
Οι ακρυλικές ποδιές κατασκευάζονται με τη χρήση των χυτών ακρυλικών φύλλων από τα οποία κατασκευάζεται 

το ίδιο το κέλυφος των spa. Το αποτέλεσμα είναι η εξαιρετική ομοιομορφία και η απόλυτη χρωματική 

σταθερότητα, μεταξύ κελύφους και ποδιάς.

Είναι ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV), στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και σε διάφορες 

χημικές ουσίες. Κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς τον κίνδυνο φθοράς.

The Acrylic side panels are made by cast acrylic sheets from which the spa shell itself is made. The result is 

excellent uniformity and absolute color stability between the shell and the side panel. They are resistant to 

ultraviolet (UV) radiation, temperature fluctuations and various chemicals. Suitable for outdoor use, without the 

risk of wear.

ΧΡΩΜΑΤΑ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ / COLORS & FINISHES
Οι ακρυλικές ποδιές διαχωρίζονται στις δύο παρακάτω βασικές υφές.

Acrylic side panels are divided into the next two basic textures.

GLOSS

Η γυαλιστερή υφή (Gloss), αποτελεί πλέον μια κλασσική, παραδοσιακή επιλογή γενικότερα στην κατηγορία των 

ειδών υγιεινής και προσφέρεται μόνο σε λευκό χρώμα.

The glossy texture, is  a classic, traditional choice in general in the category of sanitary ware and is offered only 

in white.

VELOUR MATT

Η εκλεπτυσμένη, βελούδινη και ματ υφή (Velour Matt), προσφέρει μια πολυτελή εμφάνιση και συνοδεύεται με 

όλα τα πλεονεκτήματα και τις υψηλές επιδόσεις ενός χυτού ακρυλικού υλικού. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 

στις παρακάτω χρωματικές επιλογές Velour matt: Λευκό, Μπεζ, Γκρι ανοιχτό, Γκρι Ανθρακίτη και Μαύρο.

The refined, velvety, and matte texture offers a luxurious look and is accompanied by all the advantages and high 

performance of a cast acrylic material. You can choose between the following Velour matt color options: White, 

Beige, Light Grey, Anthracite Grey and Black.

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
ACRYLIC PANELS

Προς το παρόν, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ακρυλικής ποδιάς, μόνο για τα παρακάτω 2 μοντέλα.

Until now, there is the possibility of choosing the acrylic side panels, only for the following 2 models:  

• Lona 200 x 140

• Tango 185 x 120
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