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PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

38.160,00  

26.000,00

9.700,00

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

Ένα υπέροχο μοντέλο 8 θέσεων που 
συνδυάζει ένα ξεχωριστό χώρο για 
υδροθεραπεία spa και έναν μεγάλο χώρο 
για κολυμβητική εξάσκηση.
Το σώμα της δεξαμενής είναι σε γκρι-
γρανίτη και κατόπιν ζήτησης εξοπλίζεται με 
πλαστικές ή ξύλινες περιμετρικές μετώπες. 

Προαιρετικά δύναται να συνοδευτεί με 
πλήρη εξοπλισμό για υδρόβιες ασκήσεις 
Spa-Aerobic.
A magnificent model of 8 seats which 
combines a separated place for spa-
hydrotherapy and a specious pool-area for 
swimming exercising. 
The body color is in grey-granite and upon 
request it is equipped by plastic-wood or 
wooden skirt boards.
Optional availability of full set of Spa-
Aerobic exercise equipment.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 7.5 KW - 34.1A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.75 KW - 3.41A
Heater/Θερμαντής: 6KW - 27.27A

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 3KW - 13.64A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.75 KW - 3.41A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια “Κ”, 
καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 4.5 KW - 20.46A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια “Κ”,
καλώδιο 3Χ6.

Ένα εξαιρετικό μοντέλο 5 θέσεων, που 
διαθέτει άπλετο χώρο για υδροθεραπεία 
και παράλληλη κολυμβητική εξάσκηση.
Το σώμα της δεξαμενής είναι σε γκρι-
γρανίτη και κατόπιν ζήτησης εξοπλίζεται με 
πλαστικές ή ξύλινες περιμετρικές μετώπες. 
Προαιρετικά δύναται να συνοδευτεί με 
πλήρη εξοπλισμό για υδρόβιες ασκήσεις 
Spa-Aerobic.

An extraordinary model of 5 seats, which 
has plenty of space for hydrotherapy and 
swimming exercising at the same time.
The body color is in grey-granite and upon 
request it is equipped by plastic-wood or 
wooden skirt boards.
Optional availability of full set of
Spa-Aerobic exercise equipment.

Mini-spa 5 θέσεων, με πλήρως εξελιγμένα 
συστήματα υδρομασάζ & αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε διάφορα 
χρώματα και κατόπιν ζήτησης εξοπλίζεται 
με πλαστικές ή ξύλινες περιμετρικές 
μετώπες. 

A mini-spa of 5 seats, with fully devel-
oped systems of hydro & air – massage
The body color is by acrylic in several 
colors and upon request it is equipped by 
plastic-wood or wooden skirt boards.

570 x 220
h.142cm

450 x 220
h.140cm

200 x 190
h.91cm

P-008

P-010

P-002

SPA
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PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

15.500,00

11.550,00

11.500,00

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 3 KW - 13.64A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.75 KW - 3.41A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια “Κ”, 
καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 3 KW - 13.64A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.75 KW - 3.41A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια “Κ”, 
καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 3 KW - 13.64A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.75 KW - 3.41A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια “Κ”, 
καλώδιο 3Χ6.

Mini-spa 5 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένο 
συστήματα υδρομασάζ & αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε διάφορα 
χρώματα και κατόπιν ζήτησης εξοπλίζεται με 
πλαστικές ή ξύλινες περιμετρικές μετώπες.
Προαιρετικά δύναται να συνοδευτεί και από 
ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας. 

A mini-spa of 5 seats  fully equipped with 
hydro & air – massage systems.
The body  is by acrylic in several colors and 
upon request it is equipped by plastic-wood 
or wooden skirt boards.
A sunbathing lying board is optionally avail-
able.

Mini-spa 5 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένο 
συστήματα υδρομασάζ & αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε διάφορα 
χρώματα και κατόπιν ζήτησης εξοπλίζεται με 
πλαστικές ή ξύλινες περιμετρικές μετώπες.

A mini-spa of 5 seats, fully equipped with 
hydro & air – massage systems.
The body is by acrylic in several colors and 
upon request it is equipped by plastic-wood 
or wooden skirt boards.

Mini-spa 7 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένο 
συστήματα υδρομασάζ & αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε διάφορα 
χρώματα και κατόπιν ζήτησης εξοπλίζεται με 
πλαστικές ή ξύλινες περιμετρικές μετώπες.

A mini-spa of 7 seats,  fully equipped with 
hydro & air – massage systems.
The body is by acrylic in several colors and 
upon request it is equipped by plastic-wood 
or wooden skirt boards.

216 x 216 
h.91cm

207 x 207 
h.92cm

210 x 210 
h.92cm

P-011

P-007

P-006

SPA



p.8

PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

12.270,00

9.200,00

17.200,00

Μεγάλου μεγέθους Spa 9 θέσεων, 
με σύστημα υδρομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε 
διάφορα χρώματα και κατόπιν 
ζήτησης εξοπλίζεται με πλαστικές ή 
ξύλινες περιμετρικές μετώπες.

A big Spa of 9 seats, with hydro-
massage system
The body is by acrylic in several col-
ors and upon request it is equipped 
by plastic-wood or wooden skirt 
boards.

Mini-spa 3 θέσεων, πλήρως 
εξοπλισμένο συστήματα υδρομασάζ 
& αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε 
διάφορα χρώματα και κατόπιν 
ζήτησης εξοπλίζεται με πλαστικές ή 
ξύλινες περιμετρικές μετώπες.

A mini-spa of 3 seats, fully equipped 
with hydro & air – massage systems.
The body is by acrylic in several colors 
and upon request it is equipped by 
plastic-wood or wooden skirt boards.

Mini-spa 6 θέσεων, σε κομψό σχήμα 
και πλήρως εξοπλισμένο συστήματα 
υδρομασάζ & αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε 
μαύρο χρώμα και κατόπιν ζήτησης 
εξοπλίζεται με περιμετρικές μετώπες 
διαφόρων χρωμάτων.

A mini-spa of 6 seats, of elegant 
shape and fully equipped with hy-
dro & air – massage systems.
The body is by acrylic in black colour 
and upon request it is equipped by 
skirt boards in several colors.

260 x 200 
h.92cm

180 x 160 
h.92cm

275 x 235 
h.100cm

P-005

P-001

P-013

SPA

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 3 KW - 
13.64A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 
3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια 
“Κ”, καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 1.5 KW 
- 6.82A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.75 KW - 
3.41A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 
cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια 
“Κ”, καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 4.5 KW 
- 20.46A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.4 KW - 
1.8A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 
cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια 
“Κ”, καλώδιο 3Χ6.



p.9

PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

17.400,00

17.750,00

8.850,00

Mini-spa 7 θέσεων, σε πρωτότυπο 
σχέδιο και πλήρως εξοπλισμένο 
συστήματα υδρομασάζ & 
αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε 
μαύρο χρώμα και κατόπιν ζήτησης 
εξοπλίζεται με περιμετρικές μετώπες 
διαφόρων χρωμάτων.

A mini-spa of 7 seats, in a pioneer 
design and fully equipped with hy-
dro & air – massage systems.
The body is by acrylic in black colour 
and upon request it is equipped by 
skirt boards in several colors.

Mini-spa 7 θέσεων με διάταξη χιαστί, 
πλήρως εξοπλισμένο συστήματα 
υδρομασάζ & αερομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε 
μαύρο χρώμα και κατόπιν ζήτησης 
εξοπλίζεται με περιμετρικές μετώπες 
διαφόρων χρωμάτων.

A mini-spa of 7 seats in crosswise 
arrangements, fully equipped with 
hydro & air – massage systems.
The body is by acrylic in black colour 
and upon request it is equipped by 
skirt boards in several colors.

Mini-spa 3 θέσεων, σε πρακτικό 
σχεδιασμό και εξοπλισμένο με 
σύστημα υδρομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε 
διάφορα χρώματα και κατόπιν 
ζήτησης εξοπλίζεται με περιμετρικές 
μετώπες.

A mini-spa of 3 seats, in a conve-
nient design and equipped with 
hydro-massage system.
The body is by acrylic in several co-
lours and upon request it is equipped 
by skirt boards.

300 x 235 
h.100cm

300 x 235 
h.100cm

200 x 150 
h.76cm

P-015

P-012

P-016

SPA

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 4.5 KW - 
20.46A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.4 KW - 1.8A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 
cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια “Κ”, 
καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 1.5 KW 
- 6.82A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 
cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια 
“Κ”, καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 4.5 KW - 
20.46A
Air-pump/Αντλία αέρος: 0.4 KW - 1.8A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 
cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια “Κ”, 
καλώδιο 3Χ6
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PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

10.500,00

10.100,00

Mini-spa 6 θέσεων, με άνεση 
χώρων, εξοπλισμένο με σύστημα 
υδρομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό 
σε διάφορα χρώματα και 
κατόπιν ζήτησης εξοπλίζεται με 
περιμετρικές μετώπες.

A mini-spa of 6 seats, with com-
fortable spaces, equipped with 
hydro-massage system.
The body is by acrylic in several 
colours and upon request it is 
equipped by skirt boards.

Ευρύχωρο Spa 5 θέσεων σε 
κυκλικό σχήμα,  με σύστημα 
υδρομασάζ.
Το σώμα είναι από ακρυλικό σε 
διάφορα χρώματα και κατόπιν 
ζήτησης εξοπλίζεται με πλαστικές 
ή ξύλινες περιμετρικές μετώπες.

A specious Spa of 5 seats in 
round shape, with hydro-massage 
system.
The body is by acrylic in sev-
eral colors and upon request it 
is equipped by plastic-wood or 
wooden skirt boards.

Υπόστεγο Spa
Σε 3 χρωματισμούς (καφέ, γκρι, 
σκούρο γκρι).
Στις ακριβείς διαστάσεις κάθε 
μοντέλου.
Τιμή κατόπιν ειδικής ζήτησης.

Spa Pavilion
In 3 color (brown, grey, dark 
grey).
Custom-made upon dimensions 
of the spa.
Price upon special request.

210 x 210 
h.89

208 x 208 
h.92

P-018

P-003

PAVILION
ΥΠΟΣΤΕΓΟ 

SPA

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 1.5 KW 
- 6.82A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 
cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια 
“Κ”, καλώδιο 3Χ6.

AC220V +/- 10%,  50Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 3 KW - 
13.64A
Heater/Θερμαντής: 3KW - 13.64A
Electric supply of 25A, “K” fuse, 3X6 
cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, ασφάλεια 
“Κ”, καλώδιο 3Χ6.
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PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

235,00

260,00

650,00

650,00

640,00

320,00

320,00

90-05-00593

90-05-00570

90-05-00573

90-05-00592

90-05-00572

90-05-00571

ΣΚΑΛΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ

PLASTIC WOODEN STEP

Εξωτερική Κινούμενη Οθόνη
15” Rocker TV

ΚΑΛΥΜΜΑ SPA 

SPA-COVER

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ANTIDIRTY COVER

Εσωτερική Ανυψούμενη Οθόνη
15” Upgrade TV

ΜΠΑΡ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ

PLASTIC WOODEN BAR

SPA

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description

Στα μοντέλα Ρ-011, Ρ-016 & Ρ-018 μπορείτε 
να προσθέσετε ένα μοναδικό ανυψούμενο 
σύστημα ήχου για να απολαύσετε την 
αγαπημένη σας μουσική. Ο έλεγχος 
και οι ρυθμίσεις γίνονται από τον ειδικό 
αδιάβροχο εξοπλισμό του συστήματος.

For models P-011, P-016 & P-018, a unique 
upgrade audio device is available for 
enjoying your favorite music. The control 
and settings are operated through a 
waterproof control equipment of the Audio 
device.

Αδιάβροχο
σύστημα
DVD-player.
Waterproof DVD
player system

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ
AUDIO DEVICES
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PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

10.800,00

10.200,00

Άνετο μίνι-spa 
χωρητικότητας 4-6 
ατόμων, με προηγμένους 
εξοπλισμούς. Οι ανατομικές 
θέσεις είναι ειδικά 
σχεδιασμένες για άτομα με 
μεγαλύτερο ύψος.

Comfortable mini-spa of 
capacity for 4-6 people, 
with superior features. The 
anatomic seats are espe-
cially designed for people 
of taller build.

Ένα στιβαρό μίνι-spa 
χωρητικότητας 4-5 ατόμων. 
Ο πρακτικός σχε-διασμός 
του βοηθά στην περι-
στροφική κίνηση του νερού 
για μέγιστη απόλαυση του 
υδρομασάζ.

A well-planed Spa of 
capacity for 4-5 people.  
Practical design which 
encourages the whirl-flow 
of the massaging water for 
maximum pleasure.

250 x 200 
h.85

215 x 195 
h.85

Α-615

Α-619

SPA

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

AC220/110V,  50/60Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 
1.5 KW
Air pump / Αερομασάζ: 0.75 
KW
Heater/Θερμαντής: 4.5KW
Light & Filter / Φωτιστικό & 
Φίλτρο  0.56KW & Ozone
Electric supply of 25A, “K” 
fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, 
ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ6.

AC220/110V,  50/60Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 
1.5 KW
Air pump / Αερομασάζ: 0.75 
KW
Heater/Θερμαντής: 4.5KW
Light & Filter / Φωτιστικό & 
Φίλτρο  0.56KW & Ozone
Electric supply of 25A, “K” 
fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, 
ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ6.
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PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

10.400,00

9.800,00

Ένα mini-spa εξαίρετου στυλ, 
χωρητικότητας 6 ατόμων. 
Ο οκτά-γωνος συμμετρικός 
σχεδιασμός χαρίζει μια 
εντυπωσιακή αίσθηση 
πολυτέλειας στο χώρο

An exceptional stylish mini-spa 
of capacity for 6 people.  The 
octagon symmetrical design 
gives an impressive touch of 
luxury to the space

Mini-spa διακεκριμένου 
σχεδια-σμού, με εργονομικά 
κεκλιμένες ραχιαίες καμπύλες 
και άνετες θέσεις για 3 άτομα.

Mini-spa of distinguished de-
sign, with ergonomic inclined 
backrests and spacious seats 
for 3 people.

215 x 215 
h.85

200 x 150 
h.85

Α-617

Α-616

SPA

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

AC220/110V,  50/60Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 
1.5 KW
Air pump / Αερομασάζ: 0.75 
KW
Heater/Θερμαντής: 4.5KW
Light & Filter / Φωτιστικό & 
Φίλτρο  0.56KW & Ozone
Electric supply of 25A, “K” 
fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, 
ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ6.

AC220/110V,  50/60Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 
1.5 KW
Air pump / Αερομασάζ: 0.75 
KW
Heater/Θερμαντής: 4.5KW
Light & Filter / Φωτιστικό & 
Φίλτρο  0.56KW & Ozone
Electric supply of 25A, “K” 
fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, 
ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ6.
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PRICE-LIST / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  2010 - 2011

7.500,00

6.000,00

Ένα mini-spa πρωτότυπου 
σχεδιασμού με χωρητικότητα 
3 ατόμων, ιδανικό για 
περιορισμένους χώρους.

Α mini-spa of ingenious design 
with capacity for 3 people, 
ideal for confined spaces.

Ένα mini-spa με πλήρη 
εξοπλισμό, σε πολύ πρακτικές 
διαστάσεις, μια εξαιρετική 
επιλογή για 2 άτομα.

A fully equipped mini-spa in 
very convenient dimensions, 
an excellent choice for 2 
people.

223 x 182 
h.76

205 x 115 
h.88

Α-636

Α-631

SPA

Κωδικός / Code Ευρώ/EuroΠεριγραφή / Description
Διαστάσεις /
Dimensions

AC220/110V,  50/60Hz
Hydromassage/Υδρομασάζ: 
1.5 KW
Heater/Θερμαντής: 4.5KW
Light & Filter / Φωτιστικό & 
Φίλτρο  0.56KW & Ozone
Electric supply of 25A, “K” 
fuse, 3X6 cable
Ηλεκτρική παροχή 25Α, 
ασφάλεια “Κ”, καλώδιο 3Χ6.
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