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Tratamento

Spas
Sabia que...?

gamas de spas exclusivas

36% das vendas
de Spas têm origem
no boca-a-boca?
Promova uma parceria
e transforme os seus
clientes nos seus
maiores
revendedores.

cuidadosamente selecionadas para si que reúnem todas
as opções de conforto e manutenção necessárias.
Disponibilizamos um apoio completo e personalizado
• Vasta gama de spas disponíveis em stock
• Ajuda personalizada na sua loja.
• Acompanhamento comercial e material de marketing para os seus
eventos, feiras, portas abertas, etc.
• Acesso a documentação personalizável que poderá utilizar na
promoção do seu negócio
• Reencaminhamento de contactos de potenciais clientes através dos
websites: Beachcomber, Garden Leisure e SCP.
• Formação e assistência técnica.

BENEFíCIOS DA UTILIZAÇÃO DE UMA SPA
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.

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.
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Redução de
problemas de
insónias.

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

Wellness
Expert

Tendências
do mercado

Spa
em
Um

Casa

É mais barato realizar um
projecto de Spa que um
projecto de piscina.
Crescente interesse na área
de Wellness e produtos
de bem-estar.

Turismo rural Casa D. Antónia - Castelo de Monsaraz
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Gama Beachcomber

exclusivo

scp

modelo 740

A spa mais completa

Cuba
Alabaster

Revestimento
Wallnut
(castanho)

Cobertura
Castanho

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.
1. Posição deitado/a
2. Reflet Foot Massage (RFM)
3. Minha posição preferida
4. JaCtoS PARA OS PULSOS
5. CROMOTERAPIA
6. Musicoterapia recetiva

características
Dimensões

226 x 226 x 97 cm

Capacidade

1525 litros

Peso total
Jactos massagem

4

3

Bombas massagem
Lugares

1

Iluminação
2
5

Som
Tratamento água
Outros

6

Spa 740
ajl-860-0195
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1888 kg cheia/363 kg vazia
46 jactos terapêuticos e possibilidade
até 155 jactos 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
Eclipe LED Controls
Qss Sound Surround System
Clear Tech U.V. System
Cobertura Power Guard castanha
Cascata

scp

Gama Beachcomber

modelo 350

Cuba
Alabaster

Intimidade em sua casa

Revestimento
Wallnut
(castanho)

Cobertura
Castanho

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
Jactos massagem
Bombas massagem
Lugares
Iluminação
Outros

1714 kg cheia/295 kg vazia
24 jactos terapêuticos e possibilidade
até 86 jactos personalizáveis
1 bomba de massagem 3,5 CV

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

5 lugares incluindo 1 lugar deitado
Everlight com três cores e seis efeitos

1

Cobertura Standard castanha
2

4

6
3
5

Spa 350
ajl-860-0191

Degrau portátil
ajl-851-0284 (cor wallnut)
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Adicione conforto à sua spa

GUARDA-SOL REGULÁVEL
Guarda-sol fácil de direcionar, cobrindo a
spa completamente e impedindo as folhas
de cair dentro de água.
... Pode optar pela spa coberta para
proteger da chuva ou não deixá-la a
descoberto para desfrutar do sol de
Inverno!
• XXL: cobre 2,75 m x 2,75 m
• Testado para suportar ventos até 40 km/h
• 2,55m de altura
• Dobra facilmente para o lado
• Suporte de aço inoxidável com espaço de armazenamento
• Material da marca Sunbrella: fácil de manter
e lavável à máquina!
• Cor grafite
• Luz LED

SUPORTEs de
segurança e TOALHA

lei-850-0007

Aspirador spa wand
Simples e fácil de utilizar.

• Aspirador para spa.
• Com filtro incluído e de fácil limpeza.
• Sem nenhuma ligação.

lei-850-0001

lei-850-0003

POL-400-2157

iluminação de ambiente

cadeira de led

psl-300-0007

psl-300-0032

psl-300-0033
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ELEVADOR PARA COBERTURA
COVERMATE I

ELEVADOR PARA COBERTURA
COVERMATE II

A cobertura com elevador é elegante e
simples. Best-seller!

Este sistema permite baixar a cobertura
pelo lado inferior, de modo a ter maior
visibilidade.

• Preto, com tratamento anti-corrosão
• Requer um espaço de 26 cm atrás, no mínimo, para poder
ser manuseado
• Sistema de fixação com 12 pontos ao longo de 36
centímetros, que garantem uma resistência inigualável
• Apropriado para todos os spas até 2,40 m de largura

Este sistema de alavanca pode ficar bastante baixo ao
longo da spa ou deslizar
• Preto, com tratamento anti-corrosão
• A alavanca em baixo é ideal para coberturas de vinil
• Requer um espaço de 52 cm atrás, no mínimo, para poder
ser manuseado
• Apropriado para todos os spas até 2,40 m de largura

lei-850-0005

lei-850-0008

coberturas por medida

elementos filtrantes

Fornecemos coberturas para todo o tipo
de modelos ou marcas de spas.

Disponível qualquer formato sob pedido de orçamento.
Ref.ª PIK-851-0001
1,5M

2,0M

2,5M

3,0M

1,5M
2,0M

REFª

2,5M

dyn-851-0429 GL753L

3,0M

dyn-851-0345 740/350

Degrau
portátil
castanho

Degrau
portátil
cinza

L91 x P64 x A39
AJL-851-0284 (cor wallnut)
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lei-850-0002

spa

solução aquafinesse
Aquafinesse SpaClean

Limpa minuciosamente o interior da sua spa.
É normalmente utilizado para uma limpeza profunda.

A solução ideal para
todo o tipo de Spas

aqn-500-0010

Aquafinesse Perfect Jet
Este aparelho utiliza um sistema de fácil
conexão com a mangueira do jardim para
limpeza dos filtros das spas

aqn-400-0001

Aquafinesse Filter Cleaner
Recomendamos limpar os filtros pelo
menos uma vez por semana.

O AquaFinesse comprimidos de limpeza, limpam o filtro
em apenas uma hora. Cada caixa contém 20 comprimidos
embalados individualmente.

aqn-500-0007

Expositor Aqua Finesse Spa
Conjunto de 9 unidades.
Oferta de um expositor.

a unidade

Benefícios:

• Sem cheiro a químicos.
• Mínima preocupação de segurança quanto ao armazenamento
do produto.
• Kit que dispensa a utilização de
vários químicos em separado.
Uma só paragem na loja!
• Seguro para o ambiente.
• Não desidrata ou irrita a pele.
• De fácil utilização.
• Testado dermatologicamente
• Simples de utilizar, necessitando apenas de 3-5 minutos por semana.
• Reduz o risco de colonização e surtos de bactérias.
• Não danifica o equipamento.
9 unidades
Dimensões 1,20 x 0,90 x 1,00m
aqn-500-0048

Kit Aquafinesse Spa
Um conjunto Aquafinesse dura
aproximadamente 4 meses
numa spa c/ 1250 a 1500 lts.
Kit compost por:
• 2 garrafas de líquido AquaFinesse de 2 lts.
• 1 embalagem c/ 18 pastilhas de 20 grs. de
cloro
• 1 doseador de pastilhas
• Copo de medição
• Manual de utilizador
aqn-500-0002
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Tratamento de água

solução aquafinesse e acti spa
Sais perfumados
Aquafiness 175 grs.

doseador flutuante
Doseador de cloro
flutuante para dissolução
gradual do cloro capacidade até 4 pastilhas.
ref.ª

psl-450-8006

aqn-500-0028

Equilíbrio da água

Acti Spa
pH- e pH+

Gama completa ACTI
Manutenção Bromo

• Controla o pH da sua spa

Kit Bromo ACTI

REFª

Para mais
informações
ver pág. 195

descrição

emb.
1,5 Kg.

act-500-0505 Acti Spa pH+

1 Kg.

Clarificador

Acti Spa
clarificador
de água

act-500-0559

Acti Spa Bromo
Shock e Pastilhas

• Clarifica a água / Algicida
act-500-0573

• Tratamento de
choque e de
manutenção em
pastilhas para a
sua spa.
REFª

act-500-0504 Acti Spa pH-

descrição

Analisador Aquacheck
Analisador Spa 6 em 1

act-500-0502 Acti Spa Bromo Shock

emb.
1 Kg.

act-500-0572 Acti Spa Bromo Pastilhas

1 Kg.

• Analisador de tiras.
• Analisa Brómio, pH e alcalinidade
• 50 tiras por analisador.
• 12 unid./caixa.
aqc-470-0030 (A)

Limpeza

Acti Spa
limpeza da
linha de água
act-500-0514
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Ajudante de limpeza
NetSkim
TOU-400-0006 Caixa com 12 bolsas
Para mais informações ver pág. 229

