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Φουσκωτό spa
Bubble massage spa

Spa

Το PureSpa™ προσφέρει χαλάρωση µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Ο εύχρηστος πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί τα υψηλής 
απόδοσης στόµια αέρα, που περιβάλλουν το εσωτερικό του spa για ένα αναζωογονητικό µασάζ. Το σύστηµα θέρµανσης 
προσαρµόζεται ώστε να ταιριάζει µε την προσωπική σας προτίµηση θερµοκρασίας, επιτυγχάνοντας µια µοναδική spa 
εµπειρία. Το PureSpa™ απαιτεί απλή συντήρηση µε cartridge που αντικαθίστανται εύκολα, για απόλαυση που διαρκεί 
και χωρητικότητα έως και 6 άτοµα.

PureSpa™ provides relaxation at the touch of a button. The easy-to-use control panel activates the high 
performance bubble jets surrounding the interior of the spa for a refreshing massage. The heating system 
adjusts to fit your personal temperature preference, allowing a stress-free spa experience. PureSpa™ pro-
vides simple maintenance with easy-to-replace filter cartridges for lasting enjoyment for up to 6 people.

Εύχρηστος  
πίνακας ελέγχου.

Easy-to-use 
control panel.

Χειρολαβές για άνετη  
και εύκολη μεταφορά.

Grab handles  
for comfort and ease 

of transport.

Τσάντα μεταφοράς  
για εύκολη αποθήκευση 

και μεταφορά.
Carry bag for easy 

storage and transport.

Κάλυμμα (με υμάντα 
ασφάλισης), για 

ελαχιστοποίηση της 
απώλειας θερμότητας.

Spa Cover (with 
locking buckles), to 
minimize heat loss.
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Μοντέλο
Model 28426NL 28428NL

Θέσεις
Seating Capacity 4 6

Χωρητικότητα νερού
Water Capacity 795 L 1.098 L

Σχήμα 
Shape

Στρογγυλό 
Round

Στρογγυλό 
Round

Εσωτερικό/εξωτερικό μέγεθος
Inner/Outer Size

Ύψος 
Height 71 cm 71 cm

Καθαρό βάρος
Dry Weight 47,8 kg 51,6 kg

Υλικό κατασκευής 
Material

Λαμιναρισμένο PVC 
Laminate PVC

Λαμιναρισμένο PVC 
Laminate PVC

Blower
Bubble Air Blower 800W/220-240V 800W/220-240V

Θερμαντήρας
Heater 2.200W/220-240V 2.200W/220-240V

Παροχή
Flow Rate 1.741 L/hr   1.741 L/hr

Εύρος θερμοκρασίας
Temperature Range 20° ~ 40°C 20° ~ 40°C

Ωριαία αύξηση θερμοκρασίας
Temperature Rise (per hour) 1,5° ~ 2,5°C/hr 1° ~ 2°C/hr

Στόμια αέρα
Bubble Jets 120 140

Αποσκληρυντής νερού
Hard Water System 10 W 10 W

Tιμή (€)
Price (€) 960,00 1.020,00




