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spas
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.

Benefícios da 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 espirito, 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.

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 as mais confortáveis do
mundo. 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...
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Alabaster
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Revestimento
Wallnut

Cobertura
Castanho

1. Posição deitado/a
2. Reflet Foot Massage (RFM)
3. Minha posição preferida
4. JatoS PARA OS PULSOS
5. CROMOTERAPIA
6. Musicoterapia recetiva
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A 740 tem sido o modelo mais escolhido para funcionar
como uma extensão da casa dedicada não só à
hidromassagem mas também ao convívio e ao prazer
dos seus utilizadores. Uma verdadeira e rica experiência
de vida que combina as mais altas performances de
hidromassagem com equipamentos complementares de
topo.
características

Dimensões

226 x 226 x 97 cm

Capacidade

1525 litros

Peso total
Jatos massagem
Bombas massagem
Lugares
Iluminação
Som
Tratamento água
Outros

1888 kg cheia/363 kg vazia
46 jatos terapêuticos e possibilidade
até 155 jatos personalizáveis
1 bomba de circulação Hush Pump
+ 2 bombas de massagem 3,5 CV
6 lugares incluindo 1 lugar deitado
Everlight com três cores e seis efeitos
Degrau Guiding Lite
Iluminação Eclipse
LED Controls
Qss Sound Surround System
Clear Tech U.V. System
Cobertura Power Guard castanha
Cascata

spa
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Revestimento
Wallnut

Cobertura
Castanho

1. Posição deitado/a
2. Reflet Foot Massage (RFM)
3. Minha posição preferida
4. 4 posições de massagem
5. cromoterapia
6. ralo de fundo

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. A spa 715
da Beachcomber tem sido a nossa best seller baseada
nestes princípios e na excelente relação preço/qualidade.
características

Dimensões

178 x 218 x 97 cm

Capacidade

1060 litros

Peso total
Jatos massagem
Bombas massagem
Lugares
Iluminação
Outros

1377 kg cheia/317 kg vazia
36 jatos terapêuticos e possibilidade
até 81 jatos personalizáveis
1 bomba de massagem 2,5 CV
1 bomba de circulação Hush Pump
4 lugares incluindo 1 lugar deitado
Everlight com três cores e seis efeitos
Iluminação Eclipse
Cobertura Power Guard castanha
Cascata

spa

350

modelo

intimidade
em sua casa
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Revestimento
Wallnut

Cobertura
Castanho

1. Posição deitado/a
2. Reflet Foot Massage (RFM)
3. Minha posição preferida
4. 5 posições de massagem
5. cromoterapia
6. ralo de fundo

A hidromassagem é histórica e cientificamente um dos
meios de cura mais saudáveis e terapêuticos. Gera benefícios para o sistema nervoso, aparelho circulatório, articulações, limpeza de pele, etc.
A 350 além de ser um espaço de relaxamento e recuperação, também é um ponto de convívio e comunicação
para família e amigos.
características

Dimensões

203 x 224 x 97 cm

Capacidade

1419 litros

Peso total
Jatos massagem
Bombas massagem
Lugares
Iluminação
Outros

1714 kg cheia/295 kg vazia
24 jatos terapêuticos e possibilidade
até 86 jatos personalizáveis
1 bomba de massagem 3,5 CV
5 lugares incluindo 1 lugar deitado
Everlight com três cores e seis efeitos
Cobertura Standard castanha

spa

GL863L
stereo

modelo

para toda
a família

Cuba
Mármore

Revestimento
Cinzento

Cobertura
Cinzento

Esta spa, graças aos seus 63 jatos de massagem apresenta uma combinação de massagem impressionante.
O sistema de música Gecko, com colunas integradas,
sintonizador iPod e Bluetooth fazem desta spa um excelente espaço de lazer e de convívio.

características

Dimensões

231 x 231 x 99

Capacidade

1703 litros

Peso total

408 kg vazia

Jatos massagem
Bombas massagem

63
2 bombas de massagem de 2,5CV

Lugares

6 lugares incluindo 1 semi-deitado

Filtração

2 cartuchos filtrantes e 1 bomba de circulação
24/24

Aquecimento
Sistema de som

1 resistência de 2 KW/9A
Aquativac CD/Rádio/Ipod + comando

Acessórios

Luzes LED/Ozonizador/2 jets laminares
2 almofadas ergonómicas com trat. anti-UV

Cobertura

Cinzenta com espessura de 5 a 10 cm

Instalação

220 V

spa

GL753L

modelo

a romântica

Cuba
Mármore

Revestimento
Cinzento

Cobertura
Cinzento

Um lugar deitado mais outros 4 lugares de massagem
e um de arrefecimento - este é o modelo que combina
usabilidade e conforto numa relação preço/qualidade
insuperável.
Ênfase no lugar de canto particularmente amplo e bem
equipado inclui dois jatos laminares e uma luz LED para
criar ambiente.
características

Dimensões

208 x 208 x 99

Capacidade

1230 litros

Peso total

363 kg vazia

Jatos massagem
Bombas massagem

53
2 bombas de massagem de 2,5CV

Lugares

5 lugares incluindo 1 deitado

Filtração

2 cartuchos filtrantes

Aquecimento

Cobertura

1 permutador de 2KW/9A
Luzes LED/Ozonizador/2 jets laminares
2 almofadas ergonómicas
com tratamento anti-UV
Cinzenta com espessura de 5 a 10cm

Instalação

220V

Acessórios

spa

GL525L

modelo

preço mínimo...
equipamento máximo

Cuba
Mármore

Revestimento
Cinzento

Cobertura
Cinzento

Um pequeno modelo, com 3 lugares, dois sentados e um
deitado, permitem um maior convívio na spa!
De design moderno o equipamento da GL525L é comparável com outras spas GL de maior dimensão.

características

Dimensões

152,5 x 210 x 85

Capacidade

851 litros

Peso total
Jatos massagem
Bombas massagem

215 kg vazia
24
1 bomba de massagem de 2,5CV

Lugares

3 lugares incluindo 1 deitado

Filtração

1 cartucho filtrante

Aquecimento

Cobertura

1 permutador de 2KW
Luzes LED/Ozonizador/2 jets laminares
2 almofadas ergonómicas
com tratamento anti-UV
Cinzenta com espessura de 5 a 10 cm

Instalação

220 V

Acessórios

spa

Impulse

a estrela

Cuba
Branco

Revestimento
Castanho

Cobertura
Castanho

Fabricada nos EUA a um preço super competitivo, a
Impulse é um modelo desenhado para satisfazer as
necessidades do seu utilizador.
É uma spa compacta e de fácil instalação (apenas 79
centímetros de altura) e dada a sua leveza é muito fácil
de manusear (122 kg). Pode acomodar até 5 adultos.
Equipada com LED e tratamento por ozono.
características

Dimensões

199 x 79

Capacidade

946 litros

Peso total
Jatos massagem
Bombas massagem

122 kg vazia
14 jets + 1 de hidromassagem
1 bomba de 2CV

Lugares

4 lugares sentados + 1 lugar frio

Filtração

2 cartuchos filtrantes

Aquecimento

1 permutador de 2KW

Instalação

220 V

Tratamento

Ozono

Cobertura

Castanha com espessura de 5 a 10cm

Swim Spa

Fitness Spa

Cuba
Mármore

Revestimento
Cinzento

Cobertura
Cinzento

uma gama completa
As swim ou fitness spas são uma tendência em crescimento e seja como
alternativa às piscinas ou como equipamento de exercício ou relaxamento
para toda a família é um artigo que deve ser cuidadosamente encarado.

As swimspas são mini piscinas que partilham da mesma filosofia das
spas. Foram concebidas para permitir praticar exercício físico ou apenas
desfrutar dos prazeres terapêuticos da hidroterapia. Cada modelo tem zonas
específicas com secções delimitadas para diferentes terapias, quer seja para
relaxar do stress diário ou fazer exercício pontual ou regular.
Como equipamentos compactos e portáteis que são podem ser instaladas
acima do solo ou enterradas não necessitando de licenças.
Tornam-se facilmente integradas em jardins, terraços ou mesmo dentro de
casa.
* Modelos com equipamentos de exercício incluído.
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GLP1900 Premium*

spa
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