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saunas
Porquê utilizar madeira tradicional,
na era da alta tecnologia?
ZONA DE ALTA TEMPERATURA

Existe é claro uma razão técnica e funcional - a boa
condutividade do calor, mantendo as suas propriedades.

Benefícios da sauna
- Estimula a flexibilidade do sistema vascular
e a circulação do sangue promovendo o
relaxamento.
- Alívio de dores musculo-esqueléticas.
- Limpa o organismo de substâncias
indesejáveis.
- Acelera o metabolismo.
- Fortalece a resistência aeróbica.
- Alivia as tensões musculares.
- Dilata os vasos pulmonares.
- Melhora a boa-forma física e mental.
- Proporciona um efeito relaxante, reduzindo os
níveis de stress.

NÍVEL DA CABEÇA
O melhor local para instalar
o termómetro e o higrómetro

Podemos tocar a madeira mesmo a altas temperaturas sem nos queimarmos.
Devido à sua estrutura de fibras naturais, a madeira absorve o vapor e a humidade
libertando-os de seguida.
É estável e duradoura, absorve o ruído e irradia um agradável calor.
A
nunca usa madeira de fraca qualidade ou prensada.
Toda a estrutura da sauna (até o teto), por dentro e por fora, é construída de forma
sólida, com ranhuras de encaixe e traves resistentes.
Apenas na Europa do Norte a qualidade da madeira responde às exigências da
As árvores que crescem muito lentamente e em condições climatéricas extremas,
possuem maior densidade e regularidade dos anéis de madeira.

ZONA DO CHÃO
Semelhante à temperatura
geral do local

ÁREA PRINCIPAL DE BANHO

SAUNA

Claro

a elegância e
transparência como
palavras-chave
Painéis de parede e bancos internos em Choupo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobradiças e ferragens em aço inoxidável
Iluminação LED atrás dos cantos de apoio traseiros
Iluminação LED debaixo do banco superior
2 níveis com lugar para 6 pessoas sentadas
Bancos interiores curvos
Suporte de bancada superior envolvente
Inclui kit de sauna com acessórios Premium Harvia
Produzida na Finlândia
Sauna de interior

SAUNA

Solide

design moderno
e minimalista
Construção em painéis de madeira de Abeto
• Pilares exteriores em madeira termo tratada
• Sauna de instalação no interior
• Frente em vidro c/ dobradiças e ferragens em aço
inoxidável
• 2 candeeiros de canto linha solide
• Parede de pedra incluída
• 2 bancos frente a frente para maior convívio
• Produzida na Finlândia

Kit de sauna
com acessórios
Premium Harvia
Kit de sauna
com acessórios
Premium Harvia
NOTA: Equipamento não incluído.
Potência aconselhada do aquecedor - 9kw.

NOTA: Equipamento não incluído.
Potência aconselhada do aquecedor - 9kw.

DIMENSÕES SAUNA CLARO (LxPxA)

DIMENSÕES SAUNA SOLIDE (LxPxA)

2,06 x 1,59 x 2,07 m

2,08 x 1,86 x 2,10 m

2,06 x 2,06 x 2,07 m

2,08 x 2,14 x 2,10 m
2,08 x 2,41 x 2,10 m

SAUNA

Alaska

conforto, tradição
e modernidade
Construção em madeira maciça de Abeto
• Estrado de madeira para o chão
• Porta em madeira, com janela ou frente totalmente
em vidro
• Interior em madeira de Tília
• Bancos de 62cm largura
• Peça para cabeça ajustável
• Encostos de cabeça
• Apoio de costas
• Uma porta de ventilação
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)

Alaska M

Alaska C

SAUNA

Panorama

visão alargada

Construção em painéis de madeira de Abeto
• Interior em madeira de Tília
• Estrado de madeira para o chão
• Frente totalmente em vidro
• Bancos de 62cm largura
• Encostos de cabeça
• Apoio de costas
• Uma porta de ventilação
• Painel de bancada intermediário
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)

Alaska V

NOTA: Equipamento não incluído.
Potência aconselhada do aquecedor para a Alaska
C e V - 9kw, e para a Alaska M 3,6 Kw.

NOTA: Equipamento não incluído.
Potência aconselhada de aquecedor 9kw.

DIMENSÕES SAUNA ALASKA (LxPxA)

DIMENSÃO SAUNA PANORAMA (LxPxA)

Alaska M - 1,60 x 1,10 x 2,04 m

2,14 x 1,64 x 2,01 m

Alaska C - 2.06 x 2.06 x 2.04m
Alaska V - 2.08 x 2.06 x 2.04m

Tradicional
Basic

KIT SAUNA

conforto, tradição
e economia
Construção em madeira maciça
• Fachada em madeira com porta em vidro
• 2 bancos de 50cm
• 1 Encosto de cabeça
• 1 Porta de ventilação
• 1 Proteção de segurança do aquecedor
• 1 Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
• Aquecedor Nordex 6kw
• Controlador K4
• Pedras vulcânicas, conforme indicação do
aquecedor
• Material e instruções de montagem
• Equipamento incluído
• Acessórios não incluídos (ex: balde, higrómetro, etc).

DIMENSÕES SAUNA BASIC (LxPxA)

1,95 x 1,56 x 2,04 m
1,95 x 1,87 x 2,04 m

SAUNA

à Medida

desenhada para si

Se precisa de uma sauna com uma altura, largura
ou comprimento específico temos a solução que
procura.
Precisa do teto inclinado ou de um recanto para
encaixar no espaço que tem disponível? Quer
frentes em vidro, janelas na horizontal, na vertical,
um interior com um design mais requintado?
Seja quais forem os seus requisitos traga-nos o seu
projeto que nós apresentar-lhe-emos uma solução…

SAUNA
EXTERIOR

Lava

um complemento
ao seu jardim
Construção de madeira maciça de 70 mm (Abeto)
com encaixe macho/fêmea
• Antecâmara com 191 x 59cm, para trocar de roupa
• Teto de uma água, balançado 80cm para a frente e
25cm para os restantes lados
• Porta de madeira com vidros duplos e fechadura
para o exterior
• Porta em vidro 191 x 590 x 8cm sauna/antecâmara
• 1 Janela fixa de vidro duplo 119x69x7 cm
• Interior em madeira natural Tília
• 3 Bancos de 62 cm de largura
• 2 encostos de cabeça
• 2 encostos de costas
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
• Material de feltro para o telhado
• Portas (1980 x 800cm) dobradiça à esquerda

NOTA: Equipamento não incluído.
Potência aconselhada de aquecedor 9kw.

SAUNA
EXTERIOR

Country

tradição outdoor
Construção de madeira maciça de 70 mm (Abeto)
com encaixe macho/fêmea
• Teto de duas águas, balançado 80cm para a frente e
25cm para os restantes lados
• Porta de madeira com vidros duplos e fechadura
Interior em madeira natural Tília
• 3 Bancos de 62 cm de largura
• 2 encostos de cabeça e 2 encostos de costas
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
• Material de feltro para o telhado
• Porta (1980 x 800cm) dobradiça à direita

NOTA: Equipamento não incluído.
Potência aconselhada de aquecedor 9kw.
O controlador aconselhado para esta sauna é o Wave.com
por ser para interior.

DIMENSÕES SAUNA LAVA (LxPxA)

DIMENSÕES SAUNA COUNTRY (LxPxA)

3,41 x 2,30 x 2,70 m

2,30 x 2,30 x 2,90 m

Altura máxima: 2,70m

Altura máxima: 2,90m

Altura interior: 2,10m

Altura interior: 2,10m

SAUNA
EXTERIOR

Solide

um complemento
ao seu jardim
Construção em painéis de madeira de Abeto
• Antecâmara com 191 x 59cm, para trocar de roupa
• Pilares exteriores em madeira termo tratada
• Sauna de instalação no exterior
• Portas e janelas em vidro c/ dobradiças e ferragens
em aço inoxidável
• 2 candeeiros de canto linha solide
• Parede de pedra incluída
• Posição dos bancos conforme o modelo
• Produzida na Finlândia

Solide 1

Solide 2

Solide 3
NOTA: Equipamento não incluído.
Potência aconselhada de aquecedor 9kw.
DIMENSÕES SAUNA SOLIDE (LxPxA)

3,35 x 3,03 x 2,78 m
4,59 x 3,60 x 3,04 m
8,21 x 4,33 x 3,04 m

SAUNA DE INFRAVERMELHOS

saúde ao seu alcance

Linha VitaMy
Construção de madeira maciça de 70 mm (Abeto)
com encaixe macho/fêmea
• Unidade de controlo de infravermelhos
• Iluminação LED (branco quente)
• 2 placas de aquecimento infravermelho com 100W cada
• 2 radiadores ECO de espectro completo, 350W cada
• 2 radiadores ECO de espectro completo, 500W cada
• 1ventilador redondo - disponível como opção
• 2 recipientes de pedra - sabão para fragrâncias
• Radiação infravermelha com vidro: A 24%, B 55%, C 21%
• Sauna completa

Benefícios
dos infra-vermelhos
De uso imediato e com baixo custo energético,
as cabines de infra-vermelhos foram especialmente concebidas para tratamentos específicos
de tensões musculares, aquecimento dos músculos para desporto, etc.
- Profundo relaxamento do corpo e mente.
- Suave aquecimento do corpo sem grande
esforço para o sistema cardiovascular.
- Calor seco a baixas temperaturas.
- Alívio de dores de costas, tensões musculares
e dores nas articulações.
- Melhora a circulação sanguínea.
- Aquecimento muscular antes do exercício
físico.

VitaMy

Linha Phenix
Exterior e interior em cedro canadiano
• Design de vidro colorido
• Com elementos de aquecimento ajustáveis.
• Banco em madeira de cedro.
• Radiador com tecnologia testada ‘‘Seibersdorf’’.
• Unidade interior de controlo digital.
• Luz colorida.
• Ventilação.
• Rádio e leitor de MP3
• Dobradiça da porta àdireita
• Radiação infravermelha com vidro: A 9%, B 24%, C 67%.
• Sauna completa.
DIMENSÕES SAUNA VITAMY (LxPxA)

1,64 x1,20 x 2,02 m
DIMENSÕES SAUNA PHENIX (LxPxA)

Phenix-S - 1,00 x 1,00 x 2,00 m
Phenix-M - 1,30 x 1,00 x 2,00 m
Phenix-L - 1,45 x 1,00 x 2,00 mm

Phenix L

Phenix M

Phenix S

eficiência energética

Controladores/Aquecedores

CONTROLADOR

CONTROLADOR

CONTROLADOR

AQUECEDOR

AQUECEDOR

AQUECEDOR

CONTROLADOR

CONTROLADOR

SENSORES DE

SENSORES DE

TAMPA DECORATIVAS

AQUECEDOR

AQUECEDOR

TERMOHIGRÓMETRO

TERMOHIGRÓMETRO

WAVE.COM4

K4

PAREDE ARI

WAVE.COM4 TOUCH II

SENTIO PRO NET

INOX PRETO

PRO C2 /C3

HUMIDADE

INOX BRANCO

CONCEPT R MINI

TEMPERATURA

CONTROLO DO SISTEMA DE SOM

WAVE.COM 4 SOUND

CUBE

P/ SENSORES

TORRE IKI MONOLITH

SENTIOTEC 100 & 100E

BOTÃO DE
EMERGÊNCIA

ainda mais conforto

Complementos

BALDE

PAREDE DE PEDRA

ROCHAS VULCÂNICAS

ENCOSTO

ENCOSTO

SAUNA BOX

PARA DUCHE DE CONTRASTE

DECORATIVA

PARA AQUECEDORES

DE CABEÇA DESIGN

DE CABEÇA ERGONÓMICO

FEELINGS II

LED PERÍMETRO 5M

CÉU ESTRELADO,

SAL JAPONÊS

5 ESSÊNCIAS

TERMOHIGRÓMETRO

TERMOHIGRÓMETRO

INCLUI TRANSFORMADOR

CROMO E MUSICOTERAPIA

PARA ESFOLIAÇÃO

AROMAS DIFERENTES

EM PINHO

STANDARD

BALDE

BALDE

COLHER EM INOX

COLHER EM

AMPULHETAS

CADEIRA LOUNGE

EM INOX (5 L)

EM MADEIRA (3,5 L)

E ARO VERMELHO

MADEIRA 52 CM

STANDARD E EM PEDRA

ESPREGUIÇADEIRA EM ABETO

banho a vapor
A origem dos Banhos de vapor (banho turco, hamman,
thalassos, entre outras designações), na sua forma mais
simplista, remonta ao tempo antes de Cristo. no entanto
é com a descoberta dos banhos gregos e romanos pelos
Árabes, que se regista o maior desenvolvimento desta
técnica terapêutica.

Benefícios do banho a vapor
- Forma natural de processos de cura e desintoxicação - as temperaturas altas induzem ao
relaxamento muscular e o metabolismo funciona de uma forma mais rápida, ocorre uma
vasodilatação, e as batidas cardíacas aumentam.
- Combate os efeitos do stress.
- Tratamento corporal – o suor remove as
impurezas e as toxinas através dos poros,
ocorrendo assim uma limpeza profunda da
pele de dentro para fora.
- Alivia a dor - devido ao facto de o sangue
percorrer o corpo de uma forma mais acelerada
transportando oxigénio para a inflamação ou
edema pode reduzir a dor. O que leva a um
processo de cura mais rápida e natural.
- Forma de perder peso - por sessão de
meia hora o corpo queima entre 300 a 500
calorias.
- O Banho a vapor alivía problemas de eczemas
e acne e baixa o colesterol. Liberta toxinas,
nomeadamente mercúrio e zinco, através da
rápida circulação do sangue.

Os grandes senhores e os negociantes tinham que percorrer grandes distâncias por
terras áridas e de enormes desertos e no final de cada viagem estavam desgastados, com
a pele envelhecida, problemas respiratórios e os poros entupidos por causa das poeiras e
impurezas do ar. Morriam frequentemente sem se saber porquê.
Até que os médicos perceberam como podiam usar a água quente e os banhos para
desobstruir os poros, os pulmões, as vias respiratórias e ao mesmo tempo, hidratando
todo o corpo. Desta forma, surgiram as primeiras termas com banhos de vapor.
O vapor melhora a saúde desintoxicando o organismo e contribuindo para a redução dos
sais minerais, gorduras, toxinas, etc. No mundo avançado da medicina e sem esforço
físico é indicado para casos de alergias, bronquites, sinusites, obesidade, reumatismo,
esgotamento físico e mental, alcoolismo e tabagismo. É apontada como uma das causas
da longevidade, quando feita com rotina, em alguns países, especialmente do norte da
Europa.
Mais do que um simples banho, é também um hábito de higiene profunda que promove
o equilíbrio entre o corpo e a mente. Quem toma um banho de vapor revitaliza o corpo
e também o espírito.
Compartilhar uma sessão de a vapor com um(a) amigo(a) ou uma pessoa querida é um
prazer que não pode deixar de experimentar…

Pré-fabricadas

CABINES

CABINES

banho a vapor à medida

BA NC O B

Pré-fabricadas c/frente em vidro

banho a vapor à medida
U

CK
INGHAM

As cabines em kit de EPS/XPS são leves e de muito fácil manuseamento
representando uma significativa redução de tempo e trabalho em obra.
Mesmo projetos mais complexos são facilmente executados pelo instalador.

A
MP
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Cabine com teto pendente

DIMENSÕES CABINES PRÉ-FABRICADAS

DIMENSÕES CABINES PRÉ-FABRICADAS

Profundidade (m)
Largura (m)

Cabine com teto em abóboda

Profundidade (m)

1.20

1.50

1.80

2.10

2.40

2.70

1.2

x

x

x

x

x

x

1.5

x

x

x

x

x

x

1.8

x

x

x

x

x

2.1

x

x

x

x

2.4

x

x

x

x

Largura (m)

1.20

1.50

1.80

2.10

2.40

2.70

1.2

x

x

x

x

x

x

1.5

x

x

x

x

x

x

x

1.8

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4

x

x

x

x

x

x

INGHAM

B AN CO H

O Kit inclui:
• Cabine pré-fabricada com painéis de 60 mm teto em abóboda ou
pendente sobre chão, incluindo bancos modelo Buckingham ou
Hampshire
• Base c/ rails em alumínio
• Kit de instalação (Delta Seal, barreira de vapor, junta isolante, etc)
• Porta em vidro transparente incluindo moldura em alumínio
• Passamuro para defletor
• Painel de controlo modelo STP standard
• Gerador c/ kit de autolimpeza modelo Sentiotec
• Injetor de vapor
• Manual de instalação
• Desenho com esquema de montagem

U

CK

Cabine com teto em abóboda

BA NC O B

U
INGHAM

O Kit inclui:
• Cabine pré-fabricada com painéis de 60 mm teto em abóboda ou
pendente sobre chão, incluindo bancos modelo Buckingham ou
Hampshire
• Base c/ rails em alumínio
• Kit de instalação (Delta Seal, barreira de vapor, junta isolante, etc)
• Porta em vidro transparente incluindo moldura em alumínio
• Passamuro para defletor
• Painel de controlo modelo STP standard
• Gerador c/ kit de autolimpeza modelo Sentiotec
• Injetor de vapor
• Manual de instalação
• Desenho com esquema de montagem

BA NC O B

Além dos modelos apresentados, a cabine pode ser personalizada em função
das variáveis e condicionantes que possam existir (espaço, localização, acessos,
tipo de utilização, orçamento, etc). Para isso basta trazer-nos um desenho do
que pretende que faremos uma cotação personalizada e conseguirá sem dúvida
a solução ideal para o projeto.

CK

Além dos modelos apresentados, a cabine pode ser personalizada em função
das variáveis e condicionantes que possam existir (espaço, localização, acessos,
tipo de utilização, orçamento, etc). Para isso basta trazer-nos um desenho do
que pretende que faremos uma cotação personalizada e conseguirá sem dúvida
a solução ideal para o projeto.

As cabines em kit de EPS/XPS são leves e de muito fácil manuseamento
representando uma significativa redução de tempo e trabalho em obra.
Mesmo projetos mais complexos são facilmente executados pelo instalador.

Cabine com teto pendente

Equipamentos

saúde e bem-estar no seu banho a vapor

Equipamentos

CHUVEIRO

GERADOR HGX

GERADOR DFP-X

DEFLETOR DE VAPOR

DEFLETOR DE VAPOR

PULSADOR

SUPORTE

SENSAÇÕES

(INCLUÍDO PAINEL CONTROLO)

(INCLUÍDA VÁLV. AUTO-LIMPEZA)

STANDARD

SILENCIOSO

PARA PRODUÇÃO DE VAPOR

PARA LUZ

PAINEL CONTROLO

PAINEL CONTROLO

GERADOR HGP

BOMBA DOSEADORA

ESSÊNCIA

CÉU

CROMO

STP STANDARD

(INCLUÍDO PAINEL CONTROLO)

DE ESSÊNCIAS

DE EUCALIPTO

ESTRELADO

E MUSICOTERAPIA

STP TOUCH

hidroterapia
A hidroterapia, ou terapia através da água, refere-se ao
uso da água nos seus diversos estados para aliviar o
desconforto e promover o bem-estar.

A água sempre desempenhou um papel vital para todas as culturas, desde as mais
antigas civilizações como os gregos e os romanos. Os efeitos da hidroterapia começaram
a ser investigados cientificamente na Europa, o que levou progressivamente ao aumento
do reconhecimento das suas vantagens. Hoje em dia, a hidroterapia é indicada para o
tratamento de uma grande variedade de problemas de saúde.
A água possui um poder único no rejuvenescer o corpo. Ela age sobre a pele e os
músculos, o sistema respiratório, cardíaco e endócrino.
Mas como funciona afinal a hidroterapia? Essencialmente através da influência que as
propriedades únicas da água acarretam a nível corporal.

Benefícios da hidroterapia
- Alívio da dor;
- Redução do espasmo muscular;
- Aumento da amplitude de movimento das articulações;
- Fortalecimento dos músculos;
- Estimulação da circulação sanguínea;
- Melhoria do equilíbrio e coordenação;
- Reabilitação de músculos atrofiados ou paralisados;
- Melhoria da resistência cardiovascular;
- Promoção do relaxamento muscular.

Propriedades da água e a sua influência
Flutuação

É a força oposta à força de gravidade. Permite
diminuir a carga sobre as articulações, trazendo
uma maior sensação de leveza e facilidade na
realização dos movimentos ativos.
Pressão hidrostática

Pressão exercida nos corpos imersos na água.
Ajuda no retorno venoso, na diminuição dos
batimentos cardíacos e aumenta o período
de reação antes de se perder o equilíbrio.
Portanto, representa uma excelente forma de
se ganhar a confiança da pessoa, ideal para a
implementação de programas de reeducação
de equilíbrio e treino de marcha.
Viscosidade dinâmica

É a força que resiste ao movimento através da
água e que aumenta de acordo com a velocidade.

Tensão superficial

A superfície de um fluído atua como uma
membrana sob tensão. O movimento realizado
à superfície da água exigirá um maior esforço
por parte da pessoa. Usar equipamentos à superfície da água também aumentará a resistência.
Temperatura

A água retém o calor 1000 vezes mais que o ar,
o que altera significativamente a regulação da
temperatura pelo organismo. Com a imersão,
menos pele fica exposta ao ar e a dissipação
do calor através da transpiração diminuirá. Normalmente a temperatura da água da piscina
ronda os 32 graus celsius, o que leva ao relaxamento muscular, alívio da dor e encorajamento
da circulação sanguínea e, por conseguinte, ao
aumento da amplitude dos movimentos.

spas

zzzz
Auxilia o
re-equilíbrio
energético do corpo,
mente e espirito,
proporcionando
sensação de bem
estar e conforto.

Aumenta o fluxo
das endorfinas
– hormona que faz a
comunicação entre
células do sistema
nervoso.

Aceleração do
metabolismo
permitindo ao corpo
eliminar de forma
mais rápida e
eficaz substâncias
indesejadas.

Redução de
problemas de
insónias.

Aumento da
circulação sanguínea
provocando maior
oxigenação da pele,
relaxamento muscular
e redução do tecido
adiposo.

Melhora condição
cardio-respiratória
e aumento da
capacidade
aeróbica.

+

Acelera o
processo
natural de
autoregeneração
de todos os órgãos
do corpo.

Alívio de dores
musculo-esqueléticas
(artrites, reumatismo,
tendinites, hérnias,
luxações, etc).

Benefícios da utilização de uma spa
- Melhora condição cardio-respiratória e aumento da capacidade aeróbica.
- Alívio de dores musculo-esqueléticas (artrites, reumatismo, tendinites,
hérnias, luxações, etc).
- Acelera o processo natural de autoregeneração de todos os órgãos do
corpo.
- Aceleração do metabolismo permitindo ao corpo eliminar de forma mais
rápida e eficaz substâncias indesejadas.
- Aumenta o fluxo das endorfinas – hormona que faz a comunicação entre
células do sistema nervoso.
- Auxilia o re-equilíbrio energético do corpo, mente e espírito, proporcionando sensação de bem estar e conforto.
- Redução de problemas de insónias.
- Aumento da circulação sanguínea provocando maior oxigenação da pele,
relaxamento muscular e redução do tecido adiposo.

Spa
em
Uma

Casa

A spa além de valorizar qualquer espaço, traz benefícios
reais para quem as utiliza. E ao contrário do que se
pensa, não são um culto ou uma moda recentemente
inventada, as suas origens remontam às civilizações
antigas. Já na altura se utilizava a água quente com o
objetivo de atenuar a dor, tratar de doenças e como
forma de relaxamento. Não admira por isso que com os
conhecimentos avançados da medicina atual se entenda
e valorize a importância de tratar um corpo e uma
mente cansada através da combinação de água, calor e
massagens.

A união e o equilíbrio da força da água quente direccionada por um incrível sistema de
controlo de jatos de ar e água que fazem massagens circulares e/ou direccionadas que
auxiliam na recuperação e previnem problemas ósseo-articulares, artrite reumatóide,
rigidez muscular e muitos outros problemas de origem músculo-esqueléticos. A
penetração profunda do calor combinada com os jatos de hidromassagem, estimulam
o coração a enviar mais sangue para as células, contribuindo para um fortalecimento do
sistema cardiovascular e imunitário.
Ao contrário das banheiras de hidromassagem, desconfortáveis e que deixam arrefecer a
água, a imersão numa spa é de um conforto só comparável ao de um sofá. As posições
são cuidadosamente estudadas, sendo as nossas spas consideradas de extremo conforto.
Desenhadas para se adaptarem ao corpo do utilizador, as chamadas bioformas, permitem
que possamos assim usufruir da terapia verdadeiramente descontraídos.
Relativamente aos consumos de energia todas as nossas spas são isoladas termicamente
e vêm com uma cobertura de modo a diminuir ao máximo as percas de energia. Essa é
sem dúvida uma das nossas preocupações, custos energéticos reduzidos para que essa
não seja uma preocupação para quem as usufrui.
Sinta a diferença entre bem estar e estar bem, as coisas mais importantes nunca devem
ser sacrificadas em detrimento das menos importantes. Acredite que investir em Si é o
melhor investimento que alguma vez poderá vir a fazer...

Fotografia vencedora do concurso 2017, categoria SPAS.
Cliente: Visões D’Água - S. Miguel, Açores

WE 536L

perfeita para espaços
reduzidos
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Um pequeno modelo com 3 lugares, dois deitados e um
sentado, permitem um maior convívio na spa. De design
moderno, o equipamento da WE 330 é comparável com
as spas de maior dimensão da família de spas.
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Um modelo perfeito para espaços reduzidos mantendo
um alto nível de conforto, relaxamento e bem estar. Versatilidade vs tecnologia vs conforto, tudo em perfeita
sintonia.

CARACTERÍSTICAS WE 536L

Dimensões

2.00 x 1.50 x 0.78 m

Dimensões

2.15 x 1.90 x 0.85 m

Capacidade

497 L

Capacidade

713 L

Peso total/Vazia

747 Kg /250 Kg

Jatos massagem

30

Peso total
Jatos massagem

1.013 kg / 300 kg
36

Lugares massagem

3 lugares (2 deitados)

Posições massagem

5 lugares (1 deitados)

Bombas massagem

1 bomba massagem de 2 cv 2 velocidades

Bombas massagem

1 bomba massagem de 3 cv 2 velocidades

Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica

1 cartucho antibacteriano
1 resistência de 2 kW
Sistema de Ozono
Preta com espessura de 5 a 10 cm

Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica

Extras incluídos

Cromoterapia led

Extras incluídos

Instalação

230V Plug & Play

Instalação

Cor cuba
Cor revestimento

Branco
Cinzento

Cor cuba
Cor revestimento

1 cartucho antibacteriano
1 resistência de 2 kW
Sistema de Ozono
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led
230V c/ sistema Plug & Play
Branco
Cinzento

double lounge
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CARACTERÍSTICAS WE 645L
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Um lugar deitado + 5 outros lugares de massagem - este
é o modelo que combina usabilidade e conforto numa
relação preço/qualidade insuperável. Ênfase para o lugar
de canto particularmente amplo e bem equipado, inclui
dois jatos laminares e uma luz LED para criar ambiente.
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As spas permitem-nos usufruir das virtudes da água
quente, simulando uma “febre” que estimula a produção
de glóbulos brancos reforçando o sistema imunitário e o
equilíbrio da energia vital do organismo. Irá com certeza
encontrar nesta spa o lugar perfeito para si!

CARACTERÍSTICAS PLUTO

Dimensões

2.15 x 2.15 x 0.91 m

Dimensões

2.00 x 2.00 x 0.89 m

Capacidade

883 L

Capacidade

960 L

Peso total/Vazia

1.233 kg / 350 kg

Jatos massagem

45

Peso total/Vazia

1.230 kg / 270 kg

Jatos massagem

42

Lugares massagem

6 lugares (1 deitado)

Lugares massagem

5 lugares (2 deitados)

Bombas massagem

2 bombas massagem de 2 CV 2 velocidades

Bombas massagem

1 bomba massagem de 3 cv 2 velocidades

Filtração

1 cartucho antibacteriano

Filtração

Aquecimento

1 resistência de 3 kW

Aquecimento

Tratamento de água

Sistema Ultra Violetas

Tratamento de água

Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led/Jatos laminares
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

1 cartucho antibacteriano
1 resistência de 2 kW
Sistema de Ozono
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led
Sistema de som My Music
230V c/ sistema Plug & Play
Branco mármore
Cinzento

Malaga

experiência
singular
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Peso total/Vazia

330 kg vazia

Jatos massagem

49

A

Lugares massagem

5 lugares (1 deitado)

Bombas massagem

2 bombas massagem de 2 CV 2 velocidades

Cor revestimento
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2.15 x 2.15 x 0.86 m

Instalação
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Dimensões

Extras incluídos
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Esta spa, graças aos seus 40 jatos de massagem apresenta uma combinação de massagem impressionante.
O sistema de música Gecko, com colunas integradas, faz
desta spa um excelente espaço de lazer e de convívio.

CARACTERÍSTICAS MALAGA

Capacidade

Cobertura térmica
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CARACTERÍSTICAS VENUS

Tratamento de água

E

E

2

Esta spa, graças aos seus 49 jatos de massagem apresenta uma combinação de massagem impressionante.
Disfrute na sua posição preferida para relaxamento ou
para uma massagem revigorante!

Aquecimento
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2 cartucho antibacteriano
1 resistência de 3 kW
Sistema de Ozono
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led
Sistema de som MyMusic
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
Bombas massagem
Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

2.18 x 2.18 x 0.90 m
900 L
1.250 kg / 350 kg
40
6 lugares (1 deitado)
2 bombas massagem de 3 CV
1 bomba de filtração 0,19kw
+ 1 cartucho antibacteriano
1 resistência de 3 kW
Sistema de Ultra Violetas
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led Starlight / sistema de
som p/ Bluetooth /Aromoterapia / APP
Smartphone / Painel controlo touch /
Iluminação revestimento exterior
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

modelo
premium
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CARACTERÍSTICAS PALERMO

Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica

E
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2

Os inúmeros jatos de massagem associados à
aromoterapia e cromoterapia, e a um sofisticado sistema
de desinfeção por ultravioletas, fazem da Palermo um
equipamento de conforto e de intensa massagem. A
bomba de circulação de alta eficiência energética é
também uma mais valia.

Filtração
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Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
Bombas massagem
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A spa Kilimanjaro Premium eleva o poder de relaxamento
para um outro nível. Uma experiência incomparável a
qualquer outra spa que já tenha utilizado. A combinação
de 3 elementos chave: calor, massagem e tecnologia
de ponta garantem a singularidade deste pequeno
oásis de calma e tranquilidade. Uma oportunidade de se
reencontrar!
CARACTERÍSTICAS KILIMANJARO

2.18 x 2.18 x 0.87 m
965 L
1.315 kg / 350 kg
42
5 lugares (2 deitados)
2 bombas massagem de 3 cv
1 bomba de filtração 0,19kw
+ 1 cartucho antibacteriano
1 resistência de 3 kW
Sistema de Ultra Violetas
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led Starlight / sistema de som
p/ Bluetooth /Aromoterapia / APP
Smartphone / Painel controlo touch /
Iluminação revestimento exterior
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
Bombas massagem
Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

2.30 x 2.30 x 0.94 m
1.450 litros
410 kg vazia
64
6 lugares sendo 1 deitado
3 bombas massagem de 3 cv
1 bomba de circulação 0,19kw
+ 3 cartuchos antibacterianos
1 resistência de 3 kW
Sistema Ultra violetas
Preta c/ espessura de 5/10 cm
Controlador spa smart touch /
1 magma jet / cromoterapia led /
aromoterapia / sistema de som
aquasoul / APP p/ smartphone/
iluminação exterior
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

Olympus

modelo família,
em grande
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Aquecimento
Tratamento de água
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CARACTERÍSTICAS EVEREST

Filtração

E

E
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A spa Everest Premium eleva o poder de relaxamento
para um outro nível. Uma experiência incomparável a
qualquer outra spa que já tenha utilizado, uma verdadeira
extensão da sua casa dedicada não só à hidromassagem
mas também ao convívio e ao prazer dos seus utilizadores.

Bombas massagem
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Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
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A Spa Olympus proporciona inúmeros tipos de utilização
sendo ideal para reuniões familiares ou de amigos.
É também, perfeitamente indicada, para atletas que
desejem relaxar e alongar após um treino localizado.
Até 9 utilizadores, podem confortavelmente usufruir das
anatómicas posições de massagem.
CARACTERÍSTICAS OLYMPUS

2.36 x 2.36 x 0.95 m
1.560 L
1.980 kg / 420 kg
88
6 lugares (1 deitado)
2 bombas massagem de 3 CV
+ 2 bombas de massagem de 2 CV
1 bomba de filtração 0,19kw
+ 1 cartucho antibacteriano
1 resistência de 3 kW
Sistema de Ultra Violetas
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led Starlight / sistema de
som p/ Bluetooth /Aromoterapia / APP
Smartphone / Painel controlo touch
/ Iluminação revestimento exterior /
Massagem Pulsar /Oxigenioterapia
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
Bombas massagem
Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

3.54 x 2.30 x 0.98 m
2.330 litros
3.230 kg / 900 kg
88
9 lugares sendo (2 deitados)
2 bombas massagem de 3 CV 2
velocidades + 2 bombas 2 CV
1 bomba de filtração 1,2 CV
+ 3 cartuchos antibacterianos
1 resistência de 3 kW
Sistema Ultra violetas
Preta c/ espessura de 5/10 cm
Cromoterapia led Starlight / sistema de
som p/ Bluetooth / Aromoterapia / APP
Smartphone / Painel controlo touch
/ Iluminação revestimento exterior/
Massagem Pulsar
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

730
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CARACTERÍSTICAS 730

Lugares massagem
Bombas massagem
Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento
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Numa era de impressionismo esta spa assume-se
também como um modelo moderno e elegante mas sem
nunca esquecer os valores da sua essência - a hidroterapia
e o conforto dos seus utilizadores. Com lugares
desenhados de forma anatómica e uma performance de
hidromassagem bem definida e equilibrada, esta spa é
uma verdadeira extensão da vida do utilizador.

Jatos massagem

NC HA

A R A N TI A

AMEN

AR A NTIA

U IP

Dimensões
Capacidade
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Estudada por terapeutas, ergonomistas e especialistas de diversas áreas
de forma a conseguir alcançar o melhor compromisso das posições de
massagem, são também, cuidadosamente projetadas as posições dos
jatos e a sua performance para ir ao encontro das particularidades de cada
grupo muscular (a posição dos jatos pode e varia em lugares diferentes).
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A Acapulco é uma spa com sistema de transbordo ideal
para interior ou exterior, espaço publico ou privado. Com
uma deslumbrante iluminação subaquática e 3 poderosas
bombas, poderá escolher entre a tranquilidade de uma
spa relaxante ou festejar com amigos e família num
espaço de pura diversão. A unidade de controlo central
pode ser instalada noutra divisão, de forma a garantirInterior Spa Volcano
que ninguém altera as configurações. Os utilizadores
apenas podem controlar a intensidade da massagem e
a iluminação.
CARACTERÍSTICAS ACAPULCO DEEP IN

2.03 x 2.24 x 0.97 m
1.268 litros
306 kg vazia
39 jatos terapêuticos e possibilidade
até 161 jatos personalizáveis
6 lugares sendo 1 deitado
1 bomba massagem de 3,5 cv
+ 1 bomba de massagem de 2,5cv
1 cartucho antibacteriano
+ 1 bomba de filtração 0,1 kw
1 resistência de 3 kW
Sistema Ultra violetas
Cinzenta c/ espessura de 5/10 cm
Cromoterapia led / Musicoterapia recetiva /
Everlight 3 cores / Degrau guiding light /
Iluminação eclipse LED controls /
Cascata moon / Isolamento Sistema Hybrid
230V / 400V
Titanium
Ebony (cinzento)

Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
Bombas massagem
Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

ø 2.40 m
1.470 L
250 kg vazia
28
6 lugares
3 bombas massagem de 2 cv
Não está incluída
1 resistência de 3 kW
Sistema de Ultra Violetas
Cinzenta com espessura
de 5 a 10 cm
Controlador spa smart touch /
cromoterapia led / aplicação para
smartphone
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

linha inox

Volcano

SWIM
SPA

Kongo

AR A NTIA

7

anos

G

SPA

CO

NC HA

AR A NTIA

G
EQ

anos

2

U IP

AMEN

Devido às características do seu material de aço inoxidável, a spa Volcano é a melhor escolha para uma aparência
intemporal. A elegância discreta e o design exclusivo são
as suas principais características. O aço inoxidável é resistente aos raios UV, geadas e tensões térmicas. Graças
ao seu revestimento resistente às intempéries, é perfeita
tanto para o interior como exterior.
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A aparência especial da swim spa Kongo em aço inoxidável é
única no mercado.
A escada lateral com as suas funções de massagem embutidas
proporciona uma excecional forma de relaxar, enquanto recebe
uma perfeita experiência de natação.
A Kongo é um ótimo investimento a longo prazo, o aço
inoxidável é resistente aos raios UV, geadas e tensões térmicas.
Desempenho incrível aliado a eficiência energética.

VOLCANO

KONGO

Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem

2.27 x 2.57 x 0.90 m
1.780 L
2.130 kg / 350 kg
38
4 lugares (2 deitados)

Bombas massagem

2 bombas massagem de 2 CV

4.28 x 2.30 x 1.43 m
9.114 L
10.214 kg / 1.100 kg
12
2 lugares
1 bomba massagem de 2 CV
+ Turbina W-POWER 50-160m3/h
1 bomba de filtração 1,2 CV
+ 2 cartuchos antibacterianos
1 resistência de 3 kW
Sistema de Ultra Violetas

Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento
Escada

1 bomba de filtração 0,19kw
+ 2 cartuchos antibacterianos
1 resistência de 3 kW
Sistema de Ultra Violetas
Preta com espessura
de 5 a 10 cm
Cromoterapia led / APP smartphone
230V / 400V
Inox AISI 316L
Cinzento
Incluída

Preta com espessura de 5 a 10 cm
Cromoterapia led / APP smartphone
230V / 400V
Inox AISI 316L
Cinzento
-

Interior Spa Volcano

Swim spa Kongo

SWIM
SPA

Danube

SWIM
SPA

Amazonas

A R A NTIA

7

anos

G

em versões power e turbina

CO

NC HA

A R A NTIA

G

anos
A

E

R UTUR

Swim spa Danube

A R A NTIA

EQ

5

U IP

anos
TO

G

20

ST

AMEN

A utilização regular de uma swim spa ajuda a melhorar a postura corporal, estimular a circulação sanguínea, a resistência
física, alívio de stress, desenvolvimento muscular e prepara o corpo para um relaxamento mais profundo.
Swim spa Amazonas
CARACTERÍSTICAS

Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
Bombas massagem/NCC
Filtração
Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos

Swim spa Amazonas

Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

DANUBE

AMAZONAS

4.00 x 2.30 x 1.50 m
5.699 litros
770 kg vazia
3 NCC
-

5.46 x 2.30 x 1.50m
7.342 litros
970 kg vazia
36 + 3 NCC / Turbina
3 lugares
Turbina w-power / 3 bombas de 2 cv
+ 1 bomba de 3 cv 2 velocidades
1 bomba de filtração 1,2 kw
+ 3 cartuchos antibacteriano
1 resistência de 3 kW
Sistema Ultra violetas
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Controlador spa smart touch /
cromoterapia led / APP para
smartphone
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

Turbina w-power / 3 bombas de 2 cv
1 bomba de filtração 1,2 kw
+ 3 cartuchos antibacterianos
1 resistência de 3 kW
Sistema Ultra violetas
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Controlador spa smart touch /
cromoterapia led / APP para
smartphone
230V / 400V
Branco mármore
Cinzento

Rio Grande

SWIM
SPA

anos
A

R UTUR

G

20

ST

AR A NTIA

5

U IP

anos
TO

AR A NTIA

EQ

NC HA

E

7

CO

G

AR A NTIA

anos

G

com e sem turbina

AMEN

As swim spas (mini piscinas com contracorrente e
zonas de hidromassagem) aliam o conhecimento da
cultura de massagem oriental antiga, com a hidroterapia
ocidental moderna, de forma a proporcionar experiências
de exercício e de massagem que o ajudam a manter-se em forma, usufruindo também dos benefícios da
hidromassagem.
CARACTERÍSTICAS RIO GRANDE

Dimensões
Capacidade
Peso total/Vazia
Jatos massagem
Lugares massagem
Bombas massagem/NCC

Filtração

As swim spas podem ser instaladas pousadas
diretamente no chão ou enterradas - são
facilmente integradas em jardins, terraços
ou dentro de casa. De todas as formas
ficam prontas a usar em poucas horas, sem
necessidade de obras ou licenças.

Aquecimento
Tratamento de água
Cobertura térmica
Extras incluídos
Instalação
Cor cuba
Cor revestimento

5.87 x 2.30 x 1.50 m
6.890 L
1.200 kg vazia
63 + 3 NCC / Turbina
4 lugares sendo 1 deitado
Turbina w-power / NCC 3 bombas de
2 CV + 3 bombas de 2 cv + 2 bombas
de massagem de 3 cv + 1 bomba de
massagem de 2 cv
5 cartuchos antibacterianos
+ 1 bomba de filtração 0,19 kw
+ 1 bomba de filtração de 1,2 cv
1 resistência de 3 kW
Sistema Ultra violetas x 2
Preta com espessura de 5 a 10 cm
Controlador spa smart touch /
1 magma jet / cromoterapia led /
aromoterapia
230V / 400V
Branco Mármore
Cinzento

Complementos
COBERTURAS SPA
POR MEDIDA

ELEVADOR

PARA COBERTURA

adicione conforto à sua spa

SAIS PERFUMADOS
AQUAFINESSE 175 GRS.

ASPIRADOR

GAMA ACTI SPA
PARA TRATAMENTO

Complementos
TERMINAL P/ LAVAGEM

KIT TRATAMENTO

AQUAFINESSE SPA CLEAN

AQUAFINESSE SPA E SWIM SPA

LIMPEZA PROFUNDA

DE FILTROS DE CARTUCHO

NETSKIM

DOSEADOR FLUTUANTE

AJUDANTE DE LIMPEZA

DE CLORO

ELEMENTOS
FILTRANTES

PARA SPA

CAPA DE PROTEÇÃO
PARA SPA

DEGRAUS PORTÁTEIS

SUPORTE

CINZA E CASTANHO

SUPORTE
PARA TOALHA

ANALISADOR
DE SEGURANÇA

AQUACHECK

wellness expert

wellness expert
by SCP Pool Portugal
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