetővé teszik az állandó kültéri használatot, télen-nyáron,
-20°C és +60°C között. Puha tapintása a bőrrel érintkezve
kellemes érzést biztosít pihenés közben.

Mivel minden Ethos bútort kézzel szőnek, így minden darab
egyedinek számít. A rozsdamentes vázra erősített polyrattan
szövés lehetővé teszi az egyedi fonatminták megvalósítását,
ezzel karaktert adva a bútornak.
Emellett a kézzel való megmunkálás garantálja a kiváló minőséget, kifogástalan, precíz illesztéseket és az egyediséget, hiszen
konkrétan nekünk készítik a bútort.

A legkiválóbb minőségű, nagy sűrűségű Polyethyleneből készült Abaco XF polyrattan meghatározó eleme az
Ethos bútoroknak. Egyedi színvilága kiemelkedik a tömegből, felületi kialakítása egyéniséget ad bútorunknak.
UV-álló, színmegtartó, ellenáll a szennyeződéseknek,
könnyen tisztítható, nem igényel semmilyen karbantartást és nem utolsó sorban környezetbarát.

kerti b ú to r o k

Marina plus
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SPALOUNGE
KERTI BÚTOROK
A kültéri bútorok megszokott külsejétől igencsak eltér a Spalounge kínálata. Olyan, mintha
kitoltuk volna a kertbe imádott heverészős kanapénkat. A szemet gyönyörködtető egyedi
formavilágnak, a kényelemnek, a jó variálhatóságnak, és a kültéri körülményknek is ellenálló
Sunbrella szövetnek köszönhetően a nappalinkat varázsolhatjuk kedvenc teraszunkra.
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Devane Ivory
ÜLŐGARNITÚRA
68

kávézóasztal/lábtartó
85 x 85 x 36 cm

2 személyes szófa
164 x 85 x 68 cm

3 személyes szófa
234 x 85 x 68 cm

cikkszám: KEDL--DE-09-IV

cikkszám: KEDL-DE-05-IV

cikkszám: KEDL-DE-08-IV

kerti b ú to r o k

Devane

ÜLŐGARNITÚRA

kávézóasztal/lábtartó
85 x 85 x 36 cm

SAROKELEM
85 x 85 x 68 cm

2 személyes szófa
164 x 85 x 68 cm

3 személyes szófa
234 x 85 x 68 cm

cikkszám: KEDL-DE-09

cikkszám: KEDL-DE-02

cikkszám: KEDL-DE-05

cikkszám: KEDL-DE-08
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Ivory

ÜLŐGARNITÚRA
70

kávézóasztal
90 x 90 x 36 cm

SAROKELEM
85 x 85 x 67 cm

2 személyes szófa
150 x 85 x 67 cm

2 személyes szófa
150 x 85 x 67 cm

cikkszám: KEDL-TA-03

cikkszám: KEDL-IV-02-LW

cikkszám: KEDL-IV-05-LW-B

cikkszám: KEDL-IV-05-LW-J

kerti b ú to r o k

Ivory
kanapé

kávézóasztal
90 x 90 x 36 cm

2 személyes szófa
150 x 85 x 67 cm

2 személyes szófa
150 x 85 x 67 cm

cikkszám: KEDL-TA-03

cikkszám: KEDL-IV-05-LW-B

cikkszám: KEDL-IV-05-LW-J
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MOOD

ÜLŐGARNITÚRA
72

kávézóasztal/lábtartó
90 x 90 x 36 cm

KÖZÉPELEM
70 x 90 x 65 cm

2 SZEMÉLYES KÖZÉPELEM
145 x 90 x 65 cm

LOUNGE
70 x 180 x 65 cm

SAROKELEM
90 x 90 x 65 cm

cikkszám: KEDL-MO-04

cikkszám: KEDL-MO-01

cikkszám: KEDL-MO-02

cikkszám: KEDL-MO-05

cikkszám: KEDL-MO-02

kerti b ú to r o k

EDEN

ÜLŐGARNITÚRA

kávézóasztal/lábtartó
90 x 90 x 38 cm

2 személyes szófa
183 x 90 x 66 cm

SAROKELEM
188 x 89 x 66 cm

cikkszám: KEDL-ED-09

cikkszám: KEDL-ED-06-LGS-J

cikkszám: KEDL-ED-05-LGS-B

73

NADI

ÜLŐGARNITÚRA
74

kávézóasztal/lábtartó
85 x 70 x 38 cm

KÖZÉPELEM
70 x 90 x 69 cm

SAROKELEM
90 x 90 x 69 cm

ZÁRÓ ELEM
118 x 90 x 69 cm

ZÁRÓ ELEM
118 x 90 x 69 cm

cikkszám: KEDL-NA-09

cikkszám: KEDL-NA-01

cikkszám: KEDL-NA-02

cikkszám: KEDL-NA-05-B

cikkszám: KEDL-NA-06-J

kerti b ú to r o k

A Sunbrella® szövetek
TARTÓS SZÍNEK

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

ELLENÁLLÓ

A kiváló minőségű kültéri szöveteket
készítő Sunbrella®, a gyártás során színes
festékpigmentekkel itatja át a pamut szálakat, majd egy folyékony akril bevonattal
vonja be a szövetet. Ez az eljárás a szálak
belsejébe zárja a színt, amivel rendkívül
tartós eredményt érnek el, így az anyag
színe nem fakul, UV álló és vízálló lesz.

A Sunbrella szöveteket hihetetlenül könnyű
tisztítani, karbantartani, a legtöbb szennyeződés
szappannal és vízzel eltávolítható. A makacsabb
foltokra használhatunk fehérítőt, anélkül, hogy károsítaná a szövetet vagy kimosná a színt. Minden
Sunbrella szövetet folyadéktaszító réteggel látnak
el, így a karbantartása még könnyebb, mivel nem
szívja magába a szennyeződést.

Az anyag rendkívüli ellenállósága miatt jól használhatjuk a kertben, kerti bútorokon, párnákon.
A szövet UV álló akril bevonatának köszönhetően színtartó, érheti napsütés, eső, sőt akár
a medence vize is, nem fakul ki. Penészálló
tulajdonságának köszönhetően, akár kültérben
is hagyható a bútor, légáteresztő, ezért nem
dohosodik, és hamar megszárad.

UV-álló
Vízlepergető
Folttaszító
Egyszerű ápolás
Penészálló
Lélegző
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JATI&KEBON
KERTI BÚTOROK
A joggal magasztalt Jati és Kebon bútorai letisztult vonalvezetésüknek
köszönhetően modern kerti pihenőhellyé varázsolják kertünket,
teraszunkat. A minőségi alumíniumból készült modern formavilág
remekül illeszkedik házunk modern külsejéhez, és színeiben is
harmonizál azzal, legyen szó egy szokatlan formájú fekete
ételezőgarnitúráról vagy egy lágy ívű párnázott fehér kanapéról.
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evora

étkezőGARNITÚRA
78

Étkező karosszék
58 x 58 x 89 cm

Étkezőasztal
100 x 220-280 x 76 cm

cikkszám: KEJK-GJ-104

cikkszám: KEJK-GJ-709

kerti b ú to r o k

evora

étkezőGARNITÚRA

Étkező karosszék
58 x 58 x 89 cm

Étkezőasztal
130 x 130 x 74 cm

cikkszám: KEJK-GJ-104

cikkszám: KEJK-GJ-709
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livorno / Malaga
étkezőGARNITÚRA
80

LIVORNO
ÉTKEZŐASZTAL
220-330 x 106 x 75 cm

MALAGA ÉTKEZŐ
Karosszék
62 x 60 x 87 cm

cikkszám: KEJK-JKA-702

cikkszám: KEJK-JKA-102

kerti b ú to r o k

arolla

étkezőgarnitúra

Étkezőasztal
220 x 100 x 75 cm

Karosszék
62 x 60 x 90 cm

cikkszám: KEJK-ARO

cikkszám: KEJK-ARO

81

RENO

ÜLŐGARNITÚRA
82

KÁVÉZÓASZTAL
76 x 76 x 38 cm

EGY SZEMÉLYES FOTEL
92 x 84 x 73 cm

2 SZEMÉLYES SZÓFA
168 x 84 x 73 cm

cikkszám: KEJK-JKA-105

cikkszám: KEJK-JKA-105

cikkszám: KEJK-JKA-105

kerti b ú to r o k

BARI

ÜLŐGARNITÚRA

KÖNYÖKLŐ
40 x 20 x 22 cm

KIS LERAKÓASZTAL
90 x 45 x 32 cm

ASZTALKA
90 x 90 x 32 cm

OLDAL ASZTAL
33 x 26 x 45 cm

2 SZEMÉLYES SZÓFA
180 x 90 x 72 cm

3 SZEMÉLYES SZÓFA
270 x 90 x 72 cm

cikkszám: KEJK-GJ-501

cikkszám: KEJK-GJ-501

cikkszám: KEJK-GJ-501

cikkszám: KEJK-GJ-501

cikkszám: KEJK-GJ-501

cikkszám: KEJK-GJ-501
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evora

NApozóágy
84

Napozóágy
194 x 60 x 34 cm
cikkszám: KEJK-GJ-105

kerti b ú to r o k

Hydra

NApozóágy

Napozóágy
194 x 71 x 36 cm
cikkszám: KEJK-JKA-166/D
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JUMA / malaga
étkezőgarnitúra
86

malaga étkező
karosszék
Méretek: 62 x 60 x 86 cm

juma
étkezőasztal
Méretek: 160 x 90 x 74 cm

cikkszám: KEJK-JKA-102

cikkszám: KEJK-JKA-704

kerti b ú to r o k
SUNBRELLA - textil kültéren FINOMAN MEGMUNKÁLT ALUMÍNIUM
A Jati & Kebon nem köt kompromisszumot kültéri textil felületeinek megválasztásában. A prémium
minőségű Sunbrella szöveteit alkalmazza a kanapék
párnázatához, hiszen az UV-álló, vízálló, könnyen tisztítható anyagok kifejezetten a kertbe lettek tervezve.

Az alumínium használatával ötvözik a mai designt a kis súllyal
és a könnyű karbantartással. A Jati&Kebon porszórással festett
alumínium bútorai légiesen könnyedek, mégis elegánsan robusztusak. Az időjárás viszontagságainak remekül ellenállnak,
nem rozsdásodnak, nem kopnak és könnyű tisztán tartani őket.

SZINTETIKUS TEXTIL

A vékony műanyag szálakból szőtt strapabíró ülőfelületek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a bútorok lágy vonalvezetése
előtérbe helyeződjön. A szinte áttetsző anyag UV-álló, vízálló, formatartó, nem igényel semmilyen karbantartást. Előnye, hogy kárpitozás nélkül is kényelmes ülőfelületet biztosít.
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NAPERNYŐK
A hagyományos napernyők világát teljesen megújító Umbrosa légiesen könnyed, a természet formáiból ihletett merített, letisztult színvilágú kollekciót alkotott. Az árnyékgyártásban kitűnő világhírű cég
egy ponton rögzített napernyői sokoldalú flexibilitással rendelkeznek, míg a több helyen fixált
árnyékolók kényelmes stabilitásukkal tűnnek ki a tömegből. A minőségi alapanyagok mellett különös
gondot fordítanak az egyszerű és megbízható használhatóságra. Az Umbrosa napernyőcsalád
pimasz stílusában ötvözi a játékos attitűdöt, az egyedi megjelenést és a funkcionalitást.
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icarus
napernyő

300 cm

300 cm

90

na p ern y ő K
145 cm
320 cm

rimbou lotus

260 cm
350 cm
270 cm

290 cm

130 cm

napernyő
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ingenua
napernyő
92

300 cm

300 x 400 cm

400 cm

400 cm

300 x 500 cm

500 cm

vagy

vagy

vagy

350 cm

na p ern y ő K
300 cm
270 cm

eclipse
napernyő

65 cm
240 cm

(szemből)

(oldalról)

93

infina

napernyő
94

220 cm 274 cm

220 cm 274 cm
300 / 350 cm

250 / 300 cm

na p ern y ő K
250 cm

300 cm

spectra

260 cm

250 cm

napernyő
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KERTI GRILLEK
Mint 25 év tapasztalatával a háta mögött a Broil King® név a prémium minőség szinonimája, hiszen a világszerte elismert barbecue készülékek gyártásában a legmagasabb szintű eredményeket produkálja. A Broil King® minőségi eszközök,
valamint kiegészítők megkönnyítik és érdekesebbé varázsolják a grillezés folyamatát, így már semmi akadálya annak,
hogy életstílusunk részévé váljon. A praktikus fogók és forgónyársak, rácsok, tálak és más sütéshez használt eszközök új
perspektívát nyitnak a grillezés világában. Szabaduljunk ki a konyha falai közül és kezdjünk új, „barbecue” életmódot!
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imperial XL
kerti grill

Méretek: 193 x 63 x 124 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 4+2 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• 2 elkülönülő sütőfelület: 65x49 cm + 30x49 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
• 4,5 kW rozsdamentes acél hátsó grillező égő
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő

• Porcelán bevonatú melegen tartó rács
• 3 kW oldalégő serpenyőnek, lábasnak
• Forgó grillnyárs elektromos motorral a nagy sütőtérben
• Minőségi anyaghasználat miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de stabilan rögzíthető
• Higiénikus rozsdamentes felületek

Méretek: 143 x 63 x 125 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 4 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 68 x 49 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
• 4,5 kW rozsdamentes acél hátsó grillező égő
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő

• Porcelán bevonatú melegen tartó rács
• 3 kW oldalégő serpenyőnek, lábasnak
• Forgó grillnyárs elektromos motorral a nagy sütőtérben
• Minőségi anyaghasználat miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de rögzíthető is
• Higiénikus rozsdamentes felületek

kerti grillek

kerti grill

...........................................................................................

regal 490 PRO

sovereign 90
kerti grill

Méretek: 143 x 63 x 128 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 3 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 64x43 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
• 5,27 kW rozsdamentes acél hátsó grillező égő
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő

• Porcelán bevonatú melegen tartó rács
• 3 kW oldalégő serpenyőnek, lábasnak
• Forgó grillnyárs elektromos motorral a nagy sütőtérben
• Minőségi anyaghasználat miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de rögzíthető is
• Higiénikus rozsdamentes felületek
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signet 20
kerti grill

100

Méretek: 145 x 61 x 116 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 4 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 65x44 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő
• Porcelán bevonatú melegen tartó rács

• 3 kW oldalégő serpenyőnek, lábasnak
• Forgó grillnyárs elektromos motorral a nagy sütőtérben
• Minőségi anyaghasználat miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de stabilan
rögzíthető is
• Higiénikus rozsdamentes felületek

kerti grillek

kerti grill

...........................................................................................

BARON 440

BARON 340
kerti grill

Méretek: 127 x 58 x 116 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 3 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 48x44 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő
• Porcelán bevonatú melegen tartó rács

• 3 kW oldalégő serpenyőnek, lábasnak
• Forgó grillnyárs elektromos motorral a nagy sütőtérben
• Minőségi anyagai miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de stabilan
rögzíthető
• Higiénikus rozsdamentes felületek
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kerti grill

Méretek: 144 x 59 x 123 cm
• Porcelán bevonatú melegen tartó rács
• Gázüzemű grillsütő
• 3 kW oldalégő serpenyőnek, lábasnak
• Elektronikus gyújtó rendszer
• Forgó grillnyárs elektromos motorral a nagy sütőtérben
• 3 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 67x38 cm
• Minőségi anyagai miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer • Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• 4,5 kW rozsdamentes acél hátsó grillező égő
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de rögzíthető is
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő
• Higiénikus rozsdamentes felületek
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...........................................................................................

SIGNET 90

SIGNET 20
kerti grill

Méretek: 158 x 59 x 123 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 3 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 67x38 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő

• Porcelán bevonatú melegen tartó rács
• Minőségi anyagai miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de stabilan
rögzíthető
• Higiénikus rozsdamentes felületek

kerti grill

Méretek: 138 x 56 x 122 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 3 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 57x37 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó rendszer
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő
• Porcelán bevonatú melegen tartó rács

• 3 kW oldalégő serpenyőnek, lábasnak
• Minőségi anyagai miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé
szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de stabilan
rögzíthető
• Higiénikus rozsdamentes felületek

kerti grillek

...........................................................................................

MONARCH 340

MONARCH 320
kerti grill

Méretek: 138 x 56 x 122 cm
• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• 3 db rozsdamentes acél Dual-Tube ™ égő rendszer
• Sütőfelület: 57x37 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó
rendszer
• Deluxe Accu-Temp ™ hőmérő

• Porcelán bevonatú melegen tartó rács
• Minőségi anyagai miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé
szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de stabilan
rögzíthető
• Higiénikus rozsdamentes felületek
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Looftlighter
faszenes grill- és
kandallógyújtó

porta
chef pro

Méretek:
117 x 52 x 93 cm

Menet közben főzni? Nem lehetetlen, sőt, még soha nem volt olyan egyszerű, mint most,
az új Porta-Chef® grill készülékekkel. Ez a típus kivételesen nagy helyet biztosít a sütéshez,
többet, mint amit általában egy hordozható grilltől megszoktunk. Az erős lábakat egy mozdulattal gyorsan a helyükre pattinthatjuk, és máris stabilan, sütésre készen áll a grillünk.
A nagy teljesítményű, rozsdamentes acél égők gondoskodnak arról, hogy ugyanazt az eredményt érjük el az ételek elkészítésekor, mint bármelyik hagyományos barbecue-val.
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• Gázüzemű grillsütő
• Elektronikus gyújtó rendszer
• Sütőfelület: 46x31 cm
• Rozsdamentes acél Flav-R-Wave ™ hőelosztó
rendszer
• Accu-Temp ™ hőmérő
• Porcelán bevonatú melegen tartó rács
• Minőségi anyagai miatt rendkívül jól tartja a hőt
• Jó hőtartó képessége miatt kevésbé szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de rögzíthető is
• Higiénikus rozsdamentes felületek

A Looftlighter gyújtóanyag nélkül,
másodperceken belül indítja be a grill
készülékeket és a kandallót.
Elektromos árammal működik,
a fogyasztása 1800 Watt.
Ha nem szeretne 20-30 percet várni a szén
begyulladására, a Looftlighterrel felgyorsíthatja
a folyamatot, így akár 5-6 perc alatt sütésre kész
állapotba hozhatja a grillt. Miután begyújtotta a
szenet, továbbra is használja a Looftlightert
15-20 cm-re 4-6 percen keresztül. Ezáltal a faszén leég, és kezdődhet grillezés.

KEG 4000

faszenes
grill

Méretek: 104 x 70 x 120 cm
• Sütőfelület: Ø 47 cm
• Accu-Temp ™ hőmérő
• Dupla falú acél test biztosítja kiváló
hőtartást
• rozsdaálló porcelán bevonat kívül-belül

• Krómozott acél melegen tartó rács
• Kiváló hőtartó képessége miatt kevésbé
szennyeződik
• Kerekei miatt könnyen mozgatható, de
stabilan rögzíthető
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kerti grillek

Próbáljunk ki valami újat, és
élvezzük a sütés élményét a
valódi barbecue ízzel. A Broil
King Keg® innovatív faszenes
grill készülék, a hagyományos
grillek számtalan előnyével.
Ellentétben a kerámia Kamadostílusú grillekkel, a duplafalú
acélborítású test rendkívüli
hőtartást biztosít, így a
termikus sütő kiváló teljesítményre képes. A grillezés iránt
rajongók a Broil King Keg®
jóvoltából minden bizonnyal
beleszeretnek a faszenes
készülékekbe.
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szau nák

SZAUNÁK
Természetes és magas minőségű alapanyagokból, egyedi tervezés alapján készített finn típusú, kombi vagy infra szaunák már első pillantásra megragadják a
néző fantáziáját. A hőkezelt fából készült szauna gyönyörű sötét színével,
az egyszemélyes zenés kabin meghittségével, míg a szaunaház egyedi megjelenésével hódítja meg a szíveket. A minden típusra jellemző, csodálatos simaságú
burkoló fa, csúcsminőségű technológiát rejt, amiben egyaránt helyet kaphat egy
színterápiás belső világítás és egy belülről vezérelhető hangtechnika. A beltéren
és kültéren egyaránt helytálló szaunák egészséges és élvezetes alternatívát jelentenek az otthoni relaxációhoz.
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A minden típusra jellemző, csodálatos simaságú burkoló fa
csúcsminőségű technológiát rejt, amiben egyaránt helyet kaphat
egy színterápiás belső világítás és egy belülről vezérelhető hang
technika. Az egyedi tervezésnek és gyártásnak köszönhetően,
a méretbeli és design-beli lehetőségeknek csak a képzeletünk szab
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határt. A pihenésünk élményét fokozza, hogy a hőkezelt fa alapanyag illata már önmagában is autentikus hangulatot kölcsönöz
a szaunánknak. A beltéren és kültéren egyaránt helytálló szaunák
egészséges és élvezetes alternatívát jelentenek az otthoni relaxációhoz, feltöltik energiával testünket-lelkünket.

Külső Jellemzők
Hőkezelt Thermowood fenyő falpanelek
Kültéri UV álló olajjal felületkezelés
Letisztult minimalista formavilág
Árnyékoló és mechanikai védelmet biztosító tolóajtók
Antracit színű fém tetőborítás hátul vízelvezető csatornával
Integrált, túlfeszültség elleni védelemmel ellátott elektromos
rendszer külső csatlakozással

Az energiatakarékosság jegyében
Téliesített hőszigetelt padlózat, tetőpanel és oldalfalak
Hőszigetelt nyílászárók
Stabil önhordó faszerkezet
Energiatakarékos LED világítás
Belső kialakítás
Hőkezelt, csúszásmentes (bordázott), olajjal átitatott fa padlóburkolat
Hőkezelt fenyő szauna falburkoló elemek
Független távirányítható hangulatvilágítás a pihenőtérben
szaunatér
Finn rezgő nyár szauna padok
Belső vezérlésű Harvia szauna kályha
Himalájai sótéglák változtatható színű világítással
Független távirányítható hangulatvilágítás a szaunatérben
Opciók
(A feltüntetett terméktulajdonságok a képen látható szaunaházra érvényesek)

Kültéri szauna
és wellness ház

Kombi-szauna opció energiatakarékos infrasugárzók külső
LCD vezérléssel
GSM vezérlés telefonos távfelügyelet és irányíthatóság
Vizesblokk kialakítása (zuhanykabin, merülődézsa, dézsazuhany)
Az adott hely panorámájához igazított megnövelhető üvegfelületetek

A képen látható
szaunaház méretei:
250 x 550 x 240 cm

A napárnyékoló, a bútorok, a virágtartó és a terasz burkolat nem
a szaunaház részei. A szaunaház mindig egyedileg készül, így
bármilyen méretben rendelhető.
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szau nák

Merev váz és padlószerkezet, amely lehetővé teszi a könnyű
telepíthetőséget és az egyben történő mozgatást
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teraszmelegítők

DOLCE VITA
teraszfűtő
cikkszám:
KF12A2LO300
Méretek:
Legnagyobb szélesség: 56 cm
Magasság: 228 cm
gáz típusa: PB

FALO

teraszfűtő
cikkszám:
FL12MOLO100
Méretek:
Legnagyobb szélesség: 65 cm
Magasság: 238 cm
gáz típusa: PB
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