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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!

With over 30 years of experience, in Acrilan we are always aiming at new innovative
products that can improve the daily lifestyle and provide relaxation and wellness,
transforming water into a means of welfare. In this catalogue you will discover
our renewed range of outdoor and indoor Spas that are entirely manufactured
in Greece according to the production process of ISO9001 and with respect to
European norms EN14516 & EN12764.
Our spas are the ideal solution for those seeking style, innovative technology and affordable prices.
We invite you to enjoy them!
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ACRILAN WELLNESS & SPA

The S pas
Ένα ζεστό spa μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε.
Η θερμότητα διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία,
βελτιώνει την κυκλοφορία και μειώνει τον πόνο.
Η προσθήκη υδροθεραπείας (η πίεση μασάζ από τo
στόμιο των τζετ) μπορεί να ανακουφίσει την ένταση
των μυών και να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από
το στρες. Το υδρομασάζ σε συνδυασμό με το όζον
και την οξυγονοθεραπεία, χαλαρώνει τους μυς και
μειώνει το στρες.
Μόλις 10 λεπτά είναι αρκετά για να αρχίσει η παραγωγή
των ενδορφινών, να αυξηθεί η κυκλοφορία του
αίματος και να χαλαρώσουν οι μύες.
Αποτέλεσμα; Aπόλυτη ευχαρίστηση στο σώμα και ικανοποίηση για την επιλογή σας.
A warm spa can help you relax. Heat dilates blood vessels,
improves circulation and reduces pain. In addition, hydrotherapy (the massage pressure emitted from the
jet nozzle) can relieve muscle tension and help you destress. The hot tub in combination with the ozone and
the oxygen therapy relaxes muscles and reduces stress.
Just ten minutes is enough to start the production of endorphins, increase blood circulation and relax the muscles.
The result? Pleasure for your body and satisfaction with your
choice!
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1050L

KING 2400 X 1900 X 900 mm

213kg
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6
1050L

KING 2400 X 1900 X 900 mm

213kg

VELOUR
BEIGE

VELOUR
BLACK

VELOUR
GREY

VELOUR
WHITE

ACRILAN WELLNESS & SPA

VELOUR
LIGHT GREY

ALBA

WHITE
GLOSS

Βασικά χαρακτηριστικά / Specifications
6 ατόμων / persons
Χωρητικότητα / Capacity: 1050 lt
Καθαρό βάρος / Net Weight: 213 kg
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 300kg/m2
Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
Χρώμα / Colors: Velour, μεταλιζέ / mettalic, λευκό / white gloss
Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Hydro

Plus

Deluxe

Combi

Energy

Συνολικός αριθμός jet / Total jets

26

42

46

26

30

Jets 63mm

16

16

16

16

16

Μεσαία / Medium Jets 88mm

8

12

12

8

12

Μεγάλα / Large Jets 153mm

2

2

2

2

2

Αερομασάζ / Airmassage Jets

-

12

16

12*

16*

Τεχνολογία / System

2

2

2

2

2

9cm

13cm

13cm

13cm

13cm

Όζον / Ozon therapy

√

√

√

√

√

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy

-

√

√

*

*

3kw

3kw

3kw

3kw

3kw

3HP 2**

3HP 2**

3HP 2**

2,5HP 2**

2,5HP 2**

x2

x2

x2

x2

x2

Air control
Χρωματοθεραπεία / Color therapy

Θερμαντήρας / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer
Water reycling through Skimmer

*Προαιρετικά / Optional

Προαιρετικά / Optional
Μαξιλάρια (3τμχ) γκρι ή λευκά / Pillows (3pcs), grey or white
Κάλυμμα spa θερμομονωτικό γκρι ή λευκό / Thermal insulated spa cover, grey or white
Περιμετρική επένδυση WPC / WPC perimeter coating
Σκαλοπάτι 1,50x0,60Y WPC / WPC step 1,50x0,60(H)
Στόμιο καταρράκτη πλήρωσης / Water outlet cascade spout
Κιτ συντήρησης / Maintenance kit
Σκούπα χειρός vac pompa spa / Vac pompa spa vacuum cleaner

ACRILAN WELLNESS & SPA

**Ταχύτητες / Speeds
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4-5
1000L

LORD 2000 X 2000 X 805 mm

220kg

ACRILAN WELLNESS & SPA
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ACRILAN WELLNESS & SPA

4-5
1000L

LORD 2000 X 2000 X 805 mm

220kg

ACRILAN WELLNESS & SPA

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου / Specifications
4 - 5 άτομα / persons
Χωρητικότητα / Capacity: 1000 lt
Καθαρό Βάρος / Net Weight: 220 kg (με συσκευασία / with packaging: 250 kg )
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 330 kg/m2

11

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Hydro

Plus

Deluxe

Combi

Energy

Συνολικός Αριθμός Jet / Total jets

30

48

54

30

34

Jet 63mm

20

24

24

20

24

Μεσαία / Medium Jet 88mm

8

8

10

8

8

Μεγάλα / Large Jet 153mm

2

2

2

2

2

Αερομασάζ / Airmassage Jets

-

14

18

14*

18*

9cm

13cm

13cm

9cm

13cm

4

4

4

4

4

√
√
Όζον / Ozon therapy						

√

√

√

-

√

√

*

*

3kw

3kw

3kw

3kw

3kw

1x2HP

1x3HP

1x3HP

2,5HP 2**

2,5HP 2**

x2

x2

x2

x2

x2

Τεχνολογία / System

Χρωματοθεραπεία / Color therapy
Air control
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy
Θερμαντήρας ς / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer
Water reycling through Skimmer

VELOUR
BEIGE

VELOUR
BLACK

*Προαιρετικά / Optional

VELOUR
GREY

VELOUR
WHITE

VELOUR
LIGHT GREY

ACRILAN WELLNESS & SPA

ALBA

**Ταχύτητες / Speeds

WHITE
GLOSS

5
900L

SPA 2030 X 2030 X 900 mm

220kg

ACRILAN WELLNESS & SPA

S pacious
Luxury
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ACRILAN WELLNESS & SPA

5
900L
220kg

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου / Specifications
4 καθήμενοι / sitting + 1 ξαπλωμένος / lying down
Χωρητικότητα / Capacity: 900 lt
Καθαρό βάρος / Net Weight: 220 kg

SPA 2030 X 2030 X 900 mm

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 500kg/m2
Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
Χρώμα / Colors: Μαρμαριζέ / marble, μεταλιζέ / mettalic, λευκό / white gloss
Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Τεχνολογία / System

Hydro

Plus

Deluxe

Combi

Energy

Συνολικός αριθμός Slimline jets

24

32

36

24

24

Jet 63mm

13

13

13

13

13

Μεσαία / Medium Jet 88mm

10

10

10

10

10

Jet / Large 153mm

1

1

1

1

1

Αερομασάζ / Airmassage Jets

-

8

12

8*

12*

Μαξιλάρι πολυουρεθάνης / Polyurethane pillow

1

1

1

1

1

Air control

2

2

2

2

2

9cm

9cm

9cm

9cm

9cm

Χρωματοθεραπεία / Color therapy
Όζον / Ozon therapy

√

√

√

√

√

3kw

3kw

3kw

3kw

3kw

3HP 2**

3HP 2**

3HP 2**

2,5HP 2**

2,5HP 2**

x2

x2

x2

x2

x2

Θερμαντήρας / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer
Water reycling through Skimmer

*Προαιρετικά / Optional

**Ταχύτητες / Speeds

Προαιρετικά / Optional
Κάλυμμα spa θερμομονωτικό γκρι ή λευκό / Thermal insulated spa cover, grey or white
Περιμετρική επένδυση WPC / WPC perimeter coating
Περιμετρική επένδυση fiber / Fiber perimeter coating
Σκαλοπάτι 0,60x0,90Y WPC / WPC step 0,60x0,90(H)
Στόμιο καταρράκτη πλήρωσης / Water outlet cascade spout
Κιτ συντήρησης / Maintenance kit
Σκούπα χειρός vac pompa spa / Vac pompa spa vacuum cleaner

TUSCAN
SUN

SUMMER
SAPPHIRE

STERLING
SILVER

PEARL
SHADOW

ALBA

ACRILAN WELLNESS & SPA

CAMEO

WHITE
GLOSS
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PEARL SHADOW

CAMEO

ACRILAN WELLNESS & SPA

3
600L

SPA 2000 X 1500 X 900 mm

180kg

ACRILAN WELLNESS & SPA

S parkling
Beauty
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ACRILAN WELLNESS & SPA

3
600L

SPA 2000 X 1500 X 900 mm

180kg

ACRILAN WELLNESS & SPA

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου / Specifications
2 καθήμενοι / sitting + 1 ξαπλωμένος / lying down
Χωρητικότητα / Capacity: 600 lt
Καθαρό βάρος / Net Weight: 180 kg
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 270kg/m2
Υλικό / Material: Ακρυλικό
Χρώμα / Colors: Μαρμαριζέ / marble, μεταλιζέ / mettalic, λευκό / white gloss
Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Hydro

Plus

Deluxe

Combi

Energy

Συνολικός αριθμός Slimline jets

21

31

35

21

23

Jet 63mm

5

7

7

5

7

Μεσαία / Medium Jet 88mm

15

15

15

15

15

Μεγάλα / Large Jet 153mm

1

1

1

1

1

Αερομασάζ / Airmassage Jets

-

8

12

8*

12*

Μαξιλάρι / Pillow

-

1

3

-

1

Air control

2

2

2

2

2

9cm

9cm

9cm

9cm

9cm

Όζον / Ozon therapy

-

√

√

√

√

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy

-

√

√

*

*

3kw

3kw

3kw

3kw

3kw

2HP 2**

3HP 2**

3HP 2**

2,5HP 2**

2,5HP 2**

x1

x1

x1

x2

x2

Τεχνολογία / System

Χρωματοθεραπεία / Color therapy

Θερμαντήρας / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer
Water reycling through Skimmer

*Προαιρετικά / Optional

Προαιρετικά / Optional
Κάλυμμα spa θερμομονωτικό γκρι ή λευκό / Thermal insulated spa cover, grey or white
Περιμετρική επένδυση WPC / WPC perimeter coating
Σκαλοπάτι 0,60x0,90Y / Step 0,60x0,90(H)
Στόμιο καταρράκτη πλήρωσης / Water outlet cascade spout
Κιτ συντήρησης / Maintenance kit
Σκούπα vac pompa spa / Vac pompa spa vacuum cleaner
Μαξιλάρι / Pillow

TUSCAN
SUN

SUMMER
SAPPHIRE

STERLING
SILVER

PEARL
SHADOW

WHITE
GLOSS

ACRILAN WELLNESS & SPA

**Ταχύτητες / Speeds

19

2
650L

QUEEN 2150 X 1600 X 720 mm

160kg

ACRILAN WELLNESS & SPA

The Q ue e n
of Hearts
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ACRILAN WELLNESS & SPA

2
650L

QUEEN 2150 X 1600 X 720 mm

160kg

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου / Specifications
2 καθήμενοι / sitting
Χωρητικότητα / Capacity: 650 lt
Καθαρό βάρος / Net Weight: 160 kg
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 240 kg/m2
Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
Χρώμα: Velour, Μεταλιζέ / mettalic, Λευκό / white gloss
Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Hydro

Plus

Combi

Energy

Συνολικός αριθμός jet / Total jets

20

36

20

20

Jet 63mm

10

10

10

10

Μεσαία / Medium Jets 88mm

8

8

8

8

Μεγάλα / Large Jets 153mm

2

2

2

2

Αερομασάζ / Airmassage Jets

-

16

16*

16*

Τεχνολογία / System

2

2

2

2

9cm

9cm

9cm

9cm

Όζον / Ozon therapy

√

√

√

√

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy

-

√

*

*

3kw

3kw

3kw

3kw

2HP 2**

2HP 2**

2,5HP 2**

2,5HP 2**

x1

x1

x1

x1

Air control
Χρωματοθεραπεία / Color therapy

Θερμαντήρας / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer
Water reycling through Skimmer

*Προαιρετικά / Optional

Προαιρετικά / Optional
Μαξιλάρι γκρί ή λευκό / Pillow, grey or white
Κάλυμμα spa θερμομονωτικό / Thermal insulated spa cover
Περιμετρική επένδυση WPC / WPC perimeter coating
Σκαλοπάτι 0,60x0,30Y WPC / WPC step 0,60x0,30(H)
Στόμιο καταρράκτη πλήρωσης / Water outlet cascade spout
Κιτ συντήρησης / Maintenance kit
Σκούπα vac pompa spa / Vac pompa spa vacuum cleaner

ACRILAN WELLNESS & SPA

**Ταχύτητες / Speeds

23
BLACK

BEIGE

LIGHT
GREY

ANTHRACITE
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ACRILAN WELLNESS & SPA

ALBA

WHITE
GLOSS

WHITE
MATTE

2
580L

PRINCESS 1650 X 1650 X 720 mm

140kg

ACRILAN WELLNESS & SPA

A true
Princess
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ACRILAN WELLNESS & SPA

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου / Specifications
2 καθήμενοι / sitting persons

2

Χωρητικότητα / Capacity: 580 lt
Καθαρό βάρος / Net Weight: 150 kg
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 275kg/m2
Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
Χρώμα: Velour, λευκό / white gloss

580L

Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Τεχνολογία / System

140kg

Hydro

Combi

Energy

Συνολικός αριθμός jet / Total jets

20

20

20

Jet 63mm

10

10

10

Μεσαία / Medium Jets 88mm

8

8

8

Μεγάλα / Large Jets 153mm

2

2

2

Air control

2

2

2

9cm

9cm

9cm

PRINCESS 1650 X 1650 X 720 mm

Χρωματοθεραπεία / Color therapy
Όζον / Ozon therapy

√

√

√

3kw

3kw

3kw

2HP 2**

2,5HP 2**

2,5HP 2**

x1

x1

x1

Θερμαντήρας / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer
Water reycling through Skimmer

**Ταχύτητες / Speeds

Προαιρετικά / Optional
Κάλυμμα spa θερμομονωτικό γκρι ή λευκό / Thermal insulated spa cover, grey or white
Περιμετρική επένδυση WPC / WPC perimeter coating
Περιμετρική επένδυση ZEN / ZEN perimeter coating
Σκαλοπάτι WPC / WPC step
Στόμιο καταρράκτη πλήρωσης / Water outlet cascade spout
Κιτ συντήρησης / Maintenance kit
Σκούπα χειρός vac pompa spa / Vac pompa spa vacuum cleaner

ACRILAN WELLNESS & SPA
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VELOUR
BLACK

VELOUR
VELOUR
VELOUR
BEIGE ANTHRACITE GREY WHITE

VELOUR
LIGHT GREY

ACRILAN WELLNESS & SPA

ALBA

WHITE
GLOSS

2
500L

LONA 2000 X 1400 X 730 mm

130kg

ACRILAN WELLNESS & SPA
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ACRILAN WELLNESS & SPA

2
500L

LONA 2000 X 1400 X 730 mm

130kg

VELOUR
BEIGE

VELOUR
BLACK

VELOUR
GREY

VELOUR
WHITE

ACRILAN WELLNESS & SPA

VELOUR
LIGHT GREY

ALBA

WHITE
GLOSS

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου / Specifications
2 καθήμενοι / sitting persons
Χωρητικότητα / Capacity: 500 lt
Καθαρό βάρος / Net Weight: 130 kg
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 200kg/m2
Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
Χρώμα / Colors: Velour, μεταλιζέ / mettalic, λευκό / white gloss
Χαρακτηριστικά massage
Τεχνολογία / System

Hydro

Combi

Energy

Συνολικός αριθμός / Total Slimline jets

20

20

20

Jet 63mm

10

10

10

Μεσαία / Medium Jets 88mm

8

8

8

Μεγάλα / Large Jets 153mm

2

2

2

Air control

2

2

2

9cm

9cm

9cm

Χρωματοθεραπεία / Color therapy
Όζον
Θερμαντήρας / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer

√

√

√

3kw

3kw

3kw

2HP 2**

2,5HP 2**

2,5HP 2**

x1

x1

x1

Water reycling through Skimmer

**Ταχύτητες / Speeds

Προαιρετικά / Optional
Κάλυμμα spa θερμομονωτικό γκρι ή λευκό / Thermal insulated spa cover, grey or white
Περιμετρική επένδυση WPC / WPC perimeter coating
Σκαλοπάτι WPC / WPC step
Στόμιο καταρράκτη πλήρωσης / Water outlet cascade spout
Κιτ συντήρησης / Maintenance kit
Σκούπα χειρός vac pompa spa / Vac pompa spa vacuum cleaner

ACRILAN WELLNESS & SPA
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2
360L

TANGO 1850 X 1200 X 680 mm

180kg

ACRILAN WELLNESS & SPA
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ACRILAN WELLNESS & SPA

2
360L

TANGO 1850 X 1200 X 680 mm

180kg

VELOUR
BLACK

VELOUR
BEIGE

VELOUR
LIGHT GREY

VELOUR
ANTHRACITE
GREY

ACRILAN WELLNESS & SPA

WHITE
GLOSS

ALBA

WHITE
MATTE

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου / Specifications
2 καθήμενοι / sitting persons
Χωρητικότητα / Capacity: 360 lt
Καθαρό βάρος / Net Weight: 140 kg
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / Minimum floor strength required: 210kg/m2
Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
Χρώμα / Colors: Velour, μεταλιζέ / mettalic, λευκό / white gloss
Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Hydro

Combi

Energy

Συνολικός αριθμός / Total Slimline jets

16

16

16

Jet 63mm

10

10

10

Μεσαία / Medium Jets 88mm

6

6

6

Air control

2

2

2

9cm

9cm

9cm

Τεχνολογία / System

Χρωματοθεραπεία / Color therapy

√

√

√

3kw

3kw

3kw

2HP 2 τχ.

2,5HP 2 τχ.

2,5HP 2 τχ.

x1

x1

x1

Όζον / Ozon therapy
Θερμαντήρας / Heater
Αντλία / Pump
Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer
Water reycling through Skimmer

Στην προσαρμογή του ENERGY ο μηχανολογικός εξοπλισμός προεξέχει κατά 15-20 εκατοστά
In ENERGY adaptation the machinery protrudes by 15-20 cm

Προαιρετικά / Optional
Κάλυμμα spa θερμομονωτικό γκρι ή λευκό / Thermal insulated spa cover, grey or white
Περιμετρική επένδυση WPC / WPC perimeter coating
Περιμετρική επένδυση ZEN / ZEN perimeter coating
Στόμιο καταρράκτη πλήρωσης / Water outlet cascade spout
Κιτ συντήρησης / Maintenance kit
Σκούπα vac pompa spa / Vac pompa spa vacuum cleaner

ACRILAN WELLNESS & SPA
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IMP MINI PISCINES

ACRILAN WELLNESS & SPA

TWO OF A KIND
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SWIM SPA 6000
X

5960x2300x1205

11000L
400kg
6500L

IMP MINI PISCINES

550kg

SWIM SPA 4000
3960x2300x1205

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλων / Specifications
1
2
3
4

1.

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό
κέλυφος
High quality acrylic shell

2.

Ρητίνη προστασίας απο ώσμωση
και ρωγμές
Resin for resistance to corrosion
and cracking

3.

Πολυεστέρας υψηλής αντοχής
High strength polyester

4.

Μόνωση πολυουρεθάνης
Polyurethane insulation

Χωρητικότητα / Capacity IMP6000: 11.000 lt, IMP4000: 6.500 lt
Υλικό / Material: Ακρυλικό Λευκό Gloss / Acrylic white gloss
Εξωτερική ενίσχυση / External reinforcement: πολυεστέρας και
υαλοπίλημα / polyester and glass wool
Extra ενίσχυση πολυουρεθάνης / Extra polyurethane reinforcement
Χαρακτηριστικά massage / Massage specifications
Τεχνολογία / System
Συνολικός αριθμός jet / Total jets
Xρωματοθεραπεία / Color therapy
Θερμαντήρας / Heater
Αντλίες / Pumps
Αντλία κυκλοφορίας / Circulation pump

Balboa
6
√
3kw
3 x 2HP
√

Περιμετρική βάση / Perimeter base

√

Ανακύκλωση νερού μέσω Skimmer

x2

Water reycling through Skimmer
Αναρρόφηση / Suction

4

Τριφασικό / Three phase current

√

Προαιρετικά / Optional
Κιτ συντήρησης και απολύμανσης / Maintenance and disinfection kit
Σκούπα AquaBroom / AquaBroom vacuum cleaner
Φίλτρανση μέσω φίλτρου άμμου / Filtration through a sand filter

ACRILAN WELLNESS & SPA

POOLEX NANO, η αντλία θερμότητας ειδικά κατασκευασμένη για την θέρμανση και την ψύξη μικρών πισινών.
Τοποθέτηση σε παροχής ρεύματος 230V για να ζεσταίνετε ή να ψύχετε τη πισίνα σας σε μερικές ώρες.
POOLEX NANO, is a heat pump specially designed for the heating and cooling of small swimming pools.
Mounting to a 230V supply to warm up or cool your pool in a few hours.
Πλεονεκτήματα / Advantages:
• Μικρό κόμπακτ μέγεθος, βάρος 18 κιλών / Small compact size, weighing 18 kg
• Συμβατή - κατάλληλη για όλες της πισίνες / Compatible - suitable for all swimming pools
• Χαμηλή στάθμη θορύβου (αθόρυβη) / Low noise level (silent)
• Οικονομική / Εconomic
• Εξασφαλισμένο (ασφαλές ρεύμα) ηλεκτρικό σύστημα / Secured (safe current) electrical system
• Λειτουργία από 10ο C / Operation from 10ο C
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Τεχνικά χαρακτηριστικά / Specifications:
Χωρητικότητα πισίνας / Pool capacity: 20 m3
Μέγιστη κατανάλωση / Maximum consumption: 2800W
Θερμοκρασία εισόδου αέρα / Air inlet temperature: 26ο C
Πραγματική κατανάλωση / Actual consumption: 530W
Θερμοκρασία εισόδου νερού / Inlet water temperature: 26
Συντελεστής απόδοσης / Performance factor: 5,3
Υγρασία αέρα / Air humidity: 80% 					

- ULTRA COMPACT DESIGN
- COMPATIBLE WITH ALL ABOVE GROUND SWIMMING POOL
- TRANSPORTABLE (17KG)
- ULTRA SILENT
- ECONOMIC
- SECURISED ELECTRICAL SYSTEM
- OPERATING FROM -5°C

ACRILAN WELLNESS & SPA
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Κάθε εξάρτημα, ακόμη και εκείνο που δεν διακρίνεται, είναι σημαντικό για τη
συνολική αξία της επένδυσης σας. Όταν αγοράζετε ένα spa,επιλέξτε τις σωστές
διαστάσεις, εξετάστε την ποιότητα των υλικών και ελέγξτε την εγγύηση.
Στην Acrilan κατασκευάζουμε όλα τα spa χρησιμοποιώντας το ακρυλικό φύλλο
Lucite, το οποίο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που
προσδιορίζονται από την Ε.Ε. Η δομή του χρώματος, το πάχος, η ακαμψία,
η αντοχή, η ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτινοβολίες είναι μόνο μερικές
από τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν. Όλα τα spa Acrilan είναι εξοπλισμένα
με τα πλέον σύγχρονα, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, αμερικανικά
συστήματα έλεγχου της Balboa water Group, καθώς και καναδικά της Gecko
Alliance Group, που προσφέρουν την μέγιστη λειτουργικότητα, ευελιξία
και οικονομία. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τους, επιτρέπουν την
διασύνδεση και έλεγχο του spa ακόμα και από το smart phone ή tablet σας,
τον απλοποιημένο έλεγχο μέσω εξωτερικών κομβίων, καθώς και την έξυπνη
επιλογή τρόπου θέρμανσης του spa, με σύνδεση εξειδικευμένου εναλλάκτη
θέρμανσης που σας επιτρέπει την σύνδεση του, με οποιαδήποτε εξωτερική
πηγή ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομικότερη λειτουργία του
συστήματος .
Για να είστε σίγουροι για την επένδυση σας και την αξία της!
Every single component, even those that you cannot see, is important to the overall
value of your investment. When buying a spa, choose the correct dimensions,
consider the quality of the materials and check the guarantee.
We manufacture all the spas, using the Lucite acrylic sheet, which covers all EU
specifications and requirements. Color structure, thickness, stiffness, are
only some of the properties that characterize it. All Acrilan spa products are
equipped with the most recent, high quality and reliable American control
systems of the Balboa water Group, as well as the Canadian Gecko Alliance
Group, offering maximum functionality, flexibility and economy.
Thanks to their advanced technology, they allow the connection and control of the
spa even from your smart phone or tablet, the simplified control via external
buttons, and the smart choice of how to heat the spa, by connecting a specialized heat exchanger that allows you to connect with any external source of
energy, thus ensuring more economical operation of the system.
To be sure about your investment and its value!

ACRILAN WELLNESS & SPA
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Gecko Spa System
technical information
COMBI

ENERGY

Ηλεκτρονικό πάνελ / Electronic panel

IN.K300

IN.K500****

Control system

YN.YJ-3

IN.YE-3

-

√

1 φάση / phase x 16A (230V)

1 φάση / phase x 16A (230V)

In Grid
Σύνδεση ρεύματος / Power connection

Αντλία / Pump Aqua Flo *

Βέλτιστο / Optimal

Βέλτιστο / Optimal

1 φάση x 16A (230V)

1 φάση x 16A (230V)

Ελάχιστο / Minimum

Ελάχιστο / Minimum

1 αντλία / pump 2 ***, 2,5 HP

1 αντλία / pump 2 ***, 2,5 HP

Ανακύκλωση / Recycling

Μέσω σκίμερ

Μέσω σκίμερ

Through skimmer

Through skimmer

2

3

1x3kw

1x3kw

Αναρρόφηση / Suction
Θερμαντήρας με αισθητήρα ροής / Heater with flow sensor
Χρωματοθεραπεία / Color therapy

9cm

9cm

Όζον / Ozon therapy

√

√

Επιλογέας / Selector

2

2

Βάση / Base

√

√

Αερομασάζ / Air-massage

√

√

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy

√

√

Ιn Touch (wi-fi )**

-

√

Κρυφός πίνακας ελέγχου με εξωτερικά μπουτόν χειρισμού

-

√

-

√

Προαιρετικά / Optional

Hidden control panel with external control buttons
Προεγκατεστημένος εναλλάκτης ενέργειας εξειδικευμένος για spa
Pre-installed spa specialist for spa

* Aqua Flo: Αντλία με πατενταρισμένο σύστημα στεγανότητας από ανοξείδωτα εξαρτήματα stainless steel 316 / Pump with
patented sealing system made of stainless steel 316.
** Ιn Touch (wi-fi): Συνδεσιμότητα μέσω διαδικτύου για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω smartphone / Internet connectivity for
remote control via smartphone.
*** Ταχύτητες / Speeds.
**** To πληκρολόγιο Κ500 είναι προαιρετικό. Το σύστημα energy διατίθεται και με τα 2 πληκτρολόγια / The K500 keypad is
optional. The energy system is also available with the 2 keypads.
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Εναλλάκτης θερμότητας συστήματος Energy
Energy System Heat Exchanger
Θερμάνετε το SPA σας γρήγορα και οικονομικά
Heat your SPA quickly and economically
Όλο και περισσότεροι χρήστες SPA αναζητούν μια οικονομικότερη αλλά και φιλική προς το
περιβάλλον λύση. Η χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη
λύση.
Η σύνδεση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι απλή, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό σύστημα
διαχείρισης In.Grid (Energy), το οποίο σας παρέχει την δυνατότητα της επιλογής μέσα από
τoυς έξυπνους τρόπους λειτουργιάς, ανάλογα με της απαιτήσεις σας. Η εξωτερικής πηγής
θέρμανση του SPA μπορεί να είναι μια αντλία θερμότητας, ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης
ή και ακόμα ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια. Επιλέξτε την σύνδεση
του δικού σας εναλλάκτη θερμότητας ή προτιμήστε τον εξειδικευμένο εναλλακτη τιτανίου
τις Acrilan προεγκατεστημένο στο σύστημα spa και εκμεταλλευτείτε την θερμότητα ενός
εξωτερικού δικτύου θέρμανσης, που τροφοδοτείται από σαφώς οικονομικότερα καύσιμα.
Η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράλληλη σύνδεση σε αυτό. Απολαύστε μια λύση
που μπορεί να μειώσει το συνολικό χρόνο θέρμανσης, με θερμοκρασία εκκίνησης 25°C με
αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, και τη μέγιστη ευελιξία του συστήματός σας.
More and more SPA users are looking for a more economical but environmentally friendly solution.
Using a heat exchanger is proven to be the best solution.
Connecting to such a system is simple, using the innovative In.Grid (Energy) management system,
which gives you the choice of intelligent modes of operation, depending on your requirements. The outdoor heating source of the SPA can be a heat pump, a central heating boiler,
or even a system that uses solar energy. Choose the connection of your own heat exchanger
or choose the Acrylan pre-assembled titanium alternative to the spa and take advantage of
the heat of an external heating network powered by significantly cheaper fuels.
The only necessary condition is the parallel connection to it. Enjoy a solution that can reduce total
heating time, with a starting temperature of 25° C resulting in cost savings and maximum
flexibility of your system.

Παροχή ελέγχου και
τεχνικής υποστήριξης
μέσω του συστήματτος In
Touch (WiFi) και δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου
και επίλυσης τεχνικών
προβλημάτων απο την
εταιρία μας
ACRILAN WELLNESS & SPA
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Balboa Spa System
Tόσο ήσυχη που θα αναρωτιέστε αν λειτουργεί!
Τώρα μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες προσωπικού μασάζ με τα συστήματα spa της Acrilan.
To σύστήμα σας επιτρέπει να απολαύσετε ένα πλήρες μασάζ σώματος, επιλέγοντας την
υδροθεραπεία που επιθυμείτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Χαλαρώνοντας στο spa,
μπορούν να επιλέξετε είτε την ήρεμη κίνηση του νερού, αυξάνοντας ή μειώνοντας
την ένταση, είτε το μασάζ-κύμα ή το παλμικό. Με αυτόν τον τρόπο ζείτε μια
ξεχωριστή εμπειρία όπου το νερό κινείται γύρω από το σώμα – απολαμβάνοντας ένα
αναζωογονητικό μασάζ το πρωί ή ένα χαλαρωτικό το βράδυ, ανάλογα με τις απαιτήσεις
και τις επιθυμίες σας!
Now you can enjoy customized massage services with the Acrilan system, the latest innovation in
spa pumps.
The pump allows you to enjoy a full body massage by selecting your own hydrotherapy option
through the press of a button. While relaxing in the spa, you can opt for the gentle water
movement, by increasing or decreasing the intensity of the water flow, or for the wave/pulse
massage options. Thereby you experience a unique sensation where the water flows around
the body, enjoying an invigorating massage in the morning or a relaxing one in the evening,
depending on your demands and wishes!

Ozon
Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και το οποίο αποτελείται από
τρία άτομα οξυγόνου. Χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό για τις πισίνες και τα spa.
Η οζονογεννήτρια εγχέει όζον στο σύστημα των σωληνώσεων του spa, το οποίο στη συνέχεια
αναμιγνύεται με το νερό που κυκλοφορεί, εξουδετερώνοντας τα βακτήρια και τους ιούς.
Πλεονεκτήματα: Μειώνει τη χρήση απολυμαντικών προϊόντων - Σκοτώνει έως και το 99% των
επικίνδυνων βακτηριδίων και ιών - Εξαλείφει έλαια και λοσιόν - Είναι 100% φυσικό και
βιοδιασπώμενο.
Ozone is a gas that is encountered in the atmosphere and comprises three oxygen atoms. It is often
used as a disinfectant for swimming pools and spas. The ozone generator injects ozone into
the system of the spa pipe, which is then mixed with the circulating water, neutralizing any
bacteria and viruses.
Benefits: Reduces the use of disinfectants - Kills up to 99% of hazardous bacteria and viruses - Eliminates oils and lotions - It is 100% natural and biodegradable.
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Balboa Spa System
technical information

Ηλεκτρονικό πάνελ / Electronic panel
Control system
Σύνδεση ρεύματος / Power connection

Αντλία / Pump

HYDRO

PLUS

DELUXE

TOUCH

VL401Balboa

TP400

TP800 Balboa

Spa Touch 2

GS100 Balboa

BP601BALBOA

BP601BALBOA

BP601BALBOA

1 φάση / phase x 25A (230V)

1 φάση / phase x 25A (230V)

3 φάσεις / phases x 3x16A (400V)

3 φάσεις / phases x 3x16A (400V)

Βέλτιστο / Optimal

Βέλτιστο / Optimal

Βέλτιστο / Optimal

Βέλτιστο / Optimal

1 φάση / phase x 16A (230V)

1 φάση / phase x 16A (230V)

1 φάση / phase x 32A (230V)

1 φάση / phase x 32A (230V)

Ελάχιστο / Minimum

Ελάχιστο / Minimum

Ελάχιστο / Minimum

Ελάχιστο / Minimum

1 x αντλία / pump 2** 2ΗΡ

1 x αντλία / pump 2** 3ΗΡ

1 x αντλία / pump 2** 3ΗΡ

1 x αντλία / pump 2** 3ΗΡ

Ultimax Niagara
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+ 1 αντλία / pump MicroSilk 230V + 1 αντλία / pump MicroSilk 230V

Blower θερμού αέρα / Hot air blower

-

Microsilk
Ανακύκλωση / Recycling

Σύστημα φίλτρου / Filter system

1 x 1150W

1 x 1150W

1 x 1150W
√

-

-

√

Μέσω σκίμερ

Μέσω σκίμερ

Μέσω σκίμερ

Μέσω σκίμερ

Through skimmer

Through skimmer

Through skimmer

Through skimmer

MAGNUM

MAGNUM

MAGNUM

MAGNUM

Αναρρόφηση / Suction

2

2

3

3

Θερμαντήρας / Heater

1 x 3KW

1 x 3KW

1 x 3KW

1 x 3KW

9cm

9cm

13cm

13cm

√

√

√

√
√

Χρωματοθεραπεία / Color therapy *
Όζον / Ozon therapy
Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy

-

√

√

Επιλογέας / Selector

2

2

2

2

Περιμετρική / perimeter

Περιμετρική / perimeter

Περιμετρική / perimeter

Περιμετρική / perimeter

ø40

ø40

ø40

Βάση / Base

Αποστράγγιση με βάνα / Drainage with valve

ø40

* Στη χρωματοθεραπεία σας δίνεται η δυνατότητα σταθεροποίησης χρώματος / In color therapy, you have the ability to stabilize the color.
** Ταχύτητες / Speeds.
Στο σύστημα HYDRO ο προβολέας μπορεί να αντικατασταθεί από αλυσίδα των 6 led / In the HYDRO system, the headlamp can be replaced by a 6-LED chain.
Στα συστήματα PLUS & DELUXE ο προβολέας μπορεί να αντικατασταθεί από αλυσίδα των 10 led / In the PLUS & DELUXE systems, the headlamp can be replaced by a 10 led chain.
**** To πληκρολόγιο Touch είναι προαιρετικό. Το ίδιο σύστημα διατίθεται με το πληκτρολόγιο Deluxe / The Touch keypad is optional. The system is available with the
Deluxe keypad as well.
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Maintenance
Για να διατηρηθεί μια πισίνα ή σπα (μικρή πισίνα) σε τέλεια κατάσταση οι κανόνες είναι λίγοι, αλλά
βασικοί. Μόνο λίγες ώρες μετά την πλήρωση, αν και το νερό φαίνεται καθαρό και διαυγές,
αρχίζει μια γρήγορη και προοδευτική διαδικασία ρύπανσης καθώς ο αέρας, οι λουόμενοι και
το περιβάλλον εισάγουν συνεχώς βρωμιά στο νερό όπου και μετατρέπεται σε τροφή για τα
βακτήρια και τα φύκια, προκαλώντας θολότητα και δυσάρεστες οσμές.
Αυτή η διαδικασία, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά σε δύο στάδια με απλό και γρήγορο τρόπο.
Αρχικά, με τη βοήθεια ενός κυκλώματος φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης, αφαιρούνται τα
επιφανειακά ιζήματα χάρη στη συσκευή φιλτραρίσματος, ενώ το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει
προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την καταπολέμηση και την πρόληψη των βακτηρίων
και των φυκιών, ώστε το νερό να είναι κατάλληλο για χρήση.
Το κιτ OXI SPA SET περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προϊόντα για τη σωστή συντήρηση του νερού
τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση. Περιλαμβάνει: ταμπλέτες ενεργού οξυγόνου,
ρυθμιστή PH υγρό, απολυμαντικό κατά της δημιουργίας «πρασινάδας» και θολού νερού
(αλγοκτόνο), PH tester, καθαριστικό τοιχωμάτων Spa και δοσομετρητή που επιπλέει για τις
ταμπλέτες.
Iδανικά για τον καθαρισμό του πυθμένα των σπα και των πισινών, ειδικά σε δύσκολα σημεία χωρίς
να απαιτείται το άδειασμά τους, προτείνονται σκούπες spa (χειροκίνητες, αυτόματες ή
ηλεκτρικές).

In order to maintain a pool or a spa (a small pool) in an excellent condition, there are a few but basic rules to
be followed. Soon after your pool or spa is filled, the water looks clean and clear. However, a rapid
and progressive pollution process begins. The air, the bathers and the environment continuously
introduce contaminants into the water which are then converted into food for the bacteria and
algae, causing turbidity and unpleasant odors.
This process can be reversed quickly and effectively in just two simple steps. Firstly, with the use of a filtering
and recycling circuit, the surface sediments can actually be removed through the filtering device.
After that, the use of a variety of products that are specifically designed to combat and prevent
bacteria and algae, make the water suitable for use.
The OXI SPA SET Kit includes all the necessary products for the proper maintenance of the water and is
suitable for both domestic and professional use. It includes active oxygen tablets, liquid PH regulator, disinfectant against the creation of “greenery” and turbid water (algaecide), PH tester, Spa wall
cleaner, floating dosing device for tablets.
Finally, VAC is a manually-controlled vacuum cleaner which, by means of water suction, retains dirt and
restores the water in a clean state. It is ideal for cleaning the bottom of swimming pools and spas,
especially in difficult areas, without the need to empty them.
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Καταρράκτης πλήρωσης / Filling waterfall
Για την εύκολη και πρακτική πλήρωση νερού προτείνουμε την τοποθέτηση ενός
καταρράκτη πλήρωσης στο τοίχωμα του spa της επιλογής σας.
For easy and practical water filling, we recommend placing a filling waterfall in the spa wall
of your choice.

Filters

Oxi Spa Kit

Cleaners

Απολυμαντική θεραπεία ΣΟΚ / Shock treatment
Επεξεργασία σοκ με βάση το χλώριο. Εξαιρετικά δραστική ενάντια στους μύκητες, τα βακτήρια και τα άλγη.
Ιδανική στην φάση έναρξης του σπα για την αρχική επεξεργασία του νερού, καθώς και για την ανανέωση
της ποιότητας του πολύ μολυσμένου ή βρώμικου νερού, λόγω ακραίων κλιματολογικών συνθηκών ή σε
περίπτωση πολύ έντονης χρήσης του Spa (π.χ. πράσινο ή καφέ νερό, μικρή διαύγεια).
Προτεινόμενο Προϊόν: Chlor Shock 20. Με δοσολογία 1 δισκίο προϊόντος ανά κυβικό μέτρο, το Chlor Shock 20
φέρνει το νερό στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Chlorine-based shock treatment. Extremely active against fungi, bacteria and algae. Ideal at the start of the spa for initial water
treatment and for the renewal of the quality of highly polluted
or dirty water, due to extreme climatic conditions or in case of
very intense use Spa (eg green or brown water, small clarity).
Proposed Product: Chlor Shock 20. With a dosage of 1 tablet product
per cubic meter, Chlor Shock 20 brings water in the best possible conditions.

ACRILAN WELLNESS & SPA
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VAC POMPA SPA
Χειροκίνητη αντλία καθαρισμού πυθμένα. Απορροφά το
νερό και το επιστρέφει καθαρό, κρατώντας τις ακαθαρσίες
στο ειδικό φίλτρο.
Manual vacuum pump for cleaning the bottom of the spa. It
absorbs water and returns it clean, holding dirt in its special
filter.

AQUABROOM
Αυτόματη σκούπα καθαρισμού σπα. Απομακρύνει
άμμο, λάσπη ακόμα και άλγη. Λειτουργεί με 5 DCELL
μπαταρίες (ON/OFF διακόπτης) με πάνω από 3 ώρες χρόνο
συνεχόμενης λειτουργίας. Χειροκίνητη χρήση. Σύνδεση με
οποιοδήποτε τηλεσκοπικό κοντάρι.
Automatic spa vacuum cleaner. It removes sand, sludge or
even algae. It operates with 5 DCELL batteries (ON/OFF
switch) offering longer than 3 hours of continuous operation.
Manual use. Connecting to any telescopic pole.

CATFISH
Ηλεκτρική σκούπα επαναφορτιζόμενη καθαρισμού σπα. Ισχυρός
καθαρισμός άμμου, φύλλων, άλγης. Χρησιμοποιείται με το
χέρι. Σύνδεση με οποιοδήποτε τηλεσκοπικό κοντάρι με ειδική
σακούλα “micro filter” για συγκράτηση μικρών σωματιδίων.
Μπορεί να ελιχθεί σε γωνίες. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
λιθίου με περίπου 45 λεπτά συνεχόμενο χρόνο λειτουργίας .
Rechargeable spa cleaning electric vacuum cleaner. Effective
cleaning of sand, leaves, algae. Manual use It connects to any telescopic pole with a special ‘micro-filter’ bag to hold small particles
removed. Easy to manoeuvre into corners. Rechargeable lithium
batteries offering around 45 min of continuous operation.
ACRILAN WELLNESS & SPA

LIFE BRUSH
Βουρτσάκι καθαρισμού, ιδανικό για σπα και υδρομασάζ.
Ημικυκλικός σχεδιασμός. Βούρτσα από μαλακή τρίχα.
Small brush, ideal for spas and hydro-massage facilities.
Semi-circular design. Soft-hair brush.

LIFE WATERWAND
Εργαλείο καθαρισμού φίλτρων σπα. Συνδέεται απλά
με ένα λάστιχο νερού. 8 ακροφύσια ψεκάζουν νερό με
υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της επιφάνειας του
φίλτρου. Αυξάνει τη διάρκεια χρήσης του φίλτρου.
Spa filter cleaning tool Simply connect to a water hose.
8 finger-like nozzles spray water under high pressure
to ensure the filter surface is cleaned. It extends the life
cycle of filters.

MAGNUM FILTER
Xάρτινο φυσίγγιο σετ 2 τεμαχίων.
Paper cartridge; 2-piece set.

ACRILAN WELLNESS & SPA
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GLOSS WHITE

The Material
Στην Acrilan κατασκευάζουμε όλα τα spa, χρησιμοποιώντας χυτά
ακρυλικά φύλλα της Lucite, το κατ’ εξοχήν υλικό για spa. Απαλό,

CAMEO

ζεστό και ευχάριστο στο άγγιγμα είναι η ιδανική επιλογή!
Με εξαιρετική σταθερότητα χρωμάτων, ανθεκτικό στις
υπεριώδεις ακτινοβολίες, στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
και σε χημικές ουσίες, το ακρυλικό φύλλο Lucite μπορεί να
αφεθεί σε ανοικτό χώρο χωρίς τον κίνδυνο φθοράς. Δεν έχει
πόρους και είναι εύκολο στον καθαρισμό. Είναι διαθέσιμο σε

ALBA

ποικιλία χρωμάτων και εφέ.
Λευκό, περλέ ή μαρμαριζέ είναι μερικές από τις επιλογές που
προσφέρονται για να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό
spa.
At Acrilan all spas are manufactured using cast acrylic sheets by
Lucite, the spa material par excellence. Soft, warm and pleasant

PEARL SHADOW

to the touch, it is an ideal choice!
With their excellent colour stability, unaffected by ultraviolet radiation or temperature fluctuations and chemicals, Lucite acrylic
sheets can be installed outdoors without any risk of wear. There
are no pores in the material, which is also easy to clean. It is
available in a wide range of colours and effects.

STERLING SILVER

White, pearl-like or marble-like are some of the options available
so that you may create your own personal spa.

SUMMER SAPPHIRE

TUSCAN SUN

ACRILAN WELLNESS & SPA

VELOUR MATTE

GLOSS WHITE

Η εκλεπτυσμένη, βελούδινη και ματ υφή προσφέρει πολυτελή
εμφάνιση και αίσθηση φυσικού λίθου, συνοδευμένη με όλα
εκείνα τα πλεονεκτήματα και τις υψηλές επιδόσεις ενός
ακρυλικού υλικού.
Το εύρος των χρωμάτων καθιστούν το Velour ιδανικό για την

WHITE VELOUR

κατασκευή μπανιέρας, ντουζιέρας ή SPA σε σύγχρονα μπάνια,
ενώ προσδίδει υπεραξία στον προϊόν μέσω ενός ανταγωνιστικού
ακρυλικού υλικού.
Το υλικό προκαλεί αδιαμφισβήτητα το ενδιαφέρον των ειδικών
του τομέα της διακόσμησης, όπως των σχεδιαστών εσωτερικού
χώρου, των αρχιτεκτόνων και φυσικά των καταναλωτών, με την
μοντέρνα εμφάνιση του, διατηρώντας παράλληλα όλα εκείνα

ANTHRACITE GREY VELOUR

τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα κυτταρικό υλικό χυτής
ακρυλικής πρώτης ύλης.
Αυτό το καινοτόμο υλικό ξεχωρίζει για την κομψότητα του
και δημιουργεί μια πρωτοποριακή κατηγορία προϊόντων ενώ
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παράλληλα ικανοποιούνται οι ανάγκες του τελικού καταναλωτή,
μεσω των προσφερόμενων ματ χρωματικών επιλογών.
The refined, velvety matt texture provides a luxurious look and a

LIGHT GREY VELOUR

feel of natural stone, accompanied with all the advantages and
high performance properties of acrylic.
The range of colours available make Velour ideal for bath tubs,
shower or SPA units in modern bathrooms, while adding value to
any product because of the competitive advantages of acrylic.
This material indisputably attracts the interest of interior decoration experts, such as interior designers and architects and, of

BEIGE VELOUR

course, of consumers, because of its trendy look; it also maintains all the advantages offered by cellular cast acrylic.
This innovative material stands out for its elegance; it creates a
pioneering class of products and fully meets the needs of end
consumers with its wide range of matt colour shade options.

BLACK VELOUR

ACRILAN WELLNESS & SPA

Thermal Cover
Θερμικό Κάλλυμα

Κατασκευάζουμε τα καλύμματα των spa μας, ώστε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο επίπεδο θερμομόνωσης αλλά και προστασίας των spa από φθορές.
Τα καλύμματά μας αποτελούνται εσωτερικά από διογκωμένη πολυστερίνη και εξωτερικά από
τεχνόδερμα με αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV), στο αλάτι και στο χλώριο. Το
τεχνόδερμα παράλληλα, είναι αντιμυκητιακό, αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές. Είναι
αναδιπλούμενα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, ενώ διαθέτουν λαβές και ιμάντες
σταθεροποίησης. Διατίθενται σε λευκό ή γκρι χρώμα.
We manufacture our spa covers so as to offer the best possible heat insulation and to protect the spa
from wear.
Our covers have an interior layer of expanded polystyrene and an external layer of imitation leather
(poromeric material) resistant to ultraviolet (UV) radiation, salt and chlorine.
Imitation leather is also resistant to fungi and bacteria and slow-burning.
Our covers are easy to fold so as to facilitate transport and storage and equipped with handles and
stabilisation straps.
They are available in white or grey colours.
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