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Nova Group jest jedną z największych  

firm dostarczających innowacyjne, komplek-

sowe rozwiązania dla branży hotelarskiej oraz spa  

& wellness. Stawiamy na najlepsze światowe 

rozwiązania cenionych producentów, dzięki czemu 

możemy zaoferować Państwu bezpieczne, spra- 

wdzone technologie, na miarę XXI wieku.

Mamy ogromną przyjemność przedstawić w krót-

kim zarysie, najważniejsze obszary działania firmy  

oraz nasze największe atuty:

BOGATE KNOW-HOW
Jesteśmy z Państwem już ponad 35 lat, w tym cza-

sie zdobyliśmy kluczowe na rynku kompetencje, 

dzięki którym oferujemy najlepsze rozwiązania.  

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam efektywnie 

NOVA GROUP
PROFESJONALNA OFERTA DLA HOTELI, 
OŚRODKÓW SPA & WELLNESS ORAZ DAY SPA

współpracować z najlepszymi klinikami i gabine-

tami medycyny estetycznej, skutecznie doradzając  

i wspierając je, na każdym etapie rozwoju biznesu.

NAJLEPSZE ŚWIATOWE MARKI
W naszym portfolio znajdują się ściśle  

wyselekcjonowane marki, których wybór poparty jest 

dogłębną znajomością branży medycyny estetycznej  

oraz kosmetologicznej, jak również wieloma analizami 

rynków i potrzeb Państwa pacjentów. 

Jako dostawca wyposażenia i produktów dla  

wiodących klinik i gabinetów stawiamy na jakość  

i bezpieczeństwo. W naszym portfolio znajdziecie 

Państwo światowe marki m.in. Kurland, Gharieni,  

Trautwein, Sybaritic, EOS. 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania ze świata 

saun i stref relaksu. Posiadamy bogate portfolio 

rozwiązań do stref spa & wellness tj. Float Spa, Soft 

Pack System, Gharieni MLX Quarz i MLW Amphibia 

oraz wiele innych. Naszą ofertę doskonale uzupełniają  

aparaty kosmetologiczne oraz nowoczesne komfor-

towe fotele i leżanki zabiegowe. 

TEAM EKSPERTÓW
Zatrudniamy najlepszych specjalistów branży spa  

& wellness. Dodatkowo, wspiera nas zespół  

ekspertów, przyczyniając się do rozwoju oferow-

anych przez nas rozwiązań, co pozwala nam na wpro- 

wadzanie na rynek najbardziej pożądanych technologii  

oraz rozwiązań, tak aby nasi partnerzy biznesowi byli 

zawsze o „krok przed konkurencją”. 
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Każda marka, z portfolio Nova Group, posiada odpo-
wiednie wsparcie marketingowe. Nasza strategia 
zakłada systematyczne i długoterminowe prowadzenie 
działań z zakresu promocji oraz public relations.  
Dzięki wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji 
budujemy świadomość produktów i wspieramy rozwój 

biznesowy naszych Klientów.

SILNY WIZERUNEK
FIRMY I MARKI

KAMPANIE MARKETINGOWE

Dzięki prowadzeniu kampanii medialnych, w kluczo- 
wych tytułach branżowych oraz life’stylowych,  
skutecznie prezentujemy największe atuty naszych 
produktów oraz przewagi konkurencyjne naszych 

Klientów.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Organizujemy spotkania i konferencje prasowe,  
publikujemy artykuły i informacje prasowe, a także 
wywiady z ekspertami i ich komentarze tematyczne.

PUBLIC RELATIONS
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Dzięki dynamicznemu rozwojowi kanałów social  
media oraz posiadaniu kilkunastu profili na Facebook’u 
i stron www szybko i zarazem skutecznie docieramy  
z informacją do grupy docelowej. Stawiamy na dialog i 

interakcję, wsłuchując się w informację zwrotną.

SILNY WIZERUNEK
FIRMY I MARKI

INTERNET

Informujemy, edukujemy i doradzamy. Bierzemy udział 
w największych targach i kongresach ale też sys-
tematycznie organizujemy własne, niezwykle ciekawe
wydarzenia – w formie konferencji, eventów i szkoleń.

KONFERENCJE I KONGRESY

Oferujemy szerokie wsparcie w postaci różnorodnych 
materiałów graficznych: ulotek, katalogów i folderów, 
które w atrakcyjnej formie prezentują urządzenia  

i budują świadomość marek wśród klientów.

MATERIAŁY GRAFICZNE
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PROJEKTOWANIE
TWORZYMY WYJĄTKOWE MIEJSCA
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REALIZACJE
TWORZYMY Z PASJĄ DLA WAS

HOTELE
• HILTON***** ŚWINOUJŚCIE RESORT & SPA
• ARIES HOTEL & SPA WISłA
• RADISSON HOTEL SZKLARSKA PORęBA
• PLATINUM MOUNTAIN RESORT & SPA
• RADISSON BLU HOTEL & RESIDENCES ZAKO-

PANE
• NOSALOWY PARK HOTEL & SPA ZAKOPANE
• HOTEL CZARNY POTOK RESORT & SPA 
• HOTEL PIENINY GRAND SZCZAWNICA
• MODRZEWIE PARK HOTEL***** SZCZAWNICA
• BACHLEDA CLUB RESIDENCE***** ZAKOPANE
• GWIAZDA MORZA **** RESORT SPA & SPORT
• NOTERA HOTEL**** SPA
• NOSALOWY DWÓR ***** RESORT & SPA
• AQUARION **** ZAKOPANE
• ARIES **** HOTEL & SPA ZAKOPANE
• SIEDLISKO CAROWNICA WELLNESS & SPA
• PAłAC MAłA WIEŚ – BELSK ****
• TERMY CHOCHOłÓW
• ROYAL – BIAłYSTOK HOTEL & SPA *****
• KOCIERZ HOTEL & SPA
• FOLWARK łOCHÓW

• HOTEL OSKAR BUSINESS & SPA **** PUłAWY
• KANDARA SPA HOTEL HILTON WROCłAW
• GRAND PARK RUSAłKA SZCZECIN
• PRIMAVERA JASTRZęBIA GÓRA
• SANATORIUM SłOWACKI HOTEL MEDICAL & 

SPA
• HOTEL BRISTOL – WARSZAWA
• PAłAC MORTęGI HOTEL & SPA MAZURY 
• DIUNE HOTEL & RESORT BY ZDROJOWA*****
• TALARIA RESORT & SPA
• HOTEL & SPA**** FABRYKA WEłNY
• HOTEL & SPA**** DWÓR DROBLIN
• HOTEL BRISTOL BUSKO**** ART & MEDICAL 

SPA
• HOTEL**** UROCZYSKO SPA & WELLNESS
• HOTEL***** MIKOłAJKI
• HOTEL**** ARłAMÓW
• HOTEL**** NARVIL CONFERENCE & SPA
• HOTEL MERCURE**** KRYNICA ZDRÓJ RE-

SORT & SPA
• HOTEL BANIA**** THERMAL & SKI
• HOTEL GDAŃSK**** BOUTIQUE
• HOTEL LEDA**** SPA KOłOBRZEG

• ODYSSEY CLUB HOTEL WELLNESS & SPA*****
• HOTEL BRYZA **** RESORT & SPA
• ROSEVIA RESORT & SPA
• MARINE HOTEL*****
• HOTEL OSSA**** CONGRESS & SPA
• HOTEL & SPA **** CZARNY GROŃ
• WARSZAWIANKA HOTEL**** WELLNESS & SPA
• GRAND HOTEL**** STAMARY
• HOTEL PREZYDENT**** MEDICAL SPA &  

WELLNESS
• HOTEL**** GOłęBIEWSKI KARPACZ
• PAłAC NA WODZIE****
• HOTEL QUADRILLE RELAIS & CHATEAUX
• ZAMEK BISKUPI JANÓW PODLASKI ****
• MASURIA HOTEL & SPA****
• KRÓL KAZIMIERZ **** HOTEL & SPA
• HOTEL PAłAC RUNOWO ****
• RÓŻANA REZYDENCJA
• PAłAC ŻELECHÓW **** SPA & WELLNESS
• HOTEL**** KRASICKI
• HOTEL**** BULWAR
• MALINOWY DWÓR**** HOTEL & MEDICAL SPA
• HOTEL BUKOVINA**** SPA & WELLNESS
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HOTELE, INSTYTUTY & DAY SPA
WYJĄTKOWE MIEJSCA NA MAPIE SPA & WELLNESS

• HOTEL ZAMEK NA SKALE****
• OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH CE-

TNIEWO
• HOTEL MEDICAL**** SPA UNITRAL
• PANORAMA MORSKA JAROSłAWIEC HEALTH 

RESORT & MEDICAL SPA
• PAPUGA PARK HOTEL**** WELLNESS & SPA
• HOTEL STOK**** SKI & SPA
• Z-HOTEL**** BUSINESS & SPA
• HOTE ZAMEK RYN****
• HOTEL PLATINUM****
• MRONGOVIA**** HOTEL RESORT & SPA
• HOTEL**** ARKA MEDICAL SPA
• DWÓR KOMBORNIA HOTEL & SPA****
• ARTIS HOTEL**** & SPA
• PAłAC MIERZęCIN WELLNESS & WINE RESORT
• HOTEL**** LIDIA SPA & WELLNESS
• LIDO APARTMENTS & SPA SARBINOWO
• OPERA HOTEL***
• OSADA KARBÓWKO HOTEL*** WELLNESS & 

SPA
• HOTEL**** MłYN & SPA
• SHERATON ***** HOTEL SOPOT

• HOTEL LIVE HERON *****
INSTYTUTY & DAY SPA
• UNIKATONIA CONCEPT SPA & WELLNESS
• UMMA PARO SPA
• INSTYTUT KOMFORTU FIZYCZNEGO WELL-

NESS & SPA
• MALAYKA V-SPA
• DAY SPA ROSA INSTYTUT ZDROWIA I URODY
• FUJI-SAN DAY SPA
• CE CE BEAUTY CLINIC
• INSTYTUT PIęKNA DERMIQUE
• MEDICOR KLINIKA DERMATOLOGII ESTETYC-

ZNEJ I LASEROTERAPII
• ONNA INSTYTUT & SALON SPA
• DERMIKA SALON & SPA (WARSZAWA, 

WROCłAW, KRAKÓW)
• GRAVITAN HEALTH & SPORT CLUBS
• SECRET OF BEAUTY
• EMPIRE HAIR & BEAUTY SALON
• FORMOSA CARO - STUDIO URODY & DAY SPA
• LUXURY DAY SPA
• MARIPOSA MED-SPAENELO STUDIO URODY 
• FITNESS ACADEMY SKY TOWER

• SALON KOSMETYCZNY MALACHIT DAY SPA
• INSTYTUT SALAMANDRA
• SPA & BEAUTY CLINIQUE L’ECHAPPEE BELLE
• MY SPA BILICZA
• STUDIO SANTE - UZDROWISKO MIEJSKIE
• STUDIO FIGURA
• SALON KOSMETYCZNY BEAUTY CLINIC
• SALON SOPOT FRYZJERSTWO &  KOSMETYKA 

& STREFA SPA
• BEAUTY CENTER & FITNESS
• MAÉ HEALTH INSTITUTE
• ESTI LIFE GABINET KOSMETYCZNY
• AMBASADA URODY MEDICAL SPA WILANÓW
• AMBASADA URODY DAY SPA WILCZA
• AMBASADA URODY WELLNESS &  SPA AR-

TISCLUB
• KANDARA SPA
• KANDARA WAX & NAIL
• ATELIER ODNOWY SALON & DAY SPA
• ELYSIUM URBAN DAY SPA
• i inne
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STREFY ZABIEGOWE 
SAUNY, ROZWIĄZANIA DO STREF SPA & WELLNESS 
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OPIS

w niezwykłej atmosferze i otoczeniu. To oczywiście 
nie wszystko! Znany producent cenionych leżanek 
i foteli firma Gharieni stworzyła szereg doskonałych 
urządzeń do zabiegów, wśród których prym 
wiodą m.in. MLX QUARZ, MLW AMPHIBIA, czy 
LIBRA EDGE. Wychodząc również naprzeciw  
oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów 
poszerzona została gama luksusowych stołów do za-
biegów na mokro, wśród których warto zwrócić uwagę 
na ofertę firmy Trautwein. 

Najbardziej pożądane rozwiązania do stref  
spa & wellness :
• Experience Steam Room - wykorzystaj w pełni 

możliwości nowoczesnej łaźni parowej i zaoferuj 
swoim gościom unikalne doświadczenia, dzięki 
wyjątkowym atrakcjom np. płatkom śniegu 
spadającym z sufitu, mgiełkom, romantycznym, 
fantazyjnym aranżacjom świetlnym, a wszystko to 
w stylu Hamam lub łaźniom parowym

• Rasul® - uwiedź swoich gości i zapewnij im 
doświadczenia jak we śnie z „Tysiąca i jednej 
nocy”. W Rasul®, wynalazku pioniera odnowy 
biologicznej Paula  Haslauera, nie tylko ciało jest 
rozpieszczane i doskonale pielęgnowane, tu także 
odpoczywa umysł i dusza

• Stonebath® - to imponująca sauna wzorowana na 
siłach żywiołów, które występują głęboko w jądrze 
ziemi. Gorące kamienie, lodowata woda, para, 
która rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu. 

Firma Nova Group od wielu lat oferuje najbardziej 
oryginalne rozwiązania dla strefy wellness i spa. 
Dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie doboru 
urządzeń wpływa na właściwe opracowanie koncepcji 
funkcjonalnej, odpowiedni podział stref zabiegowych 
oraz profesjonalny dobór urządzeń pozwalających 
na wyróżnienie się na rynku. Wysoka jakość  
i wyjątkowość oferowanych rozwiązań znalazły  
potwierdzenie w realizacjach, jakie firma Nova 
Group miała okazję współtworzyć na terenie całego 
kraju. Liczne prestiżowe nagrody takie jak: Beauty  
Premium, Spa Inspiracje, Perfect Line Spa Business, 
czy szczególne wyróżnienie „Najlepszy Partner Spa” są 
potwierdzeniem profesjonalizmu oraz trafnego dobo-
ru najlepszych produktów w portfolio firmy. 
W dziale „strefy zabiegowe” prezentujemy  
najbardziej pożądane rozwiązania stworzone  
z myślą o nowoczesnych, funkcjonalnych strefach spa  
& wellness.  Są to propozycje, które można odnaleźć 
w najlepszych  hotelach i obiektach zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. Wśród nich warto zwrócić szczególną 
uwagę na szereg opatentowanych rozwiązań, tj. łaźnia 
farmerów – Brechelbath®, sauna kamienna – Stone-
bath®, sauna Rasul®, strefa zabiegowa Experience 
Steam Room, czy  Soft-Pack® System - najbardziej 
znane urządzenie lidera światowego rynku SPA -  firmy  
Kurland. Szczególnie polecamy wyjątkowe, luksusowe 
urządzenie do floatingu – FloatSpa®, dzięki któremu 
można w krótkim czasie doznać „kosmicznej lewitacji” 
czyli głębokiego relaks mentalnego i fizycznego  

Seans w Stonebath® to ceremonia którą można 
zobaczyć, usłyszeć i poczuć

• Brechelbath® - to miejsce w którym gości wita nie-
samowity zapach świeżych gałązek jodły, można 
poczuć się jak w lesie. Dodatkowo ciepłe drewno  
i przyjemne temperatury sprawiają, że pobyt  w tej 
swojskiej saunie jest niezapomniany

• Float Spa® -  wyjątkowa kapsuła do floatingu, 
w której ciało unosi się swobodnie, a goście 
odkrywają niedostępne do tej pory poziomy 
pełnej relaksacji. Wszystkie grupy mięśni oraz 
stawy mogą zrelaksować się jednocześnie

• Salve-in-terra® - niezapomniane wrażenia 
zmysłowe, z których mogą korzystać pary,  
przyjaciele lub goście indywidualni

• MLX QUARZ - Ekskluzywna leżanka wypełniona 
piaskiem kwarcowym Alpha, który można 
podgrzać do odpowiedniej temperatury

• Soft-Pack® System - pionierskie rozwiązanie 
zapewnia doskonały relaks i niespotykany komfort 
podczas szerokiego wachlarza zabiegów

• MLW AMPHIBIA - wyątkowa leżanka z podgrze-
wanym materacem wodnym, oferująca idealne 
dopasowanie do ciała 

Tworząc ofertę firmy kierujemy się możliwościami  
zabiegowymi przedstawianych rozwiązań, dokładamy 
wszelkich starań, aby były one niezawodne  
oraz w pełni dopasowane do indywidualnych 
oczekiwań  inwestorów, jak i właścicieli obiektów.
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EXPERIENCE STEAM ROOM 
EXPERIENCE BATH | TURKISH BAT | HAMMAM
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OPIS

• Temperatura: 45-50°C, wilgotność względna:  
30-100%

• Po przekroczeniu progu Experience Steam Room 
gości wita zmieniające kolor gwiaździste niebo, 
czyli sufit wypełniony kryształkami Swarovskiego. 
Ściany i podłoga pokryte są kafelkami, sufit 
jest dostosowaną kopułą. Siedzenia ławek są 
podgrzewane. Pośrodku pokoju znajduje się de-
koracyjna metalowa kratka z wylotem pary, na 
której można umieścić zioła. Kojąca muzyka 
tworzy niezwykłą atmosferę. Goście relaksują się,  
a pokój wypełnia przyjemna, ziołowa para wod-
na. Ciepło jest rozprowadzane równomiernie  
w całym pomieszczeniu. Oprócz aromatycznych  
woreczków ziołowych opcja mieszania zapachów 
daje możliwość dodania do pomieszczenia  
dodatkowych aromatów

• Goście mogą skorzystać z różnorodych zabiegów 
m.in. zabiegi z błotem, pianą mydlaną, peelingi  
i wiele innych

• Kosmetyki Kurland® - 7 glinek Rasul: Bolus alpha 
- glinka biała na twarz i szyję, Bolus beta - glinka 
żółta na dekolt, Bolus creta - glinka biała na plecy 
i pośladki, Bolus delta - glinka niebieska na stopy i 
łokcie, Bolus epsilon - glinka szara na nogi,  Bolus 
gamma - glinka czerwona na brzuch, Bolus zeta - 
glinka jasno szara na ręce i ramiona. Więcej infor-
macji u przedsatwiciela Nova Group

WYPOSAŻENIE

• Ogrzewany za pomocą systemu ogrzewania 
podłogowego. Podstawa siedziska o ergono- 
micznym kształcie z oparciem oraz 1 lub 2 stołami 
do masażu, wszystkie z ogrzewaniem elektry-
cznym. Siedzenia i stoły do masażu pokryte są 
mozaiką, ściany i podłoga pokryte są kafelka-
mi. Sufit jest dostosowaną kopułą. Tradycyjne  
marmurowe umywalki

• Pośrodku jednej ściany znajduje się dekoracyj-
na metalowa kratka z wylotem pary, na której 
można umieścić zioła. Jednostka sterująca  
pozwala wybrać intensywność pary dla różnych 
sekwencji zabiegów (Experience Bath, Turkish 
Bath, Steam Room, Rasul-related). Inne niestandar-
dowe sekwencje leczenia można zaprogramować 
na żądanie

• Gwiaździste niebo z ok. 200 punktami świetlnymi 
i 8 kolorowymi punktami świetlnymi LED z trybem 
zmiany koloru są zintegrowane w suficie. Kojąca 
muzyka tworzy niezwykłą atmosferę

• Goście mogą ręcznie uruchomić dysze deszczowe 
i dysze mgły lodowej. Po ustawieniu czasu,  
program tropikalnego deszcz włącza się  
automatycznie w wyznaczonym czasie

• Zestawy natryskowe znajdują się na końcu każdej 
ławki, 3 dysze natryskowe

DANE TECHNICZNE

Sugerowany wymiar pomieszczenia:
• Wysokość: 290 cm 
• Długość: 300 cm
• Szerokość: 280 cm
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RASUL® 
ROZWIĄZANIE KURLAND, 
KTÓRE PODBIłO CAłY ŚWIAT
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OPIS

• Zabieg RASUL® wykorzystuje starożytną mądrość 
orientu na temat zdrowia, pielęgnacji skóry i ciała. 
Cały sekret polega na grze żywiołów – wody, 
ognia, ziemi i powietrza. Ceremonia RASUL® 
dostarcza wyjątkowych doznań. Zabieg działa 
rozgrzewająco, inhalacja pary  z esencją ziołową 
korzystnie wpływa na samopoczucie, pielęgnuje 
skórę. Naturalne błota Terra Sigilata oczyszczają, 
pomagają usunąć toksyny z organizmu i delikatnie 
złuszczają naskórek

• Zabieg rozpoczynamy nakładając na ciało specja- 
lnie przygotowane na potrzeby tego zabiegu pre-
paraty do SPA  marki Kurland®. Skóra pod ich 
wpływem staje się bardziej miękka, delikatna i 
elastyczna. Para powoduje rozgrzewanie się ciała. 
Błogi relaks wieńczy gorący tropikalny deszcz, 
który jednocześnie spłukuje nałożone na ciało 
balsamy

• Niezwykle ważnym elementem wyposażenia ka-
biny są wygodne, podgrzewane i łatwe w dezyn-
fekcji, ergonomiczne siedziska, w oparciach 
których znajdują się miseczki z bieżącą wodą do 
opłukiwania rąk. Kolejnym elementem są dwa 
prysznice

• Konstrukcja RASUL® z czterema siedziskami jest 
idealna do średnich i większych stref spa i wellness. 
Tutaj goście mogą zrelaksować się w małej grupie i 
pozwolić, aby cenne błota lub inne produkty, takie 
jak mydło do spieniania, działały magicznie

WYPOSAŻENIE

• Wyposażenie kabuny RASUL® 4 osobowej obe-
jmuje ogrzewaną podłogę, ramę drzwiową 
wykonaną z włókna szklanego, szklane drzwi ze 
zdobieniem, armaturę mosiężną, ściany wykona-
ne z paneli odporne na działanie pary, cztery 
ogrzewane siedzenia z oparciem i pokrywą, piec 
wbudowany w tylną ścianę kabiny, zbieralnik 
pary z włókna szklanego, w kolorze granatowym 
(RAL 5003), o gładkiej lub rowkowanej powierz-
chni zewnętrznej, ponadto gwieździste niebo 
składające się z ok. 600 świateł z włókna optyczne- 
go, oświetlenie i zawory deszczu tropikalnego

• Technologia RASUL® wykorzystuje generator 
pary z pompą esencji ziołowych, o mocy 4kW, 
panel kontrolny z programowalnym mikropro-
cesorem, zintegrowaną jednostkę sterująco-
zabezpieczającą

• Ceramika RASUL® obejmuje zdobione płytki 
podłogowe, listwy przypodłogowe, płytki ścienne 
z obramowaniem i jednostką ujścia pary. Możliwe 
jest zamówienie płytek na życzenie za dodatkową 
opłatą

• Kosmetyki Kurland® - 7 glinek Rasul: Bolus alpha 
- glinka biała na twarz i szyję, Bolus beta - glinka 
żółta na dekolt, Bolus creta - glinka biała na plecy 
i pośladki, Bolus delta - glinka niebieska na stopy i 
łokcie, Bolus epsilon - glinka szara na nogi,  Bolus 
gamma - glinka czerwona na brzuch, Bolus zeta - 
glinka jasno szara na ręce i ramiona. Więcej infor-
macji u przedsatwiciela Nova Group

DANE TECHNICZNE

Sugerowany wymiar pomieszczenia pod cztero- 
osobowy model RASUL®:
• Wysokość: 290 cm 
• Długość: 300 cm
• Szerokość: 280 cm
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STONEBATH®

WYRAFINOWANE SAUNOWANIE 
W SAUNIE KAMIENNEJ 
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OPIS

• Sauna kamienna Stonebath® to jeden z najlepszych  
przykładów na możliwość zbudowania rozwiązania 
znanego w zupełnie nowej, nowoczesnej i niezwy-
kle widowiskowej formie

• Mineralne kamienie są podgrzewane w unikalnym 
technologicznie i oryginalnie stylizowanym piecu. 
Następnie za pomocą komputerowo sterowane-
go mechanizmu, ruchome ramię zintegrowane  
z piecem, zabiera kosz z kamieniami i zanurza  
w zbiorniku z zimną wodą

• Rozpalone kamienie w kontakcie z wodą uwalniają 
wraz z parą minerały, stwarzając przy tym idealne 
warunki do inhalacji

• Programowane cykle pracy pieca (częstotliwość 
zanurzeń) determinują warunki termiczne 
i wilgotność. Oznacza to, że możemy sami 
zdecydować, czy oferujemy naszym klientom 
saunę bardziej suchą, czy bardziej parową

• Unikalną cechą Stonebath® w odróżnieniu 
od powszechnie dostępnych saun, jest bard-
zo stopniowe podnoszenie temperatury wraz  
z narastającą wilgotnością, po zakończonym cyklu 
pracy pieca, co pozwala na łagodną aklimatyzację

• Klienci Stonebath® są świadkami niesamo-
witego widowiska, które na długo pozostaje  
w pamięci. Komplet wrażeń dopełnia odpo- 
wiednia stylistyka wnętrza. Naturalny kamień jako  
element dekoracyjny ścian, pieca i podgrzewanych 
ław i ręcznie napędzany wiatrak w stylu ludowym 
przenoszą w sielankową wiejską scenerię

WYPOSAŻENIE

• Obudowa kamienna - obudowa pieca jest wyko-
nana z naturalnego kamienia. Przy wyborze rodza-
ju kamienia uwzględniamy życzenia klienta

• ławki - podstawa ławki jest wykonana ze stali  
nierdzewnej. Częściowo dwa rzędy oraz powierz- 
chnie pionowe i poziome są pokryte naturalnym  
kamieniem, w tym także oparcia do wysokości  
50 cm wzdłuż górnego poziomu

• Grzejnik elektryczny jest umieszczony pod siedze-
niami

• Szklane drzwi - rama drzwi jest wykonana ze stali 
nierdzewnej, zawierają elementy dekoracyjne 
wedle życzenia

• Akcesoria mosiężne
• Wentylator (rozprowadzenie pary) - montowany  

w suficie, wykonany z drewna, z drewnianym  
uchwytem montowanym na ścianie wraz z prze-
wodami

• Wyłącznik awaryjny (opcja) 
• System audio i głośniaki (opcja) 
• Kosmetyki Kurland® - 3 esencje do sauny: LIMBA 

(pikantny, drzewny zapach sosny szwajcarskiej - 
szczególnie przyjemny, ale także leczniczy, uspoka-
ja, obniża tętno i działa antybakteryjnie), ZIOłA 
ALPEJSKIE (zapach lokalnych traw, kwiatów i 
ziół, zapewnia niezwykłe uczucie relaksu), COOL 
& FRESH (szczególnie orzeźwiający i przyjem-
nie chłodzący efekt, idealny na przeziębienia,  
reumatyzm lub zapalenie oskrzeli). Więcej infor-
macji u przedstawiciela Nova Group

DANE TECHNICZNE

Sugerowany wymiar pomieszczenia:
• Wysokość: 230 cm 
• Długość: 380 cm
• Szerokość: 450 cm
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BRECHELBATH®

łAŹNIA FARMERÓW
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OPIS

• Przyjemne doznania związane ze spacerami po 
lasach dostępne na wyciągnięcie dłoni, o każdej 
porze dnia i roku

• Natychmiast po przekroczeniu progu sauny wita 
nas przyjemna woń lasu i otula powiew ciepłego 
wiatru prosto ze zboczy Alp. Pobyt w tej łaźni  
to wspaniała uczta dla zmysłów

• Brechelbath® to intensywnie aromatyczna 
kąpiel w ciepłym powietrzu, o umiarkowanej 
wilgotności, i wzrastającej temperaturze. Wnętrze 
wyłożone jest drewnem i nawiązuje do orygi-
nalnej chaty brechel, gdzie na środku stoi piec  
z miedzianą koroną, wypełnioną gałęziami i szysz-
kami jodłowymi. Każdorazowe rozpylenie nagrza-
nego powietrza, niesie ze sobą piękny aromat, 
który wypełnia pomieszczenie. Zapachy i atmos-
fera panująca w tym miejscu pozwala na odpo-
czynek i oferuje jednocześnie łagodną kurację 
dróg oddechowych

• Praca pieca jest sterowana komputerowo, więc 
para skumulowana pod sufitem rozprowadzana 
jest delikatnie wzdłuż ścian, za plecami siedzących 
osób

• Technologia Brechelbath® obejmuje: ozdobny piec 
z mechanizmem i pompą, zintegrowaną jednostkę 
sterującą

• Urządzenie kontrolne umożliwia wybór pro- 
gramu, steruje generatorem pary i wszystkimi 
komponentami opcjonalnymi

WYPOSAŻENIE

• Innowacyjny system sterowania - wykonany  
z miedzi, działający razem z koszem na gałązki  
i szyszki jodłowe, zawieszony pod sufitem

• Dyskretne oświetlenie
• Ściana wyłożona poziomo drewnem
• Pokrywa sufitu wykonana z miedzi
• Siedziska - ławki - rdzeń siedziska wykonany 

ze stali nierdzewnej, ławki pokryte z zewnątrz 
drewnem

• Listwa wykończeniowa świerkowa, montowana 
przy suficie

• Szklane drzwi z ramą oraz mosiężnymi okuciami 
o  powierzchni analogicznej do stali nierdzewnej

• Wyłącznik awaryjny z poziomem ochrony IP 65 
(opcja)

• System Audio (opcja) - odejmuje odtwarzacz  
z możliwością odtwarzania plików CD i MP3  
oraz zintegrowany wzmacniacz. System audio wraz 
z zasilaczem wbudowany jest w solidną, zamykaną 
obudowę, która chroni go przed działaniem  
szkodliwych czynników zewnętrznych

• Aparat osmotyczny (opcja) - urządzenie do  
oczyszczania wody łatwe i ekonomiczne  
w obsłudze i wykorzystuje zasadę działania  
osmozy odwróconej. Urządzenie dostarcza do 
generatorów pary optymalnie oczyszczoną wodę, 
zapewniając obsługę o niższych wymaganiach 
konserwacyjnych i większą trwałość

DANE TECHNICZNE

Sugerowany wymiar pomieszczenia:
• Wysokość: 230 cm 
• Długość: 380 cm
• Szerokość: 450 cm



20

BREADBATH 
SAUNOWANIE Z ZAPACHEM CHLEBA
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OPIS

• Już w Średniowieczu ludzie zachwycali się 
wspaniałym zapachem pieczonego chleba  
oraz ciepłem pochodzącym z rozgrzanego pieca 
chlebowego, a te wspaniałe właściwości wyko-
rzystywane były jako tzw. Breadbath, czyli kąpiel 
chlebowa

• W oparciu o te wielowiekowe tradycje firma  
Kurland® opracowała oryginalne pomieszczenie, 
które można zaaranżować w każdej przestrzeni. 
Ma ono za zadanie umilić czas oczekiwania na za-
biegi SPA i Wellness lub może stanowić doskonałe 
miejsce spotkań przyjaciół w przerwie pomiędzy 
tymi zabiegami. W tej rozmarzonej atmosferze 
możemy ukoić nerwy lub oddać się wspomnieniom  
z dzieciństwa

• Uwalniające się w czasie pieczenia enzymy 
wpływają kojąco na nasze zmysły, rośnie w nas 
apetyt na życie, pobudzają się procesy przemiany 
materii. Skupieni wokół pieca, siedząc na rozgrza-
nych siedziskach poddajemy się nastrojowi relak-
su i błogości

• Breadbath - gorąco polecamy obiektom z zaple-
czem gastronomicznym. Wypiekany w taki wido-
wiskowy sposób chleb, przygotowany według  
specjalnej receptury (którą otrzymujecie  
Państwo przy zakupie sauny), trafia na stoły  
w restauracji i stanowi wyborne przypomnienie 
wspaniałych chwil spędzonych podczas kąpieli  
w saunie chlebowej

WYPOSAŻENIE

• Siedziska - ergonomicznie wyprofilowane, wyko-
nane z włókna szklanego (GfK) w kolorze RAL 
6009 (ciemna zieleń), elektrycznie podgrzewane

• ławy - elektrycznie podgrzewane, pokryte tkaniną 
(surowy len) z drewnianą podstawą

• Oświetlenie - składa się z trzech dekora-
cyjnych kinkietów ściennych z regulowaną mocą 
oświetlenia

• Piec chlebowy - składający się ze stylizowanej - 
gipsowej obudowy pieca, dekoracyjnych drzwi 
pieca wykonanych z miedzi orazwkładu do pieca  
chlebowego

• Technologia - zawiera elektryczny system 
podgrzewania oraz system kontroli (sterownik)

• Dekoracja wnętrza - drewniana szufla chlebowa, 
snopek zboża, stylizowana

• Wyłącznik awaryjny (opcja) 
• System audio (opcja) - w skład systemu audio 

wchodzi odtwarzacz CD z możliwością odtwar-
zania plików MP3 oraz zintegrowany wzmacniacz. 
System audio wraz z zasilaczem jest wbudowany w 
solidną, zamykaną szafkę techniczną, która chroni 
sprzęt przed działaniem czynników zewnętrznych. 

• Wbudowane głośniki (opcja) - odporne na działanie 
wody i pary. Dostępne w różnych kolorach

DANE TECHNICZNE

Sugerowany wymiar pomieszczenia:
• Wysokość: 230 cm 
• Długość: 380 cm
• Szerokość: 450 cm
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STEAM BATH
ZIOłOWA SAUNA PAROWA

OPIS

• Idealne połączenie sauny parowej z leczniczym 
działaniem ziół, które w kabinie dozowane są za 
pomocą zintegrowanego rozpylacza

• To nowoczesna odpowiedź na orientalne kąpiele 
parowe, działa niezwykle korzystnie na organ-
izm. Jedną z głównych ról odgrywają tu specjal-
nie mieszanki ziołowe Kurland®. Kąpiel poprawia 
samopoczucie, daje poczucie relaksu, poprawia 
ukrwienie i korzystnie wpływa na system im-
munologiczny. Aromat specjalnie dobranych 
ziół, relaksujące światło, to największe atuty  
tej wspaniałej ziołowej kąpieli

• Pomieszczenia są skonstruowane w ten sposób, 
że nie wydostaje się z nich para i woda, a podczas 
zabiegu klienci siedzą na wygodnych, podgrze-
wanych siedziskach. W kopule umieszczono liczne 
światła i mieniące się kryształy

• Wszystkie motywy i elementy dekoracyjne można 
wybrać według własnego życzenia. Czas trwania 
wrzutu pary, podobnie jak temperatura oraz 
stopień podgrzewania siedzisk są w pełni regu-
lowane

WYPOSAŻENIE

• Kabina - obejmuje ściany, zbieralnik pary oraz 
siedzenia wykonane z materiałów odpornych na 
działanie gorącego powietrza o dużej wilgotności, 
futrynę drzwiową z aluminium (kolory według 
RAL), szklane drzwi ozdobione dekoracyjnym 
motywem, akcesoria w kolorze mosiężnym.  
Kabina jest odporna na działanie gorącego 
powietrza i wody; ośmiokątna i przeznaczona 
do montażu na odpowiednio przygotowanym 
podłożu

• Bariera uszczelniająca kabinę (para wodna i woda)
• Generator pary z pompą esencji ziołowych (moc 

6kW), panel kontrolny ze zintegrowanym pro-
gramowalnym mikroprocesorem, zabezpieczenie 
przed uruchomieniem generatora bez wody  
i urządzenie kontroli poziomu wody, oświetlenie 
(wygaszane) oraz nieprzemakalny zawór

• Ceramika - obejmuje płytki siedziska, podłogi 
i ścienne o wielkości 10 x 10 cm (np. Appiani), 
włącznie z ceramiczną obudową odpływu pary

• Prysznic - zestaw prysznicowy z uchwytem do 
montażu na ścianie
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KLASYCZNA SAUNA FIŃSKA 
PERFEKCYJNY STANDARD OD KURLAND

OPIS
• Klasyczna sauna fińska, w niespotykanej formie  

i jakości. Kurland zapewnia pełną dowolność  
co do kształtu, zewnętrznej i wewnętrznej  
linii, rodzaju użytego drewna, miejsca ustawienia 
pieca, całość tak zbudowana, aby być maksy-
malnie blisko natury. Wszystko na indywidualne 
zamówienie klienta

• Sauna sucha (tzw. sauna fińska), to sauna  
o względnie niskiej wilgotności powietrza.  
Temperatura dochodzi w niej do 75-110°C

• Sauna fińska to nieduże pomieszczenie z umiesz-
czonymi, na różnych poziomach, ławami drewnia-
nymi

• Kurland oferuje sauny z różnych gatunków drew-
na (np. świerk) oraz w wielu stylach, takich jak 
tradycyjna sauna drewniana lub sauna bio, sauna 
ziołowa

• Piec może być umieszczony zarówno na ścianie, 
jaki i w centrum, sama sauna pokryta jest różnymi 
materiałami

WYPOSAŻENIE
• Nie oferujemy typowych saun lecz  

zindywidualizowane rozwiązania, dostosow-
ane do różnorodnych wymagań. Mogą być to  
systemy oparte m.in. na klasycznej saunie 
fińskiej, bio saunie, witalizującej kąpieli ziołowej, 
uwzględniające szeroki zakres temperatury  
i poziom wilgotności

• Siedzenia są  rozmieszczone poziomo, wokół  
pieca do sauny. Piec można ustawić wzdłuż 
ściany lub na środku sauny, może być  
obudowany różnymi materiałami. Dzięki  
sterowanemu okresowo wentylatorowi - w su-
ficie sauny - gorące powietrze nie pozostaje 
jedynie w górnych partiach pomieszczenia,  
ale kierowane jest również w dolne strefy.  
Klimat w saunie jest przyjemny, dzięki doskonałemu 
obiegowi powietrza z otoczenia

• Oferujemy bardzo szeroki wybór materiałów  
i rodzajów drewna, dostępne są również wersje 
klasyczne i rustykalne, nowoczesne, dopasowane 
do indywidualnych oczekiwań
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KRAXENSTOVE®

KĄPIEL W SIANIE

OPIS

• Kraxenstove® to pomieszczenie o tempera- 
turze  35°C, w którym kilka osób siedzi w spe- 
cjalnych podgrzewanych niszach wypełnionych 
sianem

• Siano oddzielone jest od ciała drewnianymi szcze-
belkami, które do złudzenia przypominają dawne 
stelaże – kraxen. Urządzenia wytwarzające parę 
umieszczone są pod siedziskiem z tyłu za plecami, 
co sprawia, że wilgotne powietrze przechodzące 
przez siano wyzwala dobroczynne substancje  
i olejki eteryczne

• Atmosfera ta wpływa odprężająco na cały  
organizm, pobudza delikatnie krążenie a ciepło 
wytwarzane za plecami gości doskonale pielęgnuje 
i odpręża obszar ramion, pleców i kręgosłupa.  
Zabieg szczególnie polecany po wysiłku fizycznym 
zarówno dla amatorów, jak i zawodowców

WYPOSAŻENIE

• Korpus wraz z podgrzewanymi ergonomicznie 
uformowanymi siedziskami

• Stelaża wykonany z jesionu
• Aparat osmotyczny (opcja) - urządzenie do 

oczyszczania wody łatwe i ekonomiczne  
w obsłudze i wykorzystuje zasadę działania  
osmozy odwróconej. Urządzenie dostarcza do 
generatorów pary optymalnie oczyszczoną wodę, 
zapewniając obsługę o niższych wymaganiach 
konserwacyjnych i większą trwałość

• Obudowa półokrągła frontu, wykonana z drewna 
świerkowego (opcja)

• Obudowa boczna - wykonana z drewna  
świerkowego. Wysokość ok. 180 cm (opcja)
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SNOWBLISS
LODOWE ORZEŹWIENIE

OPIS

• SnowBliss zapewnia - po naciśnięciu przycisku  
- to, co zima nie zawsze może nam zaoferować: 
idealną ilość śniegu dla nadzwyczajnego 
odświeżenia. SnowBliss oferuje intensywne  
i wyjątkowe doznania. Rozwiązanie to jest czymś 
więcej niż tylko chłodzeniem po saunie lub łaźni 
parowej 

• Goście mogą wybierać między dwoma ustawie-
niami: opad śniegu lub śnieżyca. Pierwszy  
program to delikatne pruszenie śniegu,  
w “śnieżycy” płatki śniegu wirują wokół 
użytkownika, ze wszystkich stron, a całości 
dopełniają grzmoty i błyskawice. Dryfujące 
kryształy śniegu mają właściwości śniegu kukury-
dzianego, który dobrze znają narciarze

• SnowBliss wykorzystuje śnieg  utworzony poprzez 
naprzemienne cykle zamrażania i rozmrażania, 
który topi się na skórze - dla odświeżenia. Efekt jest 
wyjątkowo orzeźwiający, nawet w naturze rzadko 
można taki znaleźć - i każdorazowo dostępny - po 
naciśnięciu przycisku o każdej porze roku

WYPOSAŻENIE

• Technologię SnowBliss można łatwo zintegrować 
z istniejącą przestrzenią

• Kabiny można indywidualnie dostosowywać  
za pomocą ścian wykonanych ze szkła, kamienia 
naturalnego, kafelków lub z indywidualnymi 
zdjęciami

• Technologia śniegu od ok. 1000 kg/24 h lub na 
500 kg/24   h śniegu (jednostka chłodzona wodą)

• Technologia przepływu powietrza
• Moduł sufitowy wykonany z TWS do integracji  

z sufitem podwieszanym (dostępne różne kolory)
• Podświetlane przyciski z panelem ze stali  

nierdzewnej
• Korzyści: natychmiastowa produkcja śniegu, ide-

alna ilość śniegu, śnieg po naciśnięciu przycisku, 
dwie funkcje: opad śniegu lub śnieżyca indy-
widualnie regulowane strumienie wiatru, fekty 
dźwiękowe i świetlne, dryfujące kryształy śniegu

• Wymiary: kabina 200 x 200 x 100 cm, techno-
logia SnowBliss: 200 x 130 x 100 cm, wymiary 
całkowite 200 x 330 x 100 cm
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SALINA THORN
TęŻNIE SOLNE - POLSKA SPECJALNOŚĆ

OPIS

• Tradycja znana w Polsce od wieków i w związku 
z tym ciesząca się ogromnym zainteresowaniem 
inwestorów

• Blok solno-cierniowy Salina Thorn stanowi 
drewniany stelaż pokryty gałązkami cierniowymi. 
Solanka, która spływa po gałęziach cierniowych 
wzbogaca powietrze o sól, tworząc specyficzny 
mikroklimat, który ma korzystny wpływ na układ 
oddechowy. W miarę upływu czasu, cierń pokry-
wa się białymi kryształkami soli

• To doskonałe rozwiązanie dla każdego rodzaju 
SPA, zabieg w tej kabinie działa niezwykle inhala-
cyjnie na drogi oddechowe, a także jest wykorzy- 
stywany w zabiegach opóźniających efekt starze-
nia skóry. Dawniej to stelaż solno-cierniowy 
służył do zwiększenia zawartości soli w solance.  
Konstrukcje powstawały na zewnątrz, w miej-
scach gdzie dostępna była naturalna solanka

• Obecnie zapotrzebowanie na tego typu strefy 
relaksu jest bardzo duże. Salina Thorn pozwala na 
stworzenie atrakcyjnego miejsca do regeneracji  
w każdym obiekcie i gabinecie wellness

WYPOSAŻENIE

• Stelaż z drzewa modrzewiowego, z daszkiem  
krytym gontem, pokryty jest białymi gałęziami 
cierniowymi. Solanka jest rozprowadzana  
za pomocą plastikowych dysz, umieszczonych 
w górnej części stelaża. Ponadto, w skład bloku  
wchodzi plastikowy kolektor z pompą i rurami, 
pokrywa kolektora z potrójnie krytymi płytami, 
wykonanymi z drewna modrzewiowego oraz 
pokrywa główna z masywnego drewna modrze-
wiowego (szkliwiona)

• Sterownik koloru światła (opcja)
• Aparat do dezynfekcji solanki (opcja) - wykorzy-

stuje promieniowanie UVC. Solanka przepływająca 
przez aparat jest poddawana działaniu promienio-
wania, które niszczy zarazki i bakterie. 

• Wyłącznik awaryjny  (opcja) - z poziomem ochro-
ny IP 65.

• Dodatkowy wystrój wnętrza m.in. obrazy (opcja)
• Szklane drzwi - rama drzwi ze stali nierdzewnej 

oraz szklane drzwi ze zdobieniem i mosiężnymi 
akcesoriami (opcja)
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BRINE LIGHT ROOM
NOWOCZESNA TERAPIA SOLANKOWO-ŚWIETLNA

OPIS

• Brine Light Room pozwala odtworzyć klimat mor-
ski w ośrodkach odnowy biologicznej i wellness, 
obok którego nie można przejść obojętnie

• Terapeutyczne korzyści (inhalacja solankowa)  
w połączeniu z niezwykłą grą świateł sprawiają,  
że zabieg ten jest bardzo popularny wśród 
klientów, którzy pragną odpoczynku i odprężenia. 
Tworzy to niezwykle relaksującą atmosferę,  
z powietrzem bogatym w sole i minerały. Kojący 
dźwięk solankowej kaskady wywołuje skojarzenia 
z wodospadami, zaś światła tworzą interesujące 
odbicia i refleksy. Poza oświetleniem można także 
wybrać towarzyszący motyw muzyczny

• Ta niezwykła strefa relaksu cieszy się ogromną 
popularnością na całym świecie. To co jest stan-
dardem w rozwiązaniach Kurland - możliwość  
dowolnego zaprojektowania przestrzeni - tu  
także ma zastosowanie. Wielkość, kolorystyka, 
poszczególne elementy wyposażenia - są wyko-
nane według indywidualnego projektu

• Brine Light Room to idealne rozwiązanie dla nowo- 
czesnej i orginalnej strefy relaksu!

WYPOSAŻENIE

• Kaskada solankowa wykonana z kamienia natural-
nego Travertyn, wymiary: szer. 3,00 m, wys. 1,5 m

• Misa kaskady solankowej - wykonana z syntetyc-
znego materiału, odpornego na działanie solanki. 
W skład zestawu ponadto wchodzą pompa i rury

• Sterownik koloru światła (opcja)
• System iluminacyjny - obejmuje projektor z insta-

lacjami i oprogramowaniem (opcja)
• Aparat do dezynfekcji solanki - wykorzystuje 

promieniowanie UVC. Solanka przepływająca 
przez aparat jest poddawana działaniu promieni 
UVC, które niszczą zarazki i bakterie (opcja)

• Wyłącznik awaryjny - z poziomem ochrony IP 65 
(opcja)

• Dodatkowy wystrój wnętrza m.in. obrazy (opcja)
• Szklane drzwi - rama drzwi ze stali nierdzewnej 

oraz szklane drzwi ze zdobieniem i mosiężnymi 
akcesoriami. Drzwi wraz z ramą są specjalnie  
przygotowane do gabinetów solankowych 
(odpowiednie zabezpieczenie przed korozją) 

• Dodatkowy wystrój wnętrza m.in. obrazy (opcja)
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SABBIA MED®

SłONECZNA KĄPIEL O KAŻDEJ PORZE ROKU

OPIS

• Sabbia Med® – słoneczna kąpiel o każdej porze 
roku - miejsce, gdzie zawsze świeci słońce.  
Pod nogami czujemy delikatny nadmorski piasek,  
a na ciele - powiew lata.  SABBIA MED® to 
świetne rozwiązanie dla stref relaksu, cieszące 
się ogromną popularnością całym na świecie, 
zwłaszcza w nowoczesnych ośrodkach spa i 
wellness. To stuprocentowa gwarancja, że w spa  
bez względu na porę roku,  zawsze będzie świeci 
słońce

• W kabinie Sabbia Med® wykorzystujemy specjal-
ny system lamp generujących dużą ilość światła. 
Urządzenie jest tak zaprogramowane, że w ciągu 
jednego zabiegu mamy możliwość przeżycia 
całego dziennego cyklu, od wschodu do zachodu 
słońca. W czasie zabiegu wykorzystuje się stałe 
światło dzienne i delikatne promieniowanie ultra-
fioletowe lub oświetlenie barwne

• Zabieg wpływa na poprawę metabolizmu, podczas 
gdy ciepły piasek rozgrzewa mięśnie i usprawnia 
układ motoryczny, poprawia komfort psychiczny, 
zapobiega nastrojom depresyjnym

WYPOSAŻENIE

• Lustrzana tafla – Wykonana jest ze specjal-
nej folii aluminiowej. Zestaw obejmuje ramę  
i specjalne regulowane zawieszenie, które 
umożliwia montaż tafli na całej powierzchni sufitu, 
jeśli istnieje taka możliwość. Powierzchnie, które 
nie są pokryte taflą mogą być pokryte po instalacji 
przez właściciela na jego koszt

• Okrągłe lustro do kwadratowego pomieszczenia 
o wym. maks. 4,00 x 4,00 m – Zestaw obejmuje 
narożniki i ramę

• Zestaw oświetleniowy sterowany kompute-
rowo – W skład zestawu wchodzą żarówki, 
lampa zapachowa, lampa i podstawa systemu 
oświetleniowego

• System audio z głośnikami
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KOŁO MŁYŃSKIE
NIEZWYKLE WIDOWISKOWY PRYSZNIC

OPIS

• Prysznic w kształcie koła młyńskiego stano- 
wić będzie oryginalną atrakcję każdej strefy spa  
& wellness.

• Gwałtowny i obfity strumień spadającej naprze-
miennie zimnej i ciepłej wody, nie tylko odświeży 
skórę, pobudzi krążenie, ale także na długo utkwi 
w pamięci Państwa gości.

• Schładzanie - takie proste i takie ważne!
• Po wyjściu z sauny należy wziąć zimny prysznic,  

to nieodzowny, bardzo dobrze wpływający zabieg 
na nasz układ krwionośny i skórę.

• Ciepło sprawia, że naczynia krwionośne 
rozszerzają się. Nagłe schłodzenie poprzez zimny 
prysznic zmusza je do kurczenia się. Hartowanie 
pomaga poprawić odporność ponieważ układ  
limfatyczny ulega pobudzeniu i zwiększa produ-
kcję przeciwciał.

• Badania naukowe potwierdzają – osoby sys-
tematycznie korzystające z sauny rzadziej ulegają 
przeziębieniom.

WYPOSAŻENIE

• Koło młyńskie z drewna świerkowego o powierz-
chni odpowiednio zabezpieczonej

• Mocowanie na ścianie
• Niecka na wodę
• Koryto doprowadzające wodę do koła
• łańcuch napędowy
• Sterownik wody
• Niecka na wodę, dopływ ciepłej i zimnej wody 

znajdują się w pomieszczeniu technicznym
• Miedziana niecka na wodę z elementami ze stali 

nierdzewnej, obudowa pionowych ścianek wyko-
nana z płytek Ecopiedra Labranza „Gris tierra”  
(opcja)

• Pokrycie ścian prysznica - wykonane z płytek 
Ecopiedra Labranza „Gris tierra” do wys. 3m, 
ogółem ok. 16m² (opcja)

• Oryginalne zadaszenie koła młyńskiego kryte 
gontem (opcja)

• Obudowa drewniana elementów technicznych 
ponad kołem wym. 3,0m x 0,9m x 0,55m (opcja)
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LIGHT & SOUND RELAX
WYJĄTKOWA RELAKSACJA I ODPRęŻENIE

OPIS

• Specjalnie zaaranżowane pomieszczenie 
przeznaczone do relaksacji i odprężenia

• Wpływ kolorów na samopoczucie człowieka od-
bywa się przy udziale wzroku. Oczy przekazują 
obraz widzialnych barw do mózgu, gdzie odbi-
erane są one w postaci określonych wyobrażeń 
i energii. Odebrane przez system nerwowy  
barwy prowadzą do ożywienia naturalnych funk-
cji obronnych organizmu. W zależności od odcie-
nia aktywują się konkretne układy. Fizyczna  
rejestracja kolorów odbywa się prawie wyłącznie 
przez skórę w warunkach bezpośredniego od- 
działywania na nią określonych barw

• Kolory wywołują także reakcje chemiczne, zacho- 
dzące głównie w przewodzie pokarmowym,  
a zwłaszcza na odcinku żołądek - jelito grube

• Psychiczny wpływ naświetlania lampami koloro-
wymi następuje poprzez oddziaływanie na oczy

• Absorbcja nerwowa prowadzi do zwiększania sił 
obronnych organizmu

• W zależności od koloru pobudza się odpowiednie 
funkcje organizmu

WYPOSAŻENIE

• Pokrycie foliowe (rozmiar ok. 5,3 m x 5,0 m =  
26,5 m²)

• Kolumna oraz stelaż sufitu wykonane z drewna 
i folii membranowej. W zestawie znajdują się 
wszystkie niezbędne materiały montażowe

• Technologia Light & Sound
• Zmieniacz kolorów, zestaw muzyczny, sterownik 

wraz z wszystkimi materiałami montażowymi
• łóżko wodne relaksacyjne z drewnianym stelażem. 

Kolor wg zamówienia
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FLOAT SPA®

CAłKOWITY RELAKS ZACZYNA SIę W GłOWIE
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OPIS

• Floating oznacza swobodne unoszenie ciała w 
pozycji leżącej w przesyconym roztworze soli. 
Wysokie stężenie soli Epsom w roztworze po-
zwala ciału osiągnąć stan nieważkości; można 
spokojnie unosić się na wodzie bez specjalnej 
techniki oddechu i skurczu mięśni. W tym stanie 
no-gravity wszystkie grupy mięśni mogą się trwale 
zrelaksować

• Kapsuła do floatingu łączy atrakcyjny, niezwykły 
design, profesjonalny innowacyjny system  
oczyszczania wody (podobny do systemu  
uzdatniania wody w basenie), nowoczesny sys-
tem sterowania oraz energooszczędny system  
zasilania

• W kabinie, która wypełniona jest 30% rozt-
worem siarczanu magnezu MgSO4, można 
skorzystać z następujących sesji: 30, 60, 
90, 120, 180 minut. Każda z nich może być  
wzbogacona o koloroterapię, muzykoterapię oraz 
aromaterapię (do wyboru). W trakcie sesji głęboka 
cisza, spokój, błogie ciepło oraz stan zbliżony do 
stanu nieważkości, wywołują odczucia podobne 
do tych, których doświadcza dziecko w łonie 
matki. Ze względu na brak jakichkolwiek wrażeń 
oddziaływujących na zmysł słuchu i wzroku, mózg 
może zrelaksować się i wejść w stan głębokiej me-
dytacji (Theta).

• Ciało i umysł mogą się zrelaksować i zregenerować 
4-5 razy szybciej niż w czasie snu. Jest to  
bardzo skuteczny sposób na pozbycie się stresu. 

Sesja floatingu pozytywnie wpływa ciało, skórę,  
mięśnie, stawy i kręgosłup

• Basen flotacyjny wypełniony jest słoną wodą 
i można w nim przeżyć stan porównywalny 
ze stanem nieważkości. Leżysz zawieszony  
w wodnym roztworze soli, która ma taką samą 
temperaturę jak zewnętrzna powierzchnia skóry 
(34,8 do 35,2°C). W pomieszczeniu jest zupełnie 
ciemno i cicho, tak, aby system nerwowy i mózg 
nie były rozpraszane przez bodźce zewnętrzne. 
Deprywacja sensoryczna w kapsule do floatingu 
pozwala nie tylko na relaks na poziomie psycholog-
icznym, ale również prowadzi do wewnętrznego, 
umysłowego spokoju

• Kiedy leżysz swobodnie na wodzie, organizm jest 
w stanie przyjąć jedyną właściwą dla stanu flota-
cyjnego pozycję, która stwarza wrażenie pełnej 
nieważkości. Szkielet, mięśnie, naczynia i narządy 
są uwolnione od wpływu grawitacji. Ciało jest w 
stanie przyjąć swą naturalną postawę, wolną od 
napięć, bez wygięć lub punktów nacisku. Kiedy 
przebywasz w tej szczególnej pozycji, możesz 
uzyskać niepowtarzalną i łatwo osiągalną formę 
głębokiego spoczynku. Wszystkie grupy mięśni 
oraz stawy mogą zrelaksować się jednocześnie, 
uwolnione od własnego ciężaru
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• System składa się z 4 głównych elementów: 
pomieszczenia (room), panelu dotykowego 
LCD, zbiorników na wodę, systemu sterującego  
(z pompą, filtrami, itp.). Do montażu wymagane są 
2 pomieszczenia: jedno na wannę i drugie na za-
plecze techniczne

• Najlepsza technologia zastosowana w kabinie 
umożliwia oczyszczanie wody, na 4 różne sposoby, 
każdorazowo przed jak i po sesji. Jeśli nie odbywa 
się żadna sesja woda filtrowana jest automaty-
cznie co 2h. Do tego celu używamy aktywnego 
tlenu (bez chloru). Parametry oczyszczania wody 
ustawiane są w panelu sterującym.

• System dostarczany jest z: 10 kg aktywnego tlenu 
H₂O₂ (Dewan 18), paskami do badań chemicznych, 
zagłówkiem, urządzeniem do kontroli stężenia 
soli, płynem do dezynfekcji kabiny, instrukcją 
użytkowania, oraz z 450 kg MgSO4 (400 kg do 
pierwszego napełnienia, 50 kg do uzupełniania)

• Kabina wykonana jest z wysokiej jakości 
antybakteryjnego akrylu, formowanego 
podciśnieniem. Wewnątrz, na dnie kabiny 
znajdują się antypoślizgowe wypustki, natomiast 
na boku, z prawej strony znajduje się przycisk 
bezpieczeństwa. Na obudowie umieszczone są 
3 uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Regu-
lacja położenia pokrywy odbywa się za pomocą 
najwyższej jakości siłowników gazowych. Pozwala 
to na ustawienie i zatrzymanie jej w każdej pozycji

• Ekran dotykowy LCD, umieszczony w pomieszcze- 

WYPOSAŻENIE

niu technicznym, z wbudowanym regulatorem 
temperatury wody, parametrów czyszczenia 
wody, świateł, aromatów i systemu muzycznego

• 48 szt. świateł LED umieszczonych pod pozio- 
mem wody, 10 różnych kolorów, 1 przycisk 
bezpieczeństwa

• 2 Głośniki podwodne, programowanie muzyki 
i zewnętrzne podłączenie muzyki. Wymienna 
gąbeczka do aromatów (nie zawiera olejków 
eterycznych)

• Energooszczędne grzałki izolowane, ogrzewają 
wodę w kabinie i w zbiornikach

• Do pierwszego napełniania potrzebne jest  
ok. 1.200 l bieżącej wody. Zaleca się użyć ciepłej 
wody (nie gorącej!), dla szybszego osiągnięcia 
właściwej temperatury. Wymagane jest dopro-
wadzenie odpływu pod wanną oraz w pomieszcze- 
niu technicznym. W pomieszczeniu, gdzie zna-
jduje się wanna zaleca się usytuowanie prysznica 
oraz umywalki.

• Zaleca się zamontowanie wentylacji nawiewnej 
oraz wyciągu powietrza, zarówno w pomie- 
szczeniu z kabiną jak i pomieszczeniu techni- 
cznym. Zapobiega to nadmiernemu gromadzeniu 
się wilgoci oraz ciepła

• W celu zapewnienia maksymalnego komfortu 
w czasie trwania sesji zaleca się zastosowanie 
materiałów tłumiących dźwięk, światło itp.
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DANE TECHNICZNE

• Wymiary kabiny: dł. 250 cm, szer. 200 cm,  
wys. 70 cm 

• Pusta kabina (wanna) waży ok. 150 kg. Maksymal-
nie wypełniona roztworem wody i MgSO4 oraz z 
2 osobami w wannie to ciężar ok. 2.150 kg

• Podłączenie – 230V, 1 faza, uziemienie. przewód: 
3×2,5 mm. Bezpiecznik:16 A, Typ C. 

• Zużycie prądu: maks. 2,3 kW/h
• Waga roztworu wody – MgSO4 – 1.200 litrów 

płynu, ok. 1.650 kg, ok. 600 l woda i 400 kg 
MgSO4 (jakość spożywcza)

• Urządzenie w zestawie posiada 450 kg MgSO4 
(50 kg do uzupełniania)

• Minimalna wielkość pomieszczenia z wanną 
to ok. 16-17m², natomiast minimalna wielkość 
pomieszczenia technicznego to 3-4m²

• Wymagana szerokość światła drzwi przy dostawie 
to 80 cm. Należy również zwrócić uwagę na 
szerokość i wysokość korytarza

KORZYŚCI

• Odciąża kręgosłup, mięśnie i stawy
• Uwalnia od ostrego i trwałego i lub przewlekłego 

napięcia
• Przyśpiesza leczenie stawów, rwy kulszowej,  

lumbago, naciągniętych mięśni i skręceń
• Wyraźnie zmniejsza objawy przewlekłego bólu
• Wspiera procesy lecznicze (np. kręgosłupa  

szyjnego, złamania kości, itp.)
• Obniża wysokie ciśnienie krwi, zwalnia tętno
• Rozszerza naczynia krwionośne, w tym naczyń 

włosowatych, zwiększając dopływ krwi do każdej 
komórki w organizmie

• Zauważalnie zmniejsza stres
• Ma pozytywny i kojący wpływ na skórę (zmniejsza 

łuszczycę oraz trądzik)
• łagodzi bóle reumatyczne
• łagodzi jet-lag (zespół nagłej zmiany strefy 

czasowej)
• Poprawia samopoczucie poprzez uwalnianie en-

dorfin
• Wspomaga odchudzanie
• Synchronizuje półkule mózgu
• Zmniejsza częstotliwość fal mózgowych
• Poprawia koncentrację, kreatywność, 

produktywność
• Równoważy nadmierne pobudzenie spowodow-

ane czynnikami środowiska i spowalnia metabo-
lizm

• Wspiera medytację, trening autogenny i super-
learning
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SALVE-IN-TERRA®

NIEZAPOMNIANE ZABIEGI DLA PAR, PRZYJACIÓł 
I GOŚCI INDYWIDUALNYCH
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OPIS

• Salve-in-terra® to prawdziwie niezapomniane 
wrażenia zmysłowe, z których mogą korzystać 
pary, przyjaciele lub goście indywidualni. Rytuał 
rozpoczyna się, gdy goście wybierają własną 
pachnącą mieszankę błota i oleju (zmieszaną 
przez terapeutę z kremową konsystencją) przed 
wejściem do prywatnej komory parowej i leżą 
twarzą do góry na ciepłym wygodnym cokole

• Zabieg rozpoczyna się, gdy światła przygasają,  
a ciepła para napełnia pomieszczenie wraz 
z muzyką wybraną osobiście przez gościa za 
pomocą innowacyjnej ręcznej kostki. Gdy para 
wypełnia pokój, cokół zaczyna kołysać się z boku 
na bok, pokrywając błotem całe ciało, wchłaniając 
i nawilżając skórę. Pod koniec ceremonii goście 
zostaną oczyszczeni za pomocą wybranego 
wcześniej zestawu prysznicowego z ciepłym 
deszczowcem tropikalnym lub orzeźwiającym 
deszczowcem

• Długość zabiegu może być kontrolowana przez 
operatora, jednak 30-45 minut to średni czas  
w ośrodkach spa i odnowy biologicznej

• Salve-in-terra® to doskonała oferta dla każdego 
SPA. Jej niewątpliwe atuty to mała powierzchnia 
potrzebna do montażu, nie wymaga dodatkowej 
obsługi personelu, gdyż kabina posiada system 
samooczyszczania (zarówno leżanki, jak i całego 
pomieszczenia), kabina może być elastycznie  
wbudowana w istniejące już miejsca

WYPOSAŻENIE

• Kabina ze szkła akrylowego (opcja)
• Wbudowane głośniki (opcja)
• Wyłącznik awaryjny (opcja)
• Deszczownica (opcja)
• Automatyczny moduł technologii lodowej (opcja)
• Kostka dźwiękowa – Wybierz muzykę i efek-

ty świetlne na czas zabiegu wedle własnych 
upodobań. Dzięki temu każdy zabieg stanie się 
osobistym, wyjątkowym przeżyciem. Kostka 
dźwiękowa pozwala odtwarzać muzykę według 
specjalnie dobranych tytułów reprezentujących 
pięć różnych gatunków muzycznych, w połączeniu 
z efektami świetlnymi (opcja)

• Alternatywa dla kostki muzycznej – system  
audio – W skład systemu audio wchodzi odtwar-
zacz CD z możliwością odtwarzania plików MP3 
oraz zintegrowany wzmacniacz. System audio 
wraz z zasilaczem jest wbudowany w solidną, 
zamykaną szafkę techniczną, która chroni przed 
działaniem czynników zewnętrznych. Istnieje 
możliwość zdalnej kontroli systemu audio (opcja)

• Kosmetyki Kurland® -  Peeling kremowy  
(Cremepeel) w postaci proszku w praktycznych 
torebkach do mieszania z 50 ml kompozycji  
olejowej do wyboru. Usuwa martwe komórki 
naskórka, intensywnie oczyszcza, stymuluje 
krążenie krwi oraz produkcję komórek, nawilża  
i odżywia skórę. Więcej informacji u przed- 
satwiciela Nova Group

DANE TECHNICZNE

• Minimalna średnica kabiny 310 cm



38

SOFT PACK SYSTEM
PERFEKCYJNE łÓŻKA ZABIEGOWE
DO SUCHEGO DRYFOWANIA
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OPIS

• Soft-Pack® System – przeznaczone do zabiegów 
typu „body wrapping”, będących podstawą 
każdego spa i gabinetu odnowy biologic-
znej oraz bazą każdej linii kosmetyków do za-
biegów na ciało. Soft-Pack® System  występuje  
w czterech rodzajach: DAY SPA, PURE, SENSE  
i MED. Soft-Pack® System Med był pierwszym  
w historii systemem dryfowania na sucho

• Zasada działania jest bardzo prosta: klient leży 
na cokole, a terapeuta nakłada produkty na ciało, 
zanim zostaną owinięte i „opuszczone” delikatnie 
do kąpieli z ciepłą wodą. Klient pozostaje suchy 
(stąd nazwa dry floatation), a zawieszenie ciała 
w wodzie łagodzi mięśnie, wydłuża kręgosłup  
i odprężają umysł

• Soft-Pack® System zapewnia doskonały relaks  
i niespotykany komfort podczas szerokiego  
wachlarza zabiegów m.in. zabiegi olejowe, fan-
go, błota, siano, terapie winne, Thalasso i wiele  
innych, zarówno na całe ciało jak i na twarz

• Zabieg odbywa się w środowisku termalnym,  
w stanie nieważkości dzięki czemu osiągamy efekt 
pełnego rozluźnienia, zarówno ciała, jak i umysłu. 
W trakcie zabiegu skóra jest doskonale dotlen-
iona, mięśnie rozkurczone, kręgosłup znajduje się 
w idealnej, swobodnej pozycji. Spełnienie tych 
warunków, gwarantuje intensywną penetrację 
składników aktywnych, zawartych w prepara-
tach t.j. olej, fango, błoto, siano, wino, wysłodziny 
piwne, odżywcze kremy, np. na bazie masła  

koziego i wiele innych; a co za tym idzie 
skuteczność zabiegową

• Zalety łóżek Soft-Pack® System: nowy 
mechanizm regulacji wysokości, innowa-
cyjne materiały, łatwe do utrzymania  
w czystości powierzchnie; możliwość zastoso-
wania do różnorodnych zabiegów; niezawodność, 
bezpieczeństwo obsługi, niewielkie wymogi  
w zakresie konserwacji; łatwa konfiguracja,  
brak części wymagających zasilania; prosta  
instalacja, łóżko Soft-Pack® System jest gotowe  
do użycia w chwili dostawy

• Soft-Pack® System to podstawowe wypo-sażenie 
wielu Spa na całym świecie i to od ponad 25 lat

• Kosmetyki Kurland® - Gotowe receptury 
bez spłukiwania - Specjalnie przygotowana  
oferta kosmetyków Kurland umożliwia stworzenie 
wyjątkowych ceremonii, które zapewnią  
niezapomniane doznania dla zmysłów. Dzięki 
Soft-Pack® System w każdym momencie 
można wykonać jeden z całej gamy rytuałów, 
np. Rytuał Kleopatry, okład COMFORT SPA,  
okład z płatków róż lub Odmładzający zabieg 
z jabłkiem. Więcej informacji u przedsatwiciela 
Nova Group
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MED SOFT-PACK® SYSTEM

• Materiał podstawowy konstrukcji MED jest 
wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-
niklowej i jest dostępny z dwoma różnymi  
systemami podnoszenia: ze zintegrowaną pompą 
(hydrauliczną) lub z systemem sprężonego  
powietrza

• Wersja jest na ogół pokryta łatwą do czyszczenia, 
mocną skórą Skai®, ale możliwe są również pokry-
cia z drewna, płytek lub kamienia

• Model MED jest dostępny w dwóch rozmiarach: 
105 x 221 cm lub 105 x 236 cm, wys. 65 cm

WYPOSAŻENIE

• SOFT MUSIC – Feel the music – poczuj dźwięki 
całym ciałem. Poddając się zabiegowi, nie tylko 
usłyszysz muzykę, ale poczujesz ją całym ciałem. 
Fala dźwiękowa, która rozchodzi się w wodzie  
inaczej w powietrzu niesie ze sobą wibracje,  
które delikatnie ukoją ciało. Poczujesz każdy 
relaksujący ton. System muzyczny tworzy tech-
nika oscylacji, na którą składa się z: wzmacniacz,  
zasilacz elektryczny, odtwarzacz MP3 i CD  
(Wyjścia słuchawkowe pasują do telefonów 
komórkowych, IPod, odtwarzaczy MP3)

• „CLUE” – Aby naukowo udowodnić działanie 
savar® – sensorial-phonie do dyspozycji 
oddajemy„CLUE”,  innowacyjne urządzenie 
opierające się na podstawach telemedycyny.  
Mierzy częstotliwość akcji serca oraz poziom 
stresu. Wyniki można odczytać na wyświetlaczu. 
Jedyne co potrzebujesz to  PC z dostępem do  
Internetu

• GLASS CONTROLLER – nowy system sterujący, 
odporny na mechaniczne uszkodzenia, funkcjo- 
nalny, niezawodny i nowoczesny, prosty  
w obsłudze. Posiada dodatkowe gniazdo  
(Input) pozwalające na zamontowanie dodat-
kowego zewnętrznego wyłącznika, dzięki które-
mu można w trybie awaryjnym zakończyć zabieg  
(platforma zostanie podniesiona)  – ten zewnętrzny 
wyłącznik awaryjny nie jest standardowo dostar-
czany z urządzeniem

• TIMER - funkcja zapewniająca pełną kontrolę nad 
nad łóżkiem:
• można ustawić funkcję odliczającą czas 

pozostały do końca zabiegu, po zakończeniu 
mogą zostać automatycznie uruchomione 
różne funkcje

• wyświetlacz „TIMER” miga
• pojawia się sygnał tonowy „beep“
• platforma samodzielnie wyjeżdża do góry
• platforma samodzielnie wyjeżdża do góry i po-

jawia się sygnał diźwiękowy
• ustawienia bazowe funkcji „TIMER” migają na 

panelu
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DAY SPA SOFT-PACK® SYSTEM PURE SOFT-PACK® SYSTEM

• Standardowe wzornictwo Soft-Pack® System 
PURE dostępne jest  w kolorze „RAL 9010 czysta 
biel”. Na życzenie możesz również wybrać inne 
kolory (dostępne są w tym 200 kolorów RAL)

• Soft-Pack® System PURE  jest również 
dostępny z czterema różnymi powierzchniami 
drewna (dziki dąb, olcha, wengé, zebrawood)  
lub okładziną z forniru kamiennego

• Kolejna cecha modelu Soft-Pack® System PURE: 
standardowe wszechstronne oświetlenie LED w 
kolorze białym, które zapewnia ekscytujące, nie-
powtarzalne efekty świetlne (możliwe również w 
innym kolorze światła za dodatkową opłatą)

• Model Soft-Pack® System PURE jest dostępny  
w dwóch rozmiarach: 117 x 242 cm  
lub 117 x 257 cm. 

SENSE SOFT-PACK® SYSTEM

• Standardowe wzornictwo Soft-Pack® System 
SENSE dostępne jest  w kolorze „RAL 9010 czys-
ta biel”. Na życzenie możesz również wybrać inne 
kolory (dostępne są w tym 200 kolorów RAL)

• Nowy system sterujący – GLASS CONTROLLER 
– zalety: trwały, funkcjonalny, odporny na mecha-
niczne uszkodzenia, prosty w obsłudze, niezawod-
ny i nowoczesny

• Ekskluzywny wygląd
• Gwarancja komfortowego zabiegu
• Solidna obudowa wykonana z włókna szklane-

go, którą można dostosować kolorystycznie do 
Państwa wymogów 

• Bogate wyposażenie dodatkowe
• Wymiary Soft-Pack® System SENSE: 113 x 247 cm,  

wys. 77-91 cm
 

• Soft-Pack® System DAY SPA to geni-
alne rozwiązanie zapewniające wyjątkowy 
relaks i niespotykany komfort podczas sze-
rokiego wachlarza zabiegów na ciało  
m.in. zabiegi olejowe, fango, błota, siano, terapie 
winne, Thalasso i wiele innych. 

• Specjalnie przygotowane oferta kosmetyków 
Kurland, urządzenia oraz najbardziej pożądane 
zabiegi np. ceremonie w sianie, winie, czy 
piwie. Dzięki Soft-Pack® System DAY SPA 
w każdym momencie można wykonać jeden  
z całej gamy ceremonialnych zabiegów SPA

• Korpus wykonany jest z wysokiej jakości two-
rzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szkla-
nym (GRP), dzięki czemu system jest trwały i łatwy 
do czyszczenia

• Wymiary Soft-Pack® System DAY SPA:  
110 x 235 cm, wys. 69 cm
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MLX QUARZ
EKSKLUZYWNA LEŻANKA DO ZABIEGÓW  
PSAMMOTHERAPY
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OPIS

• Gharieni MLX QUARZ - Ekskluzywna leżanka 
wypełniona piaskiem kwarcowym Alpha, który 
można podgrzać do odpowiedniej temperatury 
przed i w trakcie zabiegu terapeutycznego

• Psammotherapy (terapia gorącym piaskiem) 
była stosowana już w starożytnym Egipcie, jako 
element opieki medycznej, w leczeniu wielu 
chorób - od skoliozy po różnorodne zapalenie. 
Obecnie stosuje się ją jako terapię korzystnie 
wpływającą na samopoczucie, komfort psychiczny 
i zapewniającą pełen relaks.  Szczególnie pożąda 
jest przez klientów obiektów spa i wellness.   
Grupa Gharieni stworzyła MLX Quarz, aby 
pozwolić na doświadczanie zupełnie nowych 
wrażenia i zapewnić najwyższy komfort terapii 
kwarcowej.

• Bez względu na to, gdzie jesteś, w środowisku  
miejskim, w dżungli, a nawet w górach, możesz 
skorzystać z zalet kwarcu w hotelu, spa lub  
centrum odnowy biologicznej i odtworzyć zalety 
terapii gorącym piaskiem. Wypełnij swój stół MLX 
piaskiem Alpha i daj swoim klientom prawdziwe  
i wyjątkowe doświadczenie.

• Quartz Mixtures - Kwarc może być naturalny, 
kolorowy, dostępne są również mieszanki z bursz-
tynem lub solą z perskiego błękitu (opcja)

WYPOSAŻENIE

• łóżko wykonane z litego drewna (orzech)
• Piasek Alfa
• Regulacja ogrzewania - maksymalny relaks dzięki 

delikatnemu i stałemu rozproszeniu ciepła
• Stół jest zamontowany na dwóch teleskopowych 

kolumnach, aby dostosować wysokość i nachy- 
lenie, wyposażony w szafkę i dwie szuflady

• Ekran dotykowy, łatwy w obsłudze, jest wbudo-
wany w ramę stołu

• Materac umieszczony na powierzchni do masażu 
(opcja)

• Scent diffusier - innowacja Gharieni, 
wykorzystująca zapachy w zabiegach multi-
sensorycznych, aromaterapeutyczne kapsułki 
rozpraszają aromaty podczas zabiegu za pomocą 
małych wtryskiwaczy umieszczone na wysokości 
głowy (opcja)

• Dynamic flow system - wbudowany system, który 
delikatnie masuje szyję i plecy (opcja)

• Inversion tharapy - Terapia inwersyjna, znana 
również jako zero grawitacji, zapewnia wyjątkowe 
zabiegi na kręgosłup i celuje w bóle pleców  
(zmniejsza nacisk na nerwy,umożliwia prawidłowe 
ułożenie kręgosłupa, rozluźnia napięte mięśnie, 
redukuje stres, poprawia elastyczności  
i sprawność) (opcja)

• SPA Ambiance Light - wysoka technologia LED 
zastosowna w stole MLX (opcja)

DANE TECHNICZNE

• Wysokość: ok. 65 cm - 90 cm
• Długość: 216 cm
• Wersja XL długość: 226 cm
• Szerokość: 86 cm
• Siła podnoszenia: 130 kg
• Dopuszczalna waga na powierzchni materaca: 

150 kg
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MLW AMPHIBIA SPA.WAVE
EKSKLUZYWNA LEŻANKA DO ZABIEGÓW
Z SYSTEMEM BINAURAL ACOUSTIC & DYNAMIC STIMULATION
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OPIS

• MLW AMPHIBIA - oferuje najwyższy komfort 
i idealne dopasowanie do ciała dzięki użyciu 
wyjątkowego, podgrzewanego materaca wod-
nego. Cztery siłowniki łóżka spa umożliwiają 
regulację wysokości, pleców, górnej i dolnej części 
nóg

• Wyposażona jest w dwa wymienne materace: 
standardowy i wodny z koloroterapią w tech-
nologii RGB (żółty, pomarańczowy, czerwony, 
fuksja, fiolet, niebieski, turkusowy, zielony). Dzięki 
zastosowaniu materaca wodnego z efektami 
świetlnymi można ją z powodzeniem stosować 
jako idealną leżankę do zabiegów SPA. Funkcja 
podgrzewania sterowana za pomocą mikroproce-
sora dodaje komfortu w czasie zabiegów na ciało, 
a 4 silniki pozwalają na pełną płynną regulację 
pozycji leżanki

• Gharieni Spa.Wave - Binaural Acoustic & Dynamic 
Stimulation to sterowana komputerowo terapia 
akustyczna i wibracyjna, która rozwija mózg

• w zakresie relaksacji i korzystania z technik 
głębokiej relaksacji. Wykorzystując określone 
wibracje i binauralne częstotliwości audio, system 
Spa.Wave umożliwia nawet najbardziej zapraco-
wanym umysłom osiągnięcie głębokiego relaksu 
w 30 lub 60 minutowej sesji terapeutycznej.

• Dodatkowo wspiera leczenie zaburzeń streso-
wych pourazowych (PTSD) i układ odpornościowy

WYPOSAŻENIE

• Powierzchnia łóżka z podgrzewaną tapicerką Aqua
• Technologia Triple Airback
• Podświetlana powierzchnia łóżka i boki
• Wysokość, nachylenie, oparcie i sekcja stopy  

regulowane elektronicznie
• Pneumatycznie opuszczane podłokietniki
• Pneumatycznie regulowany zagłówek o +/- 30°
• Pozycje pamięci
• Mechanicznie chowane kółka
• Chromatoterapia - oświetlenie LED zainstalowane 

w podstawie stołu spa ustawia kolorowe akcenty 
podczas zabiegu.

• Ekran dotykowy, łatwy w obsłudze, jest wbudo-
wany w ramę stołu (opcja)

• Dekoracyjne powierzchnie w dowolnym kolorze 
z (standard: biały i wenge) (opcja)

• Elementy metalowe w niestandardowym kolorze 
(standard: biały, tytanowy lub ciemny brąz) (opcja)

• Przełącznik nożny: do sterowania podstawowymi 
funkcjami (opcja)

• Kolor tapicerki PU: Choco lub kremowy (standard: 
biały) (opcja)

DANE TECHNICZNE

• Wysokość: ok. 54 cm - 90 cm
• Długość: 202 cm
• Wersja XL długość: 226 cm
• Szerokość: 85 cm
• Siła podnoszenia: 220 kg
• Dopuszczalna waga na powierzchni materaca: 

300 kg
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ERGOLIMA
WYJĄTKOWE łÓŻKO DO ZABIEGÓW NA MOKRO 
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OPIS WYPOSAŻENIE

• Materiał powierzchni: wysokiej jakości struk-
turalne szkło akrylowe

• Przestronna powierzchnia do leżenia, odpowied-
nia również dla wyższych osób

• Wygodna powierzchnia ogrzewana termostatem
• Zawiera poduszki dla optymalnego podparcia 

głowy, klatki piersiowej, pleców, kolan i stóp
• Stół obniża się do wysokości krzesła, aby bezpie-

cznie wsiadać i wysiadać
• Bezstopniowa regulacja wysokości dla ergonomi-

cznej postawy - dobra dla pleców
• Mikser termostatyczny, regulowany zawór, wąż 

do płukania i kran - wszystko w zasięgu ręki
• Panel sterowania na krawędzi stołu dla łatwego 

użytkowania
• Kanały z boku, dreny i nachylona powierzchnia do 

leżenia ułatwiają odprowadzanie cieczy
• Obudowę podstawy poniżej powierzchni leżącej 

można podnieść elektrycznie za naciśnięciem jed-
nego przycisku - idealna do czyszczenia i serwiso-
wania. W razie potrzeby w tym obszarze można 
zainstalować dozownik piany mydlanej. Opcjo-
nalne oświetlenie otoczenia zapewnia harmoni-
czne padanie światła

DANE TECHNICZNE

• Wysokość: ok. 84 cm
• Wysokość: min. ok. 55 cm, max. 84 cm
• Długość: 220 cm
• Podłączenie wody: zimna i ciepła ½“
• Odpływ: NW70mm

• ERGOLIMA - stół z regulacją wysokości  
do wykonywania mokrych zabiegów, np. masażu 
w pianie, Ayurweda, okładów na ciało, masażu 
kamieniami

• Powierzchnia stołu wykonana jest z wysokiej 
jakości akrylu, z widoczną strukturą, ukształtowana 
podporą pod głowę oraz dwoma odpływami,  
w okolicy głowy i nóg. Dzięki temu można w łatwy 
sposób odseparować oleje używane do zabiegów. 
Podgrzewane leżysko jest regulowane automatyc-
znie, a duża powierzchnia pozwala wykonywać 
zabiegi również u większych osób

• Stół do masażu na mokro zapewnia wyjątkowy 
komfort zarówno dla gościa jak i terapeuty. 
Dzięki  swojej konstrukcji doskonale nadaje się do 
różnorodnych zabiegów takich jak: masaż pianą 
mydlaną, zabiegi ayurvedyjskie, zabiegi gorącymi 
kamieniami, owijanie ciała, czy prysznice Vichy. 
Dzięki ergonomicznej formie zapewnia wyjątkowy 
komfort, w trakcie zabiegu, w pozycji brzusznej  
i grzbietowej

• ERGOLIMA dostępna jest w dwóch opcjach  
z hydrauliczną regulacją i bez regulacji wysokości
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AQUATHERMO JET
łÓŻKO DO SUCHEGO HYDROMASAŻU

OPIS

• Masaż i relaks do strefy Wellness, Beauty  
i fitness jak i w fizjoterapii. Klient kładzie się na 
powierzchni leżanki i jest masowany ciepłą wodą.  
Zabieg może być wykonywany w ubraniu

• AquaThermoJet oferuje wiele opcji projektowania 
i może być zintegrowany z dowolnym otoczeniem. 
Różnorodne kombinacje kolorów lub okładziny 
bambusowe sprawiają, że jest to prawdziwa  
atrakcja wizualna. Można również zintegrować 
białą diodę LED, aby poprawić nastrój

• Masaż fali dźwiękowej i wibracja prędkości  
oddechu uzupełniają doświadczenie. Urządzenie 
działa również jako głośnik. Całe ciało wibruje  
w rytm muzyki. Zintegrowane wibracje częstości 
oddechów uspokajają oddech i działają relaksująco. 
Zapewniajac niewiarygodne doświadczenie

• AquaThermoJet idealnie dopasowuje się do 
użytkownika. Panel sterowania można obrócić  
o 180°, co ułatwia obsługę w pozycji stojącej 
lub leżącej. Profilowany zagłówek z okrągłą, 
wyściełaną warstwą zapewnia wygodę leżenia

WYPOSAŻENIE

• Korpus wykonany w jednej części z tworzywa  
z wbudowanym systemem grzewczym

• Pojemność ok. 250 litrów wody
• Zintegrowany zagłówek tapicerowany utrzymuje 

głowę w stabilnej pozycji (zapobiega to odczu-
ciom zbliżonym do „choroby morskiej”).

• Bardzo elastyczna powłoka materaca jest przez-
roczysta, a 8 ledów punktowych tworzy iluminację 
świetlną dającą wyjątkową atmosferę w czasie  
zabiegu

• System chłodzenia
• Zewnętrzne oświetlenie (opcja)
• Masaż fal dźwiękowych i regulacja częstości odd-

echów  (opcja)
• Wymiary: dł. 207,5 cm, szer. 100 cm, wys. 55 cm, 

waga bez wody: 230 kg, max. obciążenie 150 kg
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ORIENT ALIMA
STÓł DO MOKRYCH ZABIEGÓW

OPIS

• Stół z regulacją wysokości do wykonywania 
mokrych zabiegów, np. masażu w pianie,  
Ayurweda, okładów na ciało, masażu kamieniami, 
prysznica Vichy

• Powierzchnia stołu wykonana jest z akrylu  
o wysokiej jakości z powierzchnią o struk-
turze, ukształtowana podporą pod głowę 
oraz 2 odpływami w okolicy głowy i nóg.  
Dzięki temu można w łatwy sposób odseparować 
oleje używane do zabiegów. Podgrzewanie  
powierzchni stołu jest regulowane automaty-
cznie. Duża powierzchnia stołu pozwala 
wykonywać zabiegi również u większych osób

• Istnieje możliwość indywidualnego dostoso-
wania wzoru obudowy do wystroju wnętrz,  
np. obudować mozaiką, obłożyć kamieniem, 
czy tworzywem

WYPOSAŻENIE

• Korpus wraz z podgrzewanymi ergonomicznie 
uformowanymi siedziskami

• Stelaża wykonany z jesionu
• Aparat osmotyczny (opcja) - urządzenie do 

oczyszczania wody łatwe i ekonomiczne  
w obsłudze i wykorzystuje zasadę działania  
osmozy odwróconej. Urządzenie dostarcza do 
generatorów pary optymalnie oczyszczoną wodę, 
zapewniając obsługę o niższych wymaganiach 
konserwacyjnych i większą trwałość

• Obudowa półokrągła frontu, wykonana z drewna 
świerkowego (opcja)

• Wymiary: dł. 213 cm, szer. 84 cm, wys. 56 cm, 
max. wys. 86 cm, przyłącze zimnej i ciepłej wody 
½“, odpływ: NW70mm  na wysokości zabiegowej
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GHARIENI LIBRA EDGE
PERFEKCYJNA INNOWACJA HYDROSPA 
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OPIS WYPOSAŻENIE

• 2-strefowe poziome ramię prysznicowe  
z technologią wody Kohler®

• Powierzchnia do leżenia z technologią amortyzacji 
powietrznej

• Podstawa wykonana z Corian®
• Osłona ramienia prysznicowego z aluminium
• Intuicyjny panel sterowania z ekranem dotyko-

wym
• Elektrycznie regulowana i odchylana powierzch-

nia do leżenia
• Osłona twarzy
• Słuchawka prysznicowa
• 4-punktowy zintegrowany odpływ wody  

dla optymalnego odprowadzania wody nawet  
na pochylonym stole

• Poziomy prysznic choreograficzny z technologią 
wody Kohler® (każdy strumień wody jest  
indywidualnie sterowany) (opcja)

• Powierzchnia do leżenia z ogrzewaną technologią 
amortyzacji wody (opcja)

• Oświetlenie LED do chromoterapii (opcja)
• Główka prysznicowa z systemem kapsułek  

aromaterapeutycznych (opcja)
• Kopuła parowa (opcja)
• Zintegrowany system audio (opcja)

DANE TECHNICZNE

• Wysokość wraz z ramieniem: ok. 190 cm 
• Wysokość pow. stołu ok. 63-100 cm
• Długość całkowita: ok. 236 cm
• Długość leżanki ok. 203 cm
• Szerokość: 85 cm
• Udźwig: 300 kg
• Nośność powierzchni łóżka: 350 kg

• Nowy stół do zabiegów Libra Gharieni to  
innowacja na miarę liderów w branży  wellness  
i spa

• Zintegrowana najnowocześniejsza technolo-
gia zapewnia wyjątkową choreografię różnych 
temperatur i ciśnień wody, którą można 
zaprogramować w interaktywnym panelu  
sterowania. W zależności od potrzeb klienta 
dostępne są zaprogramowane choreografie  
wodne do równoważenia, stymulowania  
lub relaksacji

• Prosta i liniowa konstrukcja, Libra jest wykonana  
z innowacyjnego Corianu i jest dostępna  
w szerokiej gamie kolorów od bieli Glacier  
do żywych odcieni, takich jak Aztec Gold  
lub Platinum. Niezależnie od tego, jaki kolor 
wybierzesz, z pewnością podkreślisz naprawdę  
ekskluzywny i wyjątkowy charakter tego awangar-
dowego zabiegu wellness
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LIBRA FLAT D LIBRA EDGE

• Stół wykonany z Corian® jest idealna do wszyst-
kich mokrych zastosowań. Krawędź ogrzewanej 
powierzchni leżącej i zintegrowany 4-punktowy 
odpływ umożliwiają odpływ wody w kontrolow-
any sposób, nawet w pozycji pochyłej

• System ogrzewania powierzchni leżącej (opcja)
• Ochraniacz chroniący twarz (opcja)
• Zintegrowana sauna parowa z nakładaną pokrywą 

parową (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 90 cm,  

wys. 63-100 cm, udźwig 300 kg, nośność  
powie-rzchni łóżka 350 kg

GHARIENI V-BOX VICHY

V-BOX STANDARD
• Z sześcioma ruchomymi głowicami prysznicowymi
• Ręczna kontrola wody za pomocą baterii miesza-

cza
• Ze stałym poziomym ramieniem prysznicowym

V-BOX EVO 2
• Z sześcioma ruchomymi głowicami prysznicowymi
• Elektroniczna regulacja przepływu wody
• Elektroniczny regulator temperatury
• 2-strefowy system prysznicowy do oddzielnego 

nawadniania obszaru przedniego lub tylnego
• Elektryczna regulacja wysokości
 

• Gharieni Libra Flat D - designerski stół Libra Flat 
D to absolutny klasyk w strefie wellness i spa. 
Wyposażony w poziomy prysznic ekskluzywnego 
niemieckiego producenta Dornbracht, pozwala na 
wzięcie prysznica w pozycji leżącej w relaksującej 
pozycji leżącej. Podgrzewane łóżko, które można 
regulować na wysokość i można przechylać do  
przodu i do tyłu, jest wykonane z Corianu

• Wymiary: wys. z ramieniem 195 cm, wys. stołu 
60-90 cm, dł. 230 cm, szer. 90 cm
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GHARIENI MLR WET
EKSKLUZYWNY STÓŁ DO ZABIEGÓW NA MOKRO

OPIS

• Ekskluzywny stół do zabiegów na mokro
• Wykonany z materiałów wodoodpornych stół 

oferuje szereg niezwykle przydatnych funkcji  
takich jak regulacja wysokości i nachylenia

• Leżanka MLR Wet wyposażona jest wodoodporną 
tapicerkę do zabiegów na mokro lub na sucho 
oraz zintegrowany akumulator do niezależnego 
zasilania

WYPOSAŻENIE

• Ekskluzywny stół do spa na mokro i na zewnątrz
• Regulacja wysokości i kąta nachylenia
• Wodoodporna tapicerka do masażu
• 2 specjalne wodoodporne pokrowce PU do za-

biegów na mokro i sucho, dostępne w kolorze 
białym lub Chocco

• Tapicerka w kolorze białym w standardzie
• Dekor drewniany w kolorze białym lub RAL8025 

(brązowy)
• Części metalowe w kolorze białym, tytanowym 

lub brązowym
• Zintegrowany akumulator do niezależnego zasi-

lania
• Żelowa poduszka do twarzy (opcja)
• Części metalowe w specjalnych kolorach (opcja)
• Dane techniczne: wysokość: 57 cm - 97 cm, 

długość: 203 cm, szerokość: 80 cm, udźwig:  
300 kg, nośność powierzchni łóżka: 350 kg
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PERMANENT CONTOUR®

MASAŻ STEMPLAMI OGRZEWANYMI PARĄ - TO WIęCEJ NIŻ MYŚLISZ!
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OPIS

od 1 do 10, według następujących parametrów:  
samopoczucie, nastrój, rozluźnienie mięśni  
i czynnik odpoczynku. We wszystkich 4 katego-
riach poprawa była znacznie wyższa po masażu  
Permanent Contour® niż po masażu klasycznym.  
W kolejnym kroku terapeuta ocenił ocieplenie 
tkanki, elastyczność skóry, rozluźnienie mięśni  
i ogólny stan tkanki, zarówno przed, jak i po 
masażu. Nawet tutaj poprawa po masażu  
Permanent Contour® była znacznie wyższa niż po 
masażu klasycznym

• Stemple z: płatkami róż, lawendą, bzem,  
imbirem, miętą, bluszczem, słodką koniczyną, 
chmielem, limonką, błotem z Leopoldskron, 
wytłoczynami z winogron, otrębami pszennymi, 
trawą cytrynową, melisą, jałowcem, kamforą,  
rumiankiem, szałwią, rozmarynem, krwawni-
kiem pospolitym, tymiankiem, zielem dziurawca, 
nawłocią, przytulią wonną, majerankiem i wiele 
więcej

• Mieszanki olejowe z: oleju migdałowego, oleju 
sezamowego, oleju jojoba, oleju arganowego, 
oleju lnianego, oliwy z oliwek, oleju awokado, 
oleju aloesowego, oleju z pestek winogron, oleju 
kokosowego, naturalnych olejków eterycznych  
i wielu innych

• Nowy design, nowa technologia, mnóstwo 
korzyści i masa różnych możliwości zabiegowych

• Nowe funkcje: ulepszona technologia grzewcza, 
lepszy efekt dzięki nieco wyższej temperaturze  
zabiegu, nowy design o zaokrąglonym, opływowym 
kształcie, nowy system przechowywania stempli

• Permanent Contour® oferuje optymalną podstawę 
do pomyślnego zastosowania stempli ziołowych 
na twarz i ciało. Dodatkowo pozwala na zaofero-
wanie cudownie pachnących okładów do ciała, 
w połączeniu z urządzeniem Hamam do masażu  
z użyciem gęstej piany mydlanej.

• Mnóstwo korzyści: idealna, stała temperatura 
dla lepszych rezultatów zabiegu, brak potrze-
by przerywania zabiegu w celu podgrzewania  
stempli, wysoki poziom składników aktywnych 
uwalnianych dzięki stale dostarczanej parze,  
lepsza technologia grzewcza, 

• Permanent Contour® zapewnia szybszą relaksację, 
poprawę samopoczucia, lepsze ukrwienie tkanek, 
zdrowszy wygląd skóry, bardziej relaksujące 
wrażenia zapachowe

• W marcu 2016 Instytut Kosmetyki Wyższej 
Szkoły Nauk Stosowanych w Lublanie (Słowenia) 
przeprowadził niezależne badanie skuteczności 
ziołowego masażu parowego Permanent  
Contour® w porównaniu z masażem klasy- 
cznym. Do tego badania wybrano osoby obu 
płci w wieku od 25 do 65 lat. Testerzy ocenili  
swój stan przed i po zabiegu w skali  
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WANNY Z HYDROMASAŻEM
WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI TERAPII WODNEJ 
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SOLE MIO ATLANTIS
• Dla najbardziej wymagających Trautwein oferuje 

wanny z hydromasażem Hydroxeur® Royal 600, 
Atlantis 500, Florida 300 i California 300. Well-
ness na najwyższym poziomie oznacza dla nas 
nie tylko optymalne korzyści zdrowotne, ale także 
wysokiej jakości sprzęt.

• Profesjonalna wanna rehabilitacyjno–kosmety-
czna do hydromasażu. Anatomiczne rozłożenie 
dysz zapewnia optymalny masaż, witalizuje,  
wspomaga prace układu krążenia oraz limfaty-
cznego. Doświadcza intensywnego mrowienia 
w trakcie masażu, w zależności od temperatury 
wody o działaniu stymulującym lub relaksującym

• Dzięki swoim zaletom wanna stanowi znakomitą 
pozycję każdego centrum Spa, odnowy biologi-
cznej, hotelu, sanatorium oraz gabinetu kosme-
tycznego

• Wymiary: dł. 230 cm, szer. 90 cm, wys. 76 cm

CALIFORNIA / RENDEZVOUS

• Wanny z systemem Hydroxeur® dla dwojga 
stanowią unikalną ofertę. Z wanny Rendezvous 
mogą korzystać 2 osoby. Kąpiel wzbogacona 
jest o 4 dodatkowe atrakcje ze świata Wellness: 
Koloroterapia, masaż wodny i powietrzny, masaż 
dźwiękiem oraz aromaterapia

• Wanna doskonale nadaje się do: ośrodków 
Wellness, Spa-Suite lub prywatnych oaz relak-
su. Stanowi wyjątkowe doznanie kąpielowe. 
Ze względu na duży komfort obsługi idealnie na-
daje się również do hotelowych Suite. Wanna 
posiada 120 dysz do masażu strumieniem wody 
i powietrza. System Hydroxeur® zastosowany  
w wannie daje efekt bąbelków szampana,  
czyli powietrze wtłaczane do wody za pomocą 
dysz jest bardzo rozdrobnione i pozostaje długo

• Wymiary: dł. 230 cm, szer. 100 cm, wys. 65-75 cm 

• Wanna somonośna, ergonomicznie uformowana, 
wykonana z akrylu, bez szwów, do kąpieli również 
dla 2 osób. Maksymalna głębokość wanny  
510 mm gwarantuje wypełnienie wanny wodą 
nawet osobom o wzroście do 1,9 m

• Dzięki zastosowaniu fal dźwiękowych  
i barwnego światła przeprowadzany jest bardzo 
skute-czny mikromasaż wszystkich komórek, 
narządów i części ciała. Pozytywnie wpływa 
również na psychikę. Wyraźnie aktywowane są 
wszystkie umiejętności sensoryczne i motory-
czne kąpiących się. W Vis à vis jedna lub dwie 
osoby mogą wspólnie cieszyć się kąpielą, tylko  
pojedyncze kąpiele oferują SoleMio

• Wymiary: dł. 190 cm, szer. 100 cm, wys. 64 cm
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KAPSUŁY KOSMETYCZNE
SZEROKI WACHLARZ MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWYCH 
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COCOON WELLNESS PRO RED™
NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA KAPSUłA 

OPIS

• Cocoon Wellness Pro RED™ zapewnia dobre 
samopoczucie i niezwykłe korzyści fitness dla  
zdrowia całego ciała - skuteczna kontrola wagi 
i poprawa efektów odchudzania, ujędrnienie  
i poprawa wytrzymałości i sprawności fizycznej, 
łagodzenie bólu, poprawa koncentracji i redukcja 
stresu, pełen relaks

• Cocoon Wellness Pro RED™ jest najnowszym  
i jednocześnie najbardziej zaawansowaną  
technologicznie kapsułą Wellness dostępną  
w USA przeznaczoną do ćwiczeń, fitness, spa  
i usług kosmetycznych

• Moduły Chromolight są wyposażone w cz-
erwone światła, które zapewniają piękne 
oświetlenie i uwydatniają atmosfera panującą w 
kapsule zapewniając kojące i relaksujące doznania  
wellness

WYPOSAŻENIE

• 4” dotykowy wyświetlacz LCD z 6 programami do 
wyboru: Relaks, Wellness, Fitness, Kontrola wagi, 
Custom i Power Nap

• System suchego ogrzewania: precyzyjnie regu-
lowany w zakresie od temp. otoczenia do 81°C

• System podczerwieni
• System wzbogaconego powietrza
• Specjany zestaw himalajskiej kryształowej soli  

dla uzyskania odświeżającego słonego i zjonizo-
wanego powietrza

• Ergonomiczne łóżko z masażem wibracyjnym
• System Cool Face Air: Dwa porty, regulowany 

wentylator twarzy z powietrzem jonizowanym
• System aromaterapii
• System LED
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DERMALIFE SPA OCEANA
PERFEKCYJNA KAPSUłA Z WANNĄ TERAPEUTYCZNĄ

OPIS

• Dermalife SPA OCEANA™ 3G to wielofunkcyjna 
kapsuła, nagrodzona tytułem Perfect Line, łącząca 
zadania typowej sauny na podczerwień, sauny 
parowej, jednocześnie oferująca dodatkowe 
usługi w postaci koloroterapii, muzykoterapii, aro-
materapii, masażu wibracyjnego, prysznica Vichy, 
biczy szkockich oraz mgiełki wodnej z preparatami 
witaminowymi, a także pełnego zakresu masażu 
wodnego

• W kapsule możemy skorzystać z oferty jednego 
z 10 wbudowanych programów (utrata wagi, 
detoksykacja, redukcja stresu, aquatica, reduk-
cja bólu, redukcja cellulitu, escape, sen, okłady, 
terapia wodna), który możemy wybrać jednym 
naciśnięciem przycisku

• W Dermalife SPA OCEANA™ 3G możemy 
osiągnąć efeky zarezerwowane dla jacuzzi  
oraz wykonywać kąpiele Spa np. w winie, mleku 
itp.

WYPOSAŻENIE

• Sauna na podczerwień
• Sauna parowa
• Regulowany masaż wibracyjny
• 240 litrowa medyczna wanna do hydromasażu
• Koloroterapia LED 6 kolorów (dla wanny i górnej 

pokrywy)
• Automatyczna aromaterapia
• System rozpylania minerałów i witamin tzw. 

deszcz tropikalny – 2 dysze
• Prysznic Vichy
• bicze szkockie – 10 dysz
• 2 dysze do masażu stóp
• Prysznic ręczny – dwa tryby pracy
• Nawiew na twarz
• Przeszklona pokrywa
• Panel sterowania
• Kolorowy ekran LCD
• Zestaw 10 gotowych programów + 1 własny
• Głośniki i gniazdo słuchawkowe
• Podłączenie pod iPoda i DVD



61

DERMALIFE SPA JET
NIEZWYKLE BOGATO WYPOSAŻONA KAPSUłA

OPIS

• Dermalife SPA JET™ 3G wyróżnia się niezwykle 
bogatym wyposażeniem, łącząc w sobie zadania 
typowej sauny na podczerwień, sauny parowej, 
jednocześnie oferując dodatkowe usługi w postaci 
koloroterapii, muzykoterapii, aromaterapii, masażu 
wibracyjnego oraz szerokiej oferty masaży wod-
nych w postaci prysznicy Vichy, szkockich, mgiełki 
wodnej z preparatami witaminowymi oraz biczy 
wodnych tylnej części ciała. W kapsule możemy  
skorzystać z oferty jednego z 10 wbudowanych 
programów, który możemy wybrać jednym 
naciśnięciem przycisku lub utworzyć własny  
program, dopasowany do indywidualnych potrzeb 
klienta

WYPOSAŻENIE

• Sauna na podczerwień
• Sauna parowa
• Regulowany masaż wibracyjny
• Światłoterapia LED 6 kolorów
• Automatyczna aromaterapia
• Prysznic Vichy
• Bicze szkockie – 10 dysz
• Masaż strumieniami wody – 10 dysz w podstawie 

i 2 dysze na stopy,
• System rozpylania minerałów i witamin tzw. 

deszcz tropikalny – 2 dysze
• Nawiew na twarz
• Przeszklona pokrywa
• Panel sterowania, kolorowy ekran LCD
• Zestaw 10 gotowych programów + 1 własny
• Prysznic ręczny – 2 tryby pracy
• Głośniki i gniazdo słuchawkowe
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LEŻANKI WELLNESS, DO STREF RELAKSU I INNE
PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIA GHARIENI 
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GHARIENI MLR VINTAGE GHARIENI MLR SELECT
• Dostępny w 3 wersjach: Alu, Wood i Static
• obrotowe i opuszczane podłokietniki
• “Kołyska” idealna do zabiegów na twarz 
• Wysokość, nachylenie, sekcja pleców i stóp regu-

lowana elektronicznie
• Funkcja Trendelenburga
• Funkcja pamięci i blokady (opcjonalnie WOOD  

i STATIC)
• Tapicerka z PU
• Miękka tapicerka (opcja)
• Przełącznik ręczny z funkcją blokowania
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka PU (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Vibro-wellness: delikatny system wibracji z szer-

egiem różnych ustawień (opcja)
• Wymiary: dł. 200 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 61-97 cm, udźwig 300 kg

GHARIENI MLR CLASSIC

• Wysokość, nachylenie, sekcja pleców i stóp regu-
lowana elektronicznie

• Funkcja Trendelenburga
• Funkcja pamięci i blokady (opcjonalnie WOOD i 

STATIC)
• Tapicerka z PU lub skóra syntetyczna
• Miękka tapicerka (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka PU (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 61-97 cm, udźwig 300 kg

• Podstawa połączenie metalu i drewna  
(w standardzie dostępna jest wersja monochro-
matyczna) 

• Regulacja elektryczna wysokości, kąta nachylenia, 
a także obszaru pleców i stóp

• Obrotowe i opuszczane podłokietniki
• Funkcja Trendelenburga
• Solidna tapicerka PU w   trzech szerokościach
• “Kołyska” idealna do zabiegów na twarz 
• Miękka tapicerka (opcja)
• Przełącznik ręczny z funkcją blokowania
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka PU (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Funkcja pamięci i blokowania
• Vibro-wellness: delikatny system wibracji z szer-

egiem różnych ustawień
• Wymiary: dł. 200 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 61-97 cm, udźwig 300 kg



64

GHARIENI MLX LIMBER GHARIENI MLX

• Duża przestrzeń do przechowywania w podstawie
• Zdejmowany podłokietnik
• Wysokość, nachylenie, sekcja pleców i stóp regu-

lowana elektronicznie
• Funkcja Trendelenburga
• Osiem pozycji pamięci
• Tapicerka z PU lub skóry syntetycznej
• Miękka tapicerka (opcja)
• Przełącznik ręczny z funkcją blokowania
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka PU (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota na 

podczerwień (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 85 cm, szer. tapicerki 

80 cm, wys. 57-97 cm, udźwig 300 kg

GHARIENI MO1 EVO

• Bardzo niski dostęp 50 cm, odpowiedni dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie

• Do 7 siłowników do ustawienia wysokości, opar-
cia, nóg i stóp, w opcji także podłokietników 

• regulowane i obrotowe podłokietniki
• 8 pozycji pamięci
• Szyta tapicerka PU
• Schowek
• Mechanicznie chowane kółka
• Technologia Triple Airback
• Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota na 

podczerwień (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka PU (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Wymiary: dł. 205 cm, szer. 85 cm, wys. 50 cm, 

udźwig 250 kg

• Regulacja elektroniczna oparcia, wysokości, części 
nóg, głowy i stóp elektronicznie (w zależności od 
modelu)

• Pneumatycznie opuszczane podłokietniki
• Pneumatycznie regulowany zagłówek z podstawką 

na twarz
• Funkcja Trendelenburga
• Tapicerka z PU lub skóry syntetycznej
• Duża przestrzeń w cokoloe leżanki
• Osiem pozycji pamięci
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka z 2 maksy-

malnymi kolorami PU lub syntetycznej skóry Fer-
rari Stamskin Top

• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 85 cm, wys. 63-100 

cm, udźwig 300 kg
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GHARIENI MLW TRANSFORM GHARIENI MLW SPACE
• Duża przestrzeń do przechowywania w podstawie
• Wysokość, nachylenie, oparcie i podnóżek są  

regulowane elektronicznie
• Pneumatycznie opuszczane podłokietniki
• Pneumatycznie regulowany zagłówek o +/- 30°
• Funkcja Trendelenburga
• Pozycje pamięci
• Gładka i mocna tapicerka z PU
• Technologia Triple Airback: elektropneumatyczny 

3-strefowy system podparcia lędźwi umieszczony 
w tapicerce (opcja)

• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Inteligentne ogrzewanie (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota na 

podczerwień (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 85 cm, wys. 71-101 cm,  

udźwig 300 kg

GHARIENI MLW CLASSIC

• Powierzchnia łóżka dostępna w trzech 
szerokościach (S, M i L)

• Wysokość, nachylenie, oparcie i sekcja stopy  
regulowane elektronicznie

• Pneumatycznie regulowane podłokietniki
• Pneumatycznie regulowany zagłówek o +/- 30°
• Pozycje pamięci
• Tapicerka z PU
• Dostępna szeroka gama wykończeń i kolorów
• Mechanicznie chowane kółka
• Technologia Triple Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 57-92 cm, udźwig 250 kg

• Stół zabiegowy i sofa w jednym
• Elektryczna regulacja wysokości
• Wysuwane elektronicznie kółka o niskim tarciu
• Wbudowany akumulator i złącze zasilania
• Powierzchnia do leżenia jednostki masującej może 

być opcjonalnie podgrzewana
• Zdejmowana półokrągła kołyska głowicy
• Tapicerka ze skóry syntetycznej
• Możliwe są niestandardowe tapicerki, w tym skóra
• Trzy odpinane poduszki na oparciu
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka z maksymaln-

nie dwoma kolorami tylko Ferram Stamskin Top 
(opcja)

• Wymiary sofy: dł. 212 cm, głębokość 87 cm,  
wys. 80 cm

• Wymiary stołu do masażu: dł. bez części wsparcia 
dla głowy 166 cm, szer. 75 cm, wys. 45-75 cm, 
udźwig 250 kg
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GHARIENI MLW SOFT GHARIENI MLW F1
• Do 6 siłowników do ustawienia wysokości, nachy-

lenia, oparcia, nóg i stóp, opcjonalnie dostępne 
również dla podłokietników

• Pneumatycznie opuszczane i odchylane 
podłokietniki

• Tapicerka z PU
• Mechanicznie chowane kółka
• 8 pozycji pamięci
• Technologia Triple Airback (opcja)
• Przełącznik ręczny z funkcją blokowania
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota na 

podczerwień (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 51- 91 cm, udźwig 250 kg

GHARIENI MLW F1 SOFT

• Do 6 siłowników do ustawienia wysokości, nachy-
lenia, oparcia, nóg i stóp, opcjonalnie dostępne 
również dla podłokietników

• Pneumatycznie opuszczane i odchylane 
podłokietniki

• Super wygodna miękka tapicerka
• Mechanicznie chowane kółka
• 8 pozycji pamięci
• Technologia Triple Airback (opcja)
• Przełącznik ręczny z funkcją blokowania
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota na 

podczerwień (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 51- 91 cm, udźwig 250 kg

• Powierzchnia łóżka dostępna w trzech 
szerokościach (S, M i L)

• Wysokość, nachylenie, oparcie i sekcja stopy reg-
ulowane elektronicznie

• Pneumatycznie regulowane podłokietniki
• Pneumatycznie regulowany zagłówek o +/- 30°
• Pozycje pamięci
• Super wygodna miękka tapicerka
• Mechanicznie chowane kółka
• Technologia Triple Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 57-92 cm, udźwig 250 kg
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GHARIENI MLW F2 GHARIENI MLW SQUARE
• łóżko z dekoracyjną grafiką 3D na podstawie
• Powierzchnie łóżka w trzech szerokościach (S, M 

i L)
• Wysokość, nachylenie, oparcie i sekcja stopy reg-

ulowane elektronicznie
• Pozycje pamięci
• Pneumatycznie regulowany zagłówek o +/- 30°
• Technologia Triple Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota na 

podczerwień (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Wymiary: dł. 203 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 57-92 cm, udźwig 250 kg

GHARIENI MLE

• Wysokość, nachylenie i tylna część regulowane 
elektronicznie

• Pneumatycznie opuszczany podłokietnik
• Pneumatycznie regulowany zagłówek o +/- 30°
• Dostępny w kolorze wenge z ciemnobrązowymi 

akcentami i tapicerką PU w   kolorze choco
• Mechanicznie chowane kółka
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Wymiary: dł. 204 cm, szer. 84 cm, wys. 54-88 cm, 

udźwig 250 kg

• Wąska podstawa dla dodatkowej przestrzeni na 
nogi

• Wysuwana część pod głowę, stopy i podłokietniki
• Wysokość, nachylenie, sekcja pleców i stóp regu-

lowana elektronicznie
• Pneumatycznie opuszczane podłokietniki
• Pneumatycznie regulowany zagłówek o +/- 30°
• Pozycje pamięci
• Tapicerka z PU
• Mechanicznie chowane kółka
• Technologia Triple Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota na 

podczerwień (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Wymiary: dł. 199 cm, szer. 76 cm (S) 85 cm (M) 

92 cm (L), wys. 58 - 91 cm, udźwig 250 kg
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GHARIENI ELLIPSE GHARIENI RLL

• Stół do masażu z podwójną kolumną podnoszącą
• Elektryczna regulacja wysokości
• Sekcja tylna regulowana za pomocą sprężyny 

pneumatycznej
• Podstawa wykonana z solidnej stalowej konstruk-

cji dla maksymalnej stabilności
• Dostępne w różnych wersjach z klasyczną skórą 

syntetyczną lub tapicerką PU
• System ogrzewania Smart-thermo (opcja)
• Niestandardowa kolorowa tapicerka PU (opcja)
• Przełącznik nożny (opcja)
• Wymiary: dł. 198 cm, dł. części podparcia głowy 

oraz ramion i pleców 66 cm,  dł. pow. łóżka  
132 cm, szer. 75, wys. 57-103 cm, udźwig 300 kg

GHARIENI MLK

• Z opcjami regulacji elektrycznej
• Może być obsługiwany ręcznie lub (opcjonalnie) za 

pomocą przełącznika nożnego
• Sekcję głowicy można ustawić za pomocą 

siłownika  pneumatycznego lub elektrycznego do  
30° w górę i w dół

• Tapicerką ze skóry syntetycznej
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardow tapicerka opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Wymiary: dł. 196 cm, dł. części podparcia głowy 

oraz ramion i pleców 42 cm,  dł. pow. łóżka  
152 cm, szer. 70, wys. 61-91 cm, udźwig 200 kg

• Stół do masażu z podwójną kolumną podnoszącą
• Eliptyczna tapicerka
• Podstawa wykonana z solidnej stalowej konstruk-

cji dla maksymalnej stabilności
• Dostępne w różnych wersjach z klasyczną skórą 

syntetyczną lub tapicerką PU
• Elektryczna regulacja wysokości
• Sekcja tylna regulowana za pomocą sprężyny 

pneumatycznej
• Inteligentne ogrzewanie (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
• Wymiary: dł. 194, dł. części podparcia głowy  

oraz ramion i pleców 78 cm,  dł. pow. łóżka  
128 cm, szer. 78 cm, wys. 61-101 cm, udźwig  
300 kg
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GHARIENI MLK ABS GHARIENI MLK PHYSIO
• Z opuszczanymi podłokietnikami
• Dwuczęściowa powierzchnia do leżenia
• Zagłówek i podłokietniki regulowane za pomocą 

sprężyn gazowych
• Dwa siłowniki do regulacji wysokości i pozycji 

drenażu posturalnego do 28°
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardow tapicerka opcja)
• Przełącznik nożny (opcja)
• Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
• Wymiary: dł. 196 cm, dł. części podparcia głowy 

oraz ramion i pleców 42 cm,  dł. pow. łóżka  
152 cm, szer. 70, wys. 61-91 cm, udźwig 200 kg

GHARIENI MLL

• Dłuższy odcinek oparcia
• Krótsza powierzchnia łóżka
• Sekcja głowicy regulowana o 75° za pomocą 

sprężyny lub siłownika 
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardow tapicerka opcja)
• Przełącznik nożny (opcja)
• Wymiary: dł. 196 cm, dł. części podparcia głowy 

oraz ramion i pleców 67 cm,  dł. pow. łóżka  
127 cm, szer. 70, wys. 61-91 cm, udźwig 200 kg

• Elektryczna regulacja wysokości
• Sekcja głowy regulowana o 30° za pomocą 

siłowników pneumatycznych 
• Opuszczane podłokietniki za pomocą sprężyny 

pneumatycznej
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Niestandardow tapicerka opcja)
• Przełącznik nożny (opcja)
• Wymiary: dł. 196 cm, dł. części podparcia głowy 

oraz ramion i pleców 42 cm,  dł. pow. łóżka  
152 cm, szer. 70, wys. 61-91 cm, udźwig 200 kg
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GHARIENI EVO LOUNGER GHARIENI RLX ELECTRIC
• Leżanka RLX Electric z miękką tapicerką ze sztu-

cznej skóry dostępna jest w wielu kombinacjach 
kolorystycznych i może zostać idealnie dopaso-
wana do potrzeb dowolnego gabinetu i strefy spa. 
Zmotoryzowana regulacja pochylenia sprawia,  
że   to łóżko wypoczynkowe jest naprawdę 
wyjątkowe. Dzięki opcjonalnej lampce do czyta-
nia i obrotowej tacy montażowej jest to idealne 
rozwiązanie do stref relaksu

• Elektryczna regulacja nachylenia
• Dostępne w wielu kombinacjach kolorystycznych
• Wyjątkowy design
• łatwa w pielęgnacji powierzchnia ze skóry synte-

tycznej
• Wymiary: wys. 45 cm, dł. 190 cm, szer. 70 cm, 

nośność powierzchni łóżka 160 kg

GHARIENI RLX

• Leżanka RLX zaprojektowany specjalnie do stref 
relaksu w spa

• Stałe ustawienie pozycji 
• Dostępne w wielu wzorach
• łatwa w pielęgnacji powierzchnia ze skóry synte-

tycznej
• Wymiary: wys. 45 cm, dł. 190 cm, szer. 70 cm, 

nośność powierzchni łóżka 160 kg
 

• Ekskluzywna leżanka Evo z regulowaną elektro-
nicznie sekcją głowy, pleców, nóg i stóp

• Cztery wstępnie ustawione pozycje
• Pikowana miękka tapicerka z PU
• Wysuwana na obie strony półka
• Technologia Triple Airback: elektropneumatyczny 

3-strefowy system podparcia lędźwi umieszczony 
w tapicerce (opcja)

• Smart-thermo - programowalny system ogrze-
wania z automatycznym wyłączaniem (opcja)

• Vibro-wellness: delikatny system wibracji (opcja)
• Dostępna wielokolorowa tapicerka w 2 kolorach z 

palety kolorów PU (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami do 

podłączenia odtwarzaczy multimedialnych (opcja)
• Lampka do czytania LED (opcja)
• Wymiary: wys. 50 cm, dł. 205 cm, szer. 85 cm, 

nośność powierzchni łóżka 250 kg
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GHARIENI RL AQUA GHARIENI AYURWEDA

• Z hydrauliczną lub elektrohydrauliczną regulacją 
wysokości

• Specjalna tapicerka przeznaczona do zabiegów 
ajurwedy

• Podwyższona krawędź łóżka do zastosowania 
większych ilości oleju

• Odporna na olej pokrywa PU
• Czteroczęściowy zestaw akcesoriów PU ze spe-

cjalnymi zagłówkami z urządzeniem odpływowym, 
poduszką z ajurwedy, zagłówkiem do masażu  
w kształcie półksiężyca i podłokietnikiem

• Podgrzewanie (opcja)
• Wymiary: dł. 200 cm, szer. 85 cm, wys. 58-88 cm, 

udźwig: 200 kg

• Ekskluzywna leżanka Evo z regulowaną elektro-
nicznie sekcją głowy, pleców, nóg i stóp

• Cztery wstępnie ustawione pozycje
• Pikowana miękka tapicerka z PU
• Wysuwana na obie strony półka
• Technologia Triple Airback: elektropneumatyczny 

3-strefowy system podparcia lędźwi umieszczony 
w tapicerce (opcja)

• Smart-thermo - programowalny system ogrze-
wania z automatycznym wyłączaniem (opcja)

• Vibro-wellness: delikatny system wibracji (opcja)
• Dostępna wielokolorowa tapicerka w 2 kolorach  

z palety kolorów PU (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami do 

podłączenia odtwarzaczy multimedialnych (opcja)
• Lampka do czytania LED (opcja)
• Wymiary: wys. 50 cm, dł. 205 cm, szer. 85 cm, 

nośność powierzchni łóżka 250 kg

GHARIENI SHIATSU

• Trwałe piankowe wypełnienie
• Składany
• Pokrycie PU
• Rama wykonana z naturalnego drewna, możliwość 

demontażu do transportu, rózna kolorystyka
• Wymiary materaca: dł. 200 cm, szer. 180/90 cm, 

wys. 8 cm
• Wymiary ramy: dł. 210 cm, szer. 210 cm, wysokość 

z tapicerką 25 cm, wysokość bez tapicerki 16 cm
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CROSS

• Leżanka Cross - elegancja i prostota w spa
• Struktura z wielowarstwowego drewna Okumè 

pochodzenia afrykańskiego 
• Dostępne w kolorze wengè lub naturalnym 

drewnie 
• Materac i poduszka z wodoodpornej sztucznej 

skóry, kolor ecrù (opcja)
• Wymiary: dł. 148 cm, szer. 60 cm

BARCELONA

• Barcelona  - Leżak o amorficznych kształtach  
do złudzenia przypomina dzieła Gaudiego, jakimi  
przyozdobiona jest Barcelona

• Świetnie nadaje się do aranżacji w nowoczesnym 
stylu

• Leżak posiada ciekawe załamania, które zwiększają 
komfort leżącej na nim osoby. Idealny do tego,  
by odpocząć i zatopić się w marzeniach

• Wymiary: dł. 198 cm, szer. 77 cm, wys. 48 cm
 

PALERMO

• Palermo - ergonomiczny kształt, który pozwala 
wypocząć jednocześnie całemu ciału, wykonany  
z drewna tekowego. 

• Miękki, łatwy do utrzymania w czystości,  
materac ma idealnie dopasowany do leżaka kształt 
i uniemożliwia zsunięcie się w czasie wypoczynku

• Wymiary: dł. 170 cm, szer. 56 cm
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SUNSKY & INFRASKY
WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA DO STREFY RELAKSU

OPIS

• Słoneczna łąka SUNSKY – najczęściej spo-
tykane wyposażenie dodatkowe stref relak-
su, zapewniające niezwykły komfort podczas 
wypoczynku oraz uzyskanie dziennej ilości 
nasłonecznienia gwarantującego odpowiednią 
syntezę witaminy D3. Słoneczna łąka SUNSKY 
produkowana przez znanego producenta urządzeń 
opalających Dr. Kern, wyposażona jest w zestaw 
czterech specjalnych lamp wysokociśnieniowych 
(400 lub 800W). Lampy emitują promienio-
wanie zbliżone do promieniowania słonecznego, 
wyposażone są w filtry UV oraz szyby ochronne

• InfraSky 3000  - system promienników na 
podczerwień IR z kratką ochronną do profes-
jonalnych, często odwiedzanych stref wellness. 
Najwyższa wydajność dzięki emiterowi 6x500 W, 
atrakcyjna konstrukcja, wysoka jakość wykonania, 
łatwa w obsłudze. Promuje relaks, wiele pozyty-
wnych efektów zdrowotnych, doskonale nadaje 
się do sauny i różnych zastosowań wellness.  
Zalecana odległość od ciała: 140 cm

WYPOSAŻENIE

• SUNSKY - wymiary: 210 x 65 x 28,5 cm, 
podłączenie 400 V/50Hz, zabezpieczenie 
3x16A (istnieje możliwość podłączenia  
do sieci 230V/50Hz), lampy 800W lub 400W,  
moc do 4 kW, zalecana minimalna odległość  
od leżanki 140 cm, kolorystyka RAL

• InfraSky 3000 - wymiary: 210 x 65 x 28,5 cm, 
podłączenie 400 V/50Hz, zabezpieczenie 
3x16A (istnieje możliwość podłączenia do sieci 
230V/50Hz), spektrum 1,4-10 μm, IR-A, IR-B,  
IR-C, lampy 6 x 500W, zalecana minimalna 
odległość od leżanki 140 cm, kolorystyka RAL

• Pilot sterujący Sun Tec (opcja)
• Elemety montażowe – do montowania przy  

suficie (opcja)
• Winda (opcja)
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FOTELE KOSMETYCZNE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ GHARIENI 
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LINA SELECT ALU LINA SELECT ALU SOFT
• Cztery silniki elektryczne 
• Dostępny w 3 wersjach podstawy
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka  

i podnóżka 
• Wysokość, oparcie, kąt siedziska i sekcja nóg regu-

lowane elektronicznie
• Tapicerka szyta w jednym kawałku
• Wyjątkowo komfortowa pianka soft, zapewniająca 

pełen komfort nawet podczas bardzo długich za-
biegów

• Odchylane podłokietniki z podwójną poduszką
• W nowoczesnym stylu z metalu lub drewna
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja), szerokość XL  (opcja)
• Kolorowa dwukolorowa tapicerka (opcja)
• Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Wymiary: dł. 142-202 cm, szer. 62/80 (podłok.) 

cm, wys. 54-96 cm, udźwig 250 kg

LINA SELECT WOOD 

• Dostępny w 3 wersjach podstawy
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka 

i podnóżka 
• Wysokość, oparcie, kąt siedziska i sekcja nóg  

regulowane elektronicznie
• Tapicerka szyta w jednym kawałku
• Pianka wewnętrzna z pamięcią kształtu
• Odchylane podłokietniki z podwójną poduszką
• W nowoczesnym stylu z metalu lub drewna
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Kolorowa dwukolorowa tapicerka (opcja)
• Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Szerokość XL  (opcja)
• Wymiary: dł. 142-202 cm, szer. 62/80 (podłok.) 

cm, wys. 54-96 cm, udźwig 250 kg

• Dostępny w 3 wersjach podstawy
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka  

i podnóżka 
• Wysokość, oparcie, kąt siedziska i sekcja nóg regu-

lowane elektronicznie
• Tapicerka szyta w jednym kawałku
• Pianka wewnętrzna z pamięcią kształtu
• Odchylane podłokietniki z podwójną poduszką
• W nowoczesnym stylu z metalu lub drewna
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Kolorowa dwukolorowa tapicerka (opcja)
• Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Szerokość XL  (opcja)
• Wymiary: dł. 142-202 cm, szer. 62/80 (podłok.) 

cm, wys. 54-96 cm, udźwig 250 kg
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GHARIENI SPL SPHINX GHARIENI SPL
• Cztery silniki elektryczne 
• W pełni elektryczny, elektronicznie sterowana 

wysokość, oparcie, kąt siedzenia i sekcja nóg
• Cztery szybkie siłowniki
• Ergonomiczna jednoczęściowa wygodna tapicerka 

ze skóry syntetycznej i mechaniczny Airback
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka 

i podnóżka 
• Cztery zmienne pozycje pamięci
• Dostępny również w wersji podologicznej
• Rotonde 330° - siedzisko można obrócić o 330°
• Electric Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Wymiary: dł. 144-203 cm, szer. 62/80 (podłok.) 

cm,, wys. 59-100 cm, udźwig 250 kg

• Nowo zaprojektowana tapicerka z mechanicznym 
systemem Airback

• Solidna podstawa z elementami wykończenia  
w drewnie

• Wyjątkowy design
• Nadaje się do prawie wszystkich zabiegów
• Komfortowa wyściółka wykonana z materiału PU 

lub sztucznej skóry
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka  

i podnóżka 
• Elektronicznie regulowana wysokość, oparcie, kąt 

siedzenia i sekcja nóg
• Osiem zmiennych pozycji pamięci
• Electric Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Wymiary: dł. 144-200 cm, szer. 66/80 (podłok.) 

cm,, wys. 56-92 cm, udźwig 250 kg

GHARIENI SPX

• Nowo zaprojektowana tapicerka z mechanicznym 
systemem Airback

• Zwarta podstawa
• Wyjątkowy design
• Nadaje się do prawie wszystkich zabiegów
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka  

i podnóżka 
• Elektronicznie regulowana wysokość, oparcie, kąt 

siedzenia i sekcja nóg
• Osiem zmiennych pozycji pamięci
• Przełącznik ręczny z funkcją blokady
• Electric Airback: elektropneumatyczny system 

podparcia lędźwi w tapicerce (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Wymiary: dł. 136-200 cm, szer. 66/80 (podłok.) 

cm,, wys. 56-92 cm, udźwig 250 kg
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GHARIENI SPL SOFT

• Cztery silniki elektryczne 
• W pełni elektryczny, elektronicznie sterowana 

wysokość, oparcie, kąt siedzenia i sekcja nóg
• Cztery szybkie siłowniki
• Ergonomiczna jednoczęściowa wygodna tapicerka 

ze skóry syntetycznej i mechaniczny Airback
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka  

i podnóżka 
• Cztery zmienne pozycje pamięci
• Dostępny również w wersji podologicznej
• Rotonde 330° - siedzisko można obrócić o 330°
• Electric Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Wymiary: dł. 144-200 cm, szer. 62/82 (podłok.) 

cm, wys. 56-96 cm, udźwig 200 kg

GHARIENI SLR SPECIAL
• Tapicerka bez szwów
• Podstawa w tytanowej oprawie z elementami ze 

stali nierdzewnej
• Mechanicznie rozkładane kółka
• Ergonomiczna jednoczęściowa wygodna tapicerka 

ze skóry syntetycznej i mechaniczny Airback
• Elektronicznie regulowana wysokość, oparcie,  

kąt siedzenia i sekcja nóg
• Cztery zmienne pozycje pamięci
• Zdejmowane podłokietniki
• Wąska szerokość pleców dla elastycznej pracy
• Technologia Electric Airback (opcja)
• Wielofunkcyjny montaż bez zagłówka (opcja)
• Dwukolorowa tapicerka (opcja)
• Wymiary: dł. 188-210 cm, szer. bez 

podłokietników: 64 cm, wys. 58 (48  w wersji 
pochylonej) - 85cm, udźwig 200 kg

GHARIENI SPL MED

• Idealny fotel do użytku medycznego
• Spełnia wymagania określone w EN 60601-1
• Spełnia wymagania określone w MDD 93/42 / 

EWG klasa 1
• Cztery siłowniki
• Elektronicznie sterowanie wysokości, ustawienie 

m podłokietników i części nóg
• Ośmiu dowolnych ustawień zapisanych w pamięci 

pilota sterującego
• Pilot z funkcją blokady
• Rotonde 330° (opcja)
• Wielofunkcyjny montaż (wymagany do zamo-

cowania opcjonalnego zagłówka w kształcie 
półksiężyca lub U) (opcja)

• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Szersza wersja oparcia (opcja)
• Wymiary: dł. 144-200 cm, szer. 62/82 (podłok.) 

cm, wys. 56-96 cm, udźwig 200 kg
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GHARIENI LR
• Ergonomiczna jednoczęściowa wygodna tapicerka 

ze skóry syntetycznej i mechaniczny Airback
• Elektronicznie regulowana wysokość, kąt siedze-

nia i sekcja nóg
• Cztery zmienne pozycje pamięci
• Zdejmowane podłokietniki
• Wąska szerokość pleców dla elastycznej pracy
• Zwarta podstawa
• Dostępny w wersji podologicznej
• Electric Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Wielofunkcyjny montaż bez zagłówka (opcja)
• Kolorowa tapicerka: max. 3 różne kolory (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Wymiary: dł. 151-215 cm, szer. bez podłok.  

62 cm, wys. 56-80 cm, udźwig 200 kg

GHARIENI SL XP

• Cztery silniki elektryczne
• Wysokość, oparcie, kąt siedzenia i sekcja nóg reg-

ulowane elektronicznie
• Ergonomiczna jednoczęściowa wygodna tapicerka 

ze skóry syntetycznej i mechaniczny Airback
• Wysuwana i zdejmowana część zagłówka  

i podnóżka 
• Cztery zmienne pozycje pamięci
• Dostępny w wersji podologicznej
• Technologia Electric Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Kolorowa tapicerka: max. 3 różne kolory (opcja)
• Rotonde 330° (opcja)
• Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
• Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
• Wymiary: dł. 144-203 cm, szer. 62/80  

(podłok.) cm, wys. 59-90 cm, udźwig 250 kg

GHARIENI SLR

• Podstawa w tytanowej oprawie z elementami ze 
stali nierdzewnej

• Niski dostęp
• Mechanicznie rozkładane kółka
• Anatomicznie zaprojektowana skórzana tapicerka 

wykonana z jednego kawałka i system Airback
• Elektronicznie regulowana wysokość, oparcie,  

kąt siedzenia i sekcja nóg
• Cztery zmienne pozycje pamięci
• Zdejmowane podłokietniki
• Wąska szerokość pleców dla elastycznej pracy
• Technologia Electric Airback (opcja)
• System inteligentnego ogrzewania (opcja)
• Vibro-wellness (opcja)
• Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja) 
• Dwukolorowa tapicerka (opcja)
• Wymiary: dł. 188-210 cm, szer. bez 

podłokietników: 64 cm, wys. 58 (48  w wersji 
pochylonej) - 85cm, udźwig 250 kg
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GHARIENI PEDISPA SQUARE
WIELOFUNKCYJNY FOTEL 5W1
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OPIS WYPOSAŻENIE

• Elektryczne sterowanie za pomocą SMART 
TOOLS

• Rurka do napełniania wanny
• Automatyczne napełnianie za pomocą WATER 

FALL z systemem perełkowym PEARLSTREAM
• Program VITALIZE – odświeża, pobudza, dodaje 

energii. 4 dysze masują punkty refleksoterapeu-
tyczne w stopach. Intensywność masażu oraz 
temperatura wody jest regulowana

• Program RELAX – pobudza, odpręża i rozgrzewa. 
Po włożeniu stóp do wanienki temperatura wody 
i jej poziom powoli narastają. Cały program trwa 
10 minut

• Ręcznie regulowany zagłówek o ok. 25° do przodu
• Regulowany kąt pochylenia oparcia 26 do 75° do 

tyłu
• Elektronicznie regulowana wysokość siedziska od 

ok. 63 cm do ok. 93 cm
• Siedzisko przesuwane elektronicznie do tyłu i do 

przodu o ok. 17 cm
• Siedzisko odchylane elektronicznie do tyłu o 14°
• Wysokość podnóżka regulowana elektronicznie  

o 20 cm
• Siedzisko można obrócić o 90° w obie strony

DANE TECHNICZNE

• Wysokość podstawy: ok. 43 cm
• Długość podstawy: 150 cm
• Szerokość: 80 cm
• Siła podnoszenia: 220 kg

• GHARIENI PEDISPA SQURE - jedyny w swoim 
rodzaju, wyjątkowy, wielofunkcyjny fotel zbu-
dowany na innowacyjnej konstrukcji z pięcioma 
siłownikami pozwala na perfekcyjne zabiegi spa 
oraz pedicure, manicure, usługach fryzjerskich, 
zabiegach na twarz i w makijażu

• W pełni regulowane elementy obejmują siedzisko, 
nachylenie oparcia, wysokość i długość dolnej 
części, na której wsparte są nogi z łatwo pro-
gramowalnymi pozycjami pamięci.  5 siłowników 
przesuwa fotel w pożądaną pozycję, a sam kor-
pus  obraca się w prawo i w lewo, zapewniając 
łatwy dostęp każdemu klientowi. Zdejmowany 
zagłówek umożliwia przygotowanie włosów 
do usług fryzjerskich, w tym mycia. Natomiast 
pochylenie oparcia zapewniając wygodny dostęp 
do twarzy, wykorzystywany m.in. w zabiegach  
kosmetycznych

• Podstawa i obudowa fotela wykonana jest  
z Corianu®, materiału o niezwykłej gładkości, 
łatwego w utrzymaniu oraz dającego możliwość 
ukrycia wszelkich łączeń

• Standardowo obudowa jest w kolorze białym,  
ale opcjonalnie można dobrać kolor odpowiedni 
do projektu wnętrz. Tak jak w wielu innych mode-
lach foteli i leżanek firmy Gharieni tapicerka może 
być również wykonana w kolorze odpowiadającym 
projektowi wnętrz czy oczekiwaniom klienta
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GHARIENI COMPACT
KOMPAKTOWY KOMFORT W SPA

OPIS

• Masaż i relaks do strefy Wellness, Beauty  
i fitness, jak i w w fizjoterapii. Klient kładzie się na 
powierzchni leżanki i jest masowany ciepłą wodą.  
Zabieg może być wykonywany w ubraniu

• Podstawa i obudowa fotela wykonana jest  
z Corianu®, materiału o niezwykłej gładkości, 
łatwego w utrzymaniu oraz dającego możliwość 
ukrycia wszelkich łączeń

• Obudowa jest w kolorze białym, tak jak w wielu 
innych modelach foteli i leżanek firmy Gharieni 
tapicerka może być wykonana w kolorze 
odpowiadającym projektowi wnętrz czy oczeki-
waniom klienta

• DuPont™ Corian® wynaleziony został w 1967 r. 
przez firmę DuPont to trwały, nieporowaty, jed-
norodny materiał powierzchniowy, składający się 
w ok. 1/3 z żywicy akrylowej (znanej także jako 
polimetyl, metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3  
z minerałów naturalnych. Najważniejszym jest 
tutaj trójwodzian aluminium (ATH), otrzymywany 
z boksytu

WYPOSAŻENIE

• Dwuczęściowa podstawa, część siedziska może 
się całkowicie przesunąć do tyłu

• Umywalka na stopy, przymocowana do podłogi 
wykonana z wysokiej jakości materiału Corian®

• Kompaktowa konstrukcja
• Podnóżek z regulacją wysokości
• Regulowane oparcie
• odchylany i / lub zdejmowany zagłówek
• Tapicerowana poduszka siedziska ze sztucznej 

skóry, dostępna również w różnych kolorach
• Umywalka na nogi wyposażona jest w rozkładany 

prysznic ręczny oraz zintegrowany wlot i wylot 
wody

• Specjalny uchwyt do montażu na podłokietnikach
• Wymiary: dł. podstawy schowana/wysunięta  

80/150 cm, szer. wraz z podłokietnikami  
86 cm, wys. podstawy 80 cm



85

GHARIENI CURVE
OSZAłAMIAJĄCY DESIGN I JAKOŚĆ WYKONANIA

OPIS

• Stół z regulacją wysokości do wykonywania 
mokrych zabiegów, np. masażu w pianie,  
Ayurweda, okładów na ciało, masażu kamieniami, 
prysznica Vichy

• Podstawa i obudowa fotela wykonana jest  
z Corianu®, materiału o niezwykłej gładkości, 
łatwego w utrzymaniu oraz dającego możliwość 
ukrycia wszelkich łączeń

• Standardowo obudowa jest w kolorze białym, ale 
opcjonalnie można dobrać kolor odpowiedni do 
projektu wnętrz. Tak jak w wielu innych modelach 
foteli i leżanek firmy Gharieni tapicerka może być 
również wykonana w kolorze odpowiadającym 
projektowi wnętrz czy oczekiwaniom klienta

WYPOSAŻENIE

• Elektryczne sterowanie za pomocą SMART 
TOOLS

• Automatyczne napełnianie za pomocą WATER 
FALL z systemem perełkowym PEARLSTREAM

• Programy SPA VITALIZE & RELAX
• Automatyczne napełnianie za pomocą przelewu 

WATER FALL z systemem perełkowym PEARL-
STREAM – dostępny w wersji DELUXE

• Sterowanie za pomocą elektronicznej funkcji 
SMART TOOLS – dostępne w wersji COMFORT, 
SUPERIOR, DELUXE

• Program VITALIZE – odświeża, pobudza, dodaje 
energii. 4 dysze masują punkty refleksoterapeu-
tyczne w stopach. Intensywność masażu oraz 
temperatura wody jest regulowana

• Program RELAX – pobudza, odpręża i rozgrzewa. 
Po włożeniu stóp do wanienki temperatura wody 
i jej poziom powoli narastają. Cały program trwa 
10 minut

• Wymiary: dł. podstawy 120 cm, szer. wraz  
z podłokietnikami 80 cm, wys. podstawy 70 cm
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POMOCNIKI, TABORETY, WIEŻE KOSMETYCZNE
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE GHARIENI



87

K10

K9

K8

MLX

M0

SQUARE

EASYSTORE

TK

CL









91

GHARIENI WANKELFORM GHARIENI GLASTYLE
• Z maksymalnie trzema szklanymi tacami
• Urządzenia obrotowe i parowiec
• Liczba tac szklanych, konfiguracja parownika 

twarzy i wybrane moduły urządzeń
• Można ulepszyć o lampę powiększającą i dodat-

kowe akcesoria

GHARIENI JUNIOR

• Z maksymalnie trzema szklanymi tacami
• Dodatkowe półki w podstawie
• Dostępne tace ze szkła lub drewna

• Wieża Wankelform firmy Gharieni, jest doskonałym 
zestawem urządzeń do kosmetyki twarzy. łatwość 
obsługi oraz zestawieni aparatów kosmetycznych 
takich jak: vapozon, darsonval, galwan powodują, 
że jest to podstawowe wyposażenie gabinetu ko-
smetyki twarzy

• Modułowa konstrukcja z modułami urządzeń do 
wyboru: Vapozon, Lampa Delux Tytan Plus, Dar-
sonval, Galwan, Vac/spray, Szufladka
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STOLIKI DO MANICURE
FUNKCJONALNOŚĆ I ELEGANCJA W JEDNYM 
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GHARIENI MANO GHARIENI CUBE
• Elementy drewniane dostępne w kolorze białym 

lub wenge
• Części metalowe w kolorze białym, tytanowym, 

ciemnobrązowym
• Możliwość umieszczenia szafek po obu stronach, 

opcjonalnie dostępne z jedną lub dwiema szufl-
adami 

• Wymiary: wys. 81 cm, szer. 154 cm, głęb. 50 cm

GHARIENI CUBE SQUARE

• Stolik z nowoczesnym i przejrzystym design’em
• Opcjonalnie dwukolorowy
• Możliwość umieszczenia szafek po obu stronach, 

opcjonalnie dostępne z jedną lub dwiema szufl-
adami 

• Opcjonalnie dostępne różnorodne wykończenia
• Wymiary: wys. 81 cm, szer. 125 cm, głęb. 50 cm

• Pulpit wykonany ze specjalnego giętego szkła
• W różnych wykończeniach drewna
• Dostępny z pojemnikiem z szufladą
• Części metalowe w kolorze białym, tytanowym, 

ciemnobrązowym
• Szuflada z techniką Tip On
• Zintegrowany uchwyt lampy
• Wymiary: wys. 79,5 cm, szer. 29 cm, głęb. 57 cm
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SALTER
SPRZęT DO FITNESS 
Z NAJWYŻSZEJ PÓłKI!
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OPIS

Nova Group, sprzęt do siłowni tej hiszpańskiej marki 
dostarcza do hoteli, pensjonatów, klubów fitness oraz 
ośrodków rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. To 
potrzeby klientów unaoczniły nam, że warto do oferty 
wprowadzić sprzęt fitness, aby nasze usługi były jak 
najbardziej komplementarne i spełniały ich oczeki-
wania.

W ofercie firmy Salter znajduje się m.in.: multifunk-
cjonalny sprzęt siłowy, wielostanowiskowe atlasy, 
urządzenia do treningu funkcjonalnego, sprzęt kardio 
– bieżnie, rowerki, orbitreki oraz akcesoria do strech-
ingu. Innowacyjne rozwiązania to m.in. linia Essence, 
gdzie łącząc różne typy wyposażenia fitness, można 
stworzyć własny program ćwiczeń, dostosowany do 
indywidualnych potrzeb i przestrzeni danego miejsca. 
Urządzenia muszą sprostać różnorodnym oczekiwa-
niom klientów. Możliwość personalizowania designu 
sprzętu jest dodatkowym atutem tej linii. Aby posiadać 
nowoczesną siłownię warto postawić na profesjonalną 
markę i innowacyjne wyposażenie fitness. Dobrze do-
brany sprzęt kardio jest dziś z pewnością podstawą 
mocnej oferty wypoczynkowej nowoczesnych obiek-
tów. 

Sprzęt marki Salter – innowacyjnej marki z bogatym 
doświadczeniem na rynku – otrzymał nagrodę  
INSPIRACJE 2016 Beauty Inspiration. 

Nowoczesne wyposażenie siłowni jest najważniejszym 
aspektem jej sprawnego funkcjonowania. Nova Group 
w swojej ofercie posiada innowacyjny sprzęt, który 
spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów 
poszukujących wysokiej jakości i niezawodności. 

Co więcej, naszą domeną jest nie tylko sprzedaż, ale 
także atrakcyjny leasing sprzętu fitness. Marka Salter 
to znana na całym świecie marka wiodącego europe-
jskiego producenta sprzętu do siłowni z 70-letnim 
doświadczeniem na rynku, w zakresie tworzenia au-
torskich koncepcji fitness. Bogate portfolio produktów 
tej hiszpańskiej marki obejmuje sprzęt fitness, sprzęt 
kardio oraz sprzęt rehabilitacyjny. Markę wyróżnia 
prężnie działający departament badań i rozwoju, który 
szybko dostosowuje produkty do wymagań rynku 
oraz dynamicznych zmian trendów w wyposażeniu 
siłowni na całym świecie. Urządzenia spełniają 
wymagające europejskie nomy jakości, dlatego też jest 
uznawany za gwarancję wysokiej jakości i najwyższego 
bezpieczeństwa.

Nowoczesny design sprzętu fitness idzie w parze z 
jego funkcjonalnością. Wytwarzany jest od 70 lat i 
dostępny w ponad 50 krajach na całym świecie. Swoją 
silną pozycję buduje również w Polsce – jako jeden 
z liderów w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań w 
wyposażeniu siłowni. W swojej ofercie ma również in-
nowacyjne rozwiązania w zakresie sprzętu kardio do 
siłowni. 
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LINIA KOR
PERFEKCJA I DESIGN
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LINIA RS
DOSKONAłA OFERTA DLA STREF FITNESS
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BIEŻNIE ROWERY
• Wzmocniona struktura
• łatwy dostęp idealny dla osób starszych lub o ni-

skiej mobilności
• Pomiar impulsu za pomocą czujników kontaktow-

ych wbudowanych w boczne uchwyty do wygod-
nego i natychmiastowego odczytu pulsu

• Fotel o wysokim komforcie regulowany wzdłużnie 
z dużym oparciem z regulacją wysokości, 
umożliwiające dostosowanie pozycji do potrzeby 
użytkownika

• Ekran z dużym wyświetlaczem LCD
• 12 różnych domyślnych programów treningowych 

z 16 poziomami intensywności
• 4 konfigurowalne programy użytkownika
• Program stałej mocy WRC 10-350 przeznaczony 

m.in. do rehabilitacji
• 4 programy kontroli tętna HRC do kontroli
• Wymiary: 136 x 74 x 128 cm 
• Waga: 62 kg, Max. waga użytkownika: 130 kg

ELIPTYKI

• Wzmocniona struktura
• Wiele ustawień, które pozwalają dostosować 

pozycję roboczą w edług potrzeby użytkownika
• Opatentowany system amortyzacji „CushionPad”, 

który zapobiega uderzeniom stawów podczas 
ćwiczeń

• Krok automatycznie regulowany w 5 pozycjach 
(46, 51, 56, 60 i 66 cm)

• 12 różnych domyślnych programów treningowych 
• 16 poziomów intensywności
• 4 konfigurowalne programy użytkownika
• Pomiar impulsu za pomocą czujników kontakto-

wych wbudowanych w kierownicę
• Monitor z podświetlanym ekranem LCD
• Program stałej mocy WRC 10-350 przeznaczony 

m.in. do rehabilitacji
• 4 programy kontroli tętna HRC do kontroli
• Wymiary: 163 x 90 x 167 cm
• Waga: 133 kg, Max. waga użytkownika: 130 kg

• Prędkość od 1 do 20 km/h
• Automatyczne pochylenie w 15 pozycjach
• Przedni uchwyt z przyciskami regulacji prędkości 

i nachylenia
• Wbudowane uchwyty i telemetria (brak pasa 

tętna w zestawie) 
• Ekran z dużym wyświetlaczem LCD, który 

zapewnia stałą informację dotyczącą treningu: 
czas, prędkość, odległość, pochylenie, kalorie i 
puls

• 12 programów
• 3 konfigurowalne programy użytkownika.
• Pogramy HRC, Body Fat.
• Ekran z funkcją oszczędzania energii
• Złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych
• Złącze Jack do odtwarzania ulubionej muzyki
• Użyteczna powierzchnia bieżni: 140 x 51 cm
• Wymiary: 197 x 89 x 156 cm
• Maksymalna waga użytkownika: 130 kg.
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LINIA ESSENCE
PERFEKCJA I FUNKCJONALNOŚĆ
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M-2021

• Podstawa ze stali wzmocnionej 3 mm
• 200º poliestrowa powłoka proszkowa, czarne ma-

towe wykończenie
• Antybakteryjna tapicerka MRSA Standard, SANI-

TIZED
• Koła pasowe z łożyskami kulkowymi
• Wbudowany tensor kabla zasilającego o wysokiej 

rezystancji
• Antypoślizgowe gumowe uchwyty
• Prowadnice płytkowe ze stali nierdzewnej
• Obciążenia z magnetycznym systemem 

zabezpieczającym
• Wymiary: 238 x 236 x 221 cm

M-2085
• 3 mm wzmocniona stalowa obudowa
• Czarne matowe wykończenie
• Przekładnie stalowe na łożyskach kulkowych
• Antybakteryjna tapicerka MRSA Standard
• Czerwone obszycia tapicerki
• Kątownik do pozycji wyjściowej
• Anatomiczne siedzisko regulowane za pomocą 

tłoka gazowego
• Gumowe antypoślizgowe uchwyty
• Prowadnice płytowe ze stali nierdzewnej
• 5 kg odważniki
• Wybór obciążenia z systemu zabezpieczenia mag-

netycznego
• Regulowane prostowarki
• Obciążenie: 75 kg
• Piktogram z opisem ćwiczeń
• QR kod, który stanowi odnośnik do filmu 

instruktażowego
• Wymiary: 99 x 160 x 207 cm

M-2076

• 3 mm wzmocniona stalowa obudowa
• Czarne matowe wykończenie
• Przekładnie stalowe na łożyskach kulkowych
• Antybakteryjna tapicerka MRSA Standard
• Czerwone obszycia tapicerki
• Anatomiczny regulowany fotel za pomocą tłoka 

gazowego
• Gumowe antypoślizgowe uchwyty
• Prowadnice płytowe ze stali nierdzewnej.
• 5 kg odważniki
• Wybór obciążenia z systemu zabezpieczenia mag-

netycznego
• Regulowane prostowarki
• Obciążenie: 100 kg
• Piktogram z opisem ćwiczeń
• QR kod, który stanowi odnośnik do filmu 

instruktażowego
• Wymiary: 147x127x157 cm
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SALTER
WIELE MOŻLIWOŚCI I ROZWIĄZAŃ
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SPININGI

• Wzmocnione owalne podwozie
• Czarny kolor farby odporny na utlenianie
• Magnetyczny system hamowania z funkcją  

awaryjnego zatrzymania.
• 20 kg koło zamachowe
• Bezprzewodowe podświetlenie VC3 i herme-

tycznie zamknięta konsola wskaźników impulsu , 
prędkość, RPM, czas, kalorie, dystans i wskaźnik 
poziomu hamulca. 

• Kierownica i fotel z regulacją w pionie i poziomie 
wraz ze wskaźnikami pozycji.

• Kierownica z podwójnym uchwytem na butelkę
• Ultra odporne korby, podwójne pedały funkcyjne
• Śruby ze stali nierdzewnej.
• Specjalny fotel indoor cycling
• Regulowane stabilizatory
• Maksymalna waga użytkownika: 130 kg.
• Waga: 59 kg

WOLNE OBCIĄŻENIA
• Prostokątna stalowa rama 3 mm
• 200º poliestrowa farba proszkowa
• Antybakteryjna tapicerka Standardy MRSA, SANI-

TIZOWANE
• Szwy w intensywnym niebieskim kolorze
• Rozbieżny i niezależny ruch
• Wielopozycyjny uchwyt z antypoślizgowym graw-

erem
• Anatomiczne siedzisko z regulacją wysokości za 

pomocą tłoka gazowego
• Obsługuje regulowaną klatkę piersiową
• Wsparcie dla płyt
• Talerze o średnicy: 30/50 mm
• Płyty nie są dołączone
• Regulowane podstawowe dźwignie
• Wymiary: 141 x 142 x 129 cm

BIEŻNIE

• Silnik 3 KM
• Aluminiowa rama
• Prędkość 0,8 – 25 km/h
• Inteligentny podwójny system samoregulujący 

zawieszenie
• Wysokość od 0 – 15% w krokach co 1%
• Duży panel sterowania z załączonym wentyla-

torem (3 prędkości)
• Program Weight Loss, Interval Training Pro-

gram, programu CPC oraz możliwość ustawienia 
własnego programu, oprócz szybkiego startu iw 
trybie manualnym

• Stałe wskaźniki parametrów ćwiczenia: prędkość, 
nachylenie, czas, kalorie, dystans i puls

• Podwójny system Impuls: pulsu i bezprzewodowy
• MP3 i złącze CD
• Przednie koła do łatwego przemieszczania
• Do użytku profesjonalnego
• Wymiary: 218 x 100 x 150 cm
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