WELLNESS & SPA 2019 CATALOGUE
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PRINCESS 165 X 165 X 72
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Με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια, στην ACRILAN στοχεύουμε πάντα σε νέα καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να
βελτιώσουν τον καθημερινό τρόπο ζωής και να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας, μεταμορφώνοντας το νερό
σε μέσο ευζωίας.
Σε αυτό τον κατάλογο σας παρουσιάζουμε την ανανεωμένη γκάμα Spa εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, που
κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα σύμφωνα με την παραγωγική διαδικασία κατά ISO9001 και με σεβασμό
στις ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ14516 & ΕΝ12764. Τα spa μας αποτελούν την ιδανικότερη λύση για αυτούς που αναζητούν
υψηλή αισθητική, καινοτόμα τεχνολογία και προσιτή τιμή.
Σας προσκαλούμε να τα απολαύσετε!

Ντουζιέρα
εξωτερικού
χώρου Ibiza
84x70x206,5 cm
από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI
304 και βάση
απο συνθετικό
δάπεδο WPC

Spas
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Κατασκευάζουμε όλα τα spa μας με ακρυλικά φύλλα Lucite, που είναι εναρμονισμένα με όλες τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρωματική σταθερότητα, το πάχος, η ακαμψία και η
ανθεκτικότητά τους, είναι μερικά από τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, όλα τα spa Acrilan
είναι εξοπλισμένα με τα κορυφαίας ποιότητας αμερικανικά συστήματα ελέγχου της Balboa Water
Group. Έτσι, είστε πάντα σίγουροι για την επένδυσή σας και την αξία της.
Γνωρίστε την γκάμα των προϊόντων μας και τα νέα μοντέλα Spa Lona 200x140 & Spa Lord 200x200,

SPA 203 X 203 X 90
KING 240 X 190 X 90

TANGO 185 X 120 X 68
PRINCESS 165 X 165 X 72

SPA 200 X 150 X 90

QUEEN 215 X 160 X 72

προσαρμοσμένα στις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες της εποχής.

CORAL 150 X 150

Bathtubs
Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και
προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας αναλόγως. Μπορείτε να
διαλέξετε μέσα από 3 σειρές προϊόντων (Elegance Series,
Basic Series και Economy Line) και να αναβαθμίσετε τον

ZIRA 180 X 80

χώρο σας με τα ποιοτικά μπάνια μας.

EVELYN 165 X 80
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ΛΕΥΚΟ
ΣΑΜΠΙΑ
ΑΝΘΡΑΚΙ

TORTORA

Hamams
Μετατρέψτε το μπάνιο σας σε απόλυτο χώρο χαλάρωσης, υγιεινής, φροντίδας του δέρματος
και αναπνευστικής θεραπείας. Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας και Ιταλικής κατασκευής
εξαρτήματα, δημιουργούμε μια μοναδική αίσθηση θαλπωρής και φροντίδας. Οι ατμογεννήτριες
είναι ισχύος από 2,5kW έως και 8kW, με εσωτερική ή εξωτερική μονάδα. Απολαύστε μοναδικές
στιγμές χαλάρωσης και ευζωίας σε ένα κομψό περιβάλλον με Ιταλική φινέτσα.
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Showers
Ντουζιέρα τετράγωνη
90x90 με κρυφή απορροή

Αναβαθμίστε την αισθητική του μπάνιου σας με μια ντουζιέρα χαμηλού προφίλ, της σειράς Slim
Shower. Τοποθετείστε τις στο ίδιο επίπεδο με το πάτωμα, ή πάνω απ’ αυτό. Επιλέξτε το υλικό
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που θέλετε, μέσα από τις 3 σειρές προϊόντων που διαθέτουμε (Velloure matt, Stone και Gloss)
και το χρώμα από μια γκάμα 5 Mat ή Gloss χρωματισμών.
Διατίθενται στις διαστάσεις:
1,60 x 0,80 x 0,05 | 1,40 x 0,80 x 0,05 | 1,20 x 0,80 x 0,05
1,00 x 0,80 x 0,05 | 1,70 x 0,70 x 0,05 | 1,50 x 0,70 x 0,05
1,20 x 0,70 x 0,05

VELLURE
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ

VELLURE
ΜΠΕΖ

VELLURE
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ

STONE
ΜΑΥΡΟ

STONE
ΛΕΥΚΟ

VELLURE
ΜΑΥΡΟ

VELLURE
ΛΕΥΚΟ

Drain
Trays
Όλες οι σχάρες είναι κατασκευασμένες από ατσάλι AISI 304, καθιστώντας τες ιδιαίτερα
ανθεκτικές στη διάβρωση στη φθορά του χρόνου. Είναι κατασκευασμένες στην
Ιταλία, εύκολες στην συντήρηση και με μεγάλη απόδοση στον τομέα της υγιεινής.
Έχουν χαμηλό προφίλ (6,9 cm), διαστάσεις από 10Χ10cm έως και 90Χ10cm και είναι
αναστρέψιμες για την τοποθέτηση πλακιδίου ή ανοξείδωτης πλευράς. Διατίθενται με
εγγύηση 20 ετών.
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+30 6944792924

Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, 57007
T: 23910 23117, 23910 23512 | F: 23910 23060
E: info@acrilan.gr | W: www.acrilan.gr

Τις θερμότερες ευχαριστίες μας στο Mykonos Ammos στη Μύκονο, για την άδεια χρησιμοποίησης των υπέροχων φωτογραφιών τους.

