Matkasi äärimmäiseen rentoutumiseen alkaa tästä

TERVETULOA
PLATINUM SPALLE
Meillä on suuri ilo ja kunnia voidessamme esitellä teille Platinum Span Innovatiivisen Euroopan markkinoita johtavan uima- ja porealtaisiin erikoistuneen
brändin
Uusi ja paranneltu Premium-mallistomme on tähän mennessä ylellisin tuotesarjamme, joka on suunniteltu
ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Innovaatioihin, uusimpaan teknologiaan ja lukuisiin
ominaisuuksiin panostaen Platinum Spas-valikoiman tuotteisiin sisältyvät uudet kulmapaneelit, joissa on
täysimittainen LED-valonauha sekä uudet suuttimet ja venttiilit.
Toinen innovatiivinen ominaisuus on uusi energiatehokas eriste, jota kutsutaan nimellä Platinum Premium
Shield. Tämä on suunniteltu Superior Heatlock Interior-prosessissa (SHIP) ja se tarjoaa huomattavan eron
porealtaan lämmöneristyskykyyn moniin muihin eristeisiin verrattuna sekä laskee altaan lämmityskustannuksia.
Nykyään on erityisen tärkeää pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Tämä onkin meidän pääasiallinen
tavoitteemme Platinum Spalla - haluamme auttaa sinua keskittymään terveytesi ja hyvinvointisi kehittämiseen
porealtaan avulla.
Matkasi äärimmäiseen rentoutumiseen alkaa tästä.

Platinum Spas Tiimi

HYVINVOINTISI ON
MEILLE TÄRKEÄÄ

Keskitymme yleisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja
tarjoamme valikoiman palkittuja porealtaita jokaisen
asiakkaan tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Porealtaidemme
käytön tavoitteena on auttaa sinua kehittämään
hyvinvointiasi, rentoutumaan sekä mahdollistaa ajan
viettämisen rakkaidesi kanssa ja ylipäätään tarjota sinulle
mahdollisuus viettää onnellisempaa ja terveellisempää
elämää.
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POREALTAIDEN
TARJOAMAT HYÖDYT

Porealtaat eivät tarjoa ainoastaan nautintoa
tuntikausiksi, vaan myös useita terveyshyötyjä.
Kyseiset tuotteet helpottavat lievittämään stressiä,
ahdistusta, päänsärkyä ja auttavat polttamaan rasvaa
tehokkaammin sekä jopa hoitamaan ihoa.

Porealtaassa oleskelu voi tehostaa verenkiertoa, lievittää sydänrasitusta,
laskea verenpainetta ja jopa parantaa unenlaatua.
Porealtaat ovat lisäksi oiva apu nivelkipujen, niveltulehdusten tai muiden
vastaavien sairauksien hoitamiseen. Lämmin vesi ja poreilu auttavat lievittämään kipuja ja kireyttä, usein jopa pysyvästi.
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TIETOA
PLATINUM SPASTA

Platinum Spas tarjoaa laajimman valikoiman palkintoja
voittaneita porealtaita Superior Wellnessin toimesta.
Arvomme

Laatu

Valikoima

Välittäminen

Innovaatiot

Brändimme arvot Platinum
Spalla ovat meille erittäin
tärkeitä, niiden vuoksi
elämme ja hengitämme joka
päivä.

Jokainen valmistamamme
poreallas on erittäin
korkealaatuinen.

Keskitymme kehittämään
hyvinvointia sekä
tarjoamaan laajan
valikoiman palkintoja
voittaneita porealtaita
jokaisen asiakkaisen
tarpeisiin.

Asetamme asiakkaamme,
yhtiökumppanimme
ja tiimimme jäsenet
avainasemaan kaikessa
tekemässämme.

Pyrimme luomaan
maailmanlaajuisesti
kilpailukykyisiä tuotteita
ja ominaisuuksia
innovaatioiden
eturintamassa kahden
vuosikymmenen
kokemuksella.

MIKSI VALITA
PLATINUM SPAS

Asiakkaamme ja yhtiökumppanimme ovat kaiken
toimintamme ydin ja pyrimme aina luomaan uusia
innovaatioita tarjotaksemme korkealaatuisimpia
Premium-luokan tuotteita.
Keskitymme kehittämään hyvinvointia ja tarjoamaan valikoiman
palkintoja voittaneita porealtaita jokaisen asiakkaan tarpeisiin
maailmanlaajuisesti.
Kaikki mitä teemme, ylittävät odotukset.
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VAHVAA
AMMATTITAITOA
Olemme ylpeitä jokaisesta valmistamastamme
porealtaasta, jotka ovat kaikki valmistettu käsitöinä.
Ammattitaitoinen kokoonpanotiimimme tekee työn täysin manuaalisesti
varmistaakseen, että jokainen tuotteen yksityiskohta on korkeimpien
laatustandardien mukainen. Jos tämä ei ole mahdollista, käytämme
kehittyneintä teknologiaa laatutason ylläpitämiseksi. Kaikkien altaiden
ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on manuaalisesti
hitsattu ja valssattu. Kaikki putkistorakenteet kokoonpannaan ja
kiinnitetään käsin ja jopa osa suutinaukoista porataan tai leikataan käsin.
Kaikki brändimme myymät porealtaat ovat laadultaan yhdenmukaisia,
huolimatta siitä, että ne onkin valmistettu lähes täysin käsitöinä.
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INNOVAATIOTA
JA SUUNNITTELUA
Olemme ylpeitä porealtaidemme ja niiden komponenttien
laadukkuudesta, käyttämistämme säätimistä aina
putkistomateriaaleihin asti. Käytämme uusinta
teknologiaa kokoonpano- ja suunnittelutöissä
luodaksemme huippuluokan tuotteita varmistaen, että
ylitämme kaikki asiakkaidemme odotukset.

SUUTINTEN SUUNNITTELU
JA KOKOONPANO
Suurempi suuttimien määrä ei tarkoita aina parempaa
hierontakokemusta, toisin kuin oikeantyyppisten
suuttimien käyttäminen. Täydellistä ilman ja veden
seosta hyödyntäen tuotetaan painetta, joka lievittää
stressiä ja alaselän kipuja sekä parantaa unenlaatua ja
palautumista harjoitteista. Tämä auttaa myös hoitamaan
muun muassa levottomien jalkojen oireyhtymää,
lihaskramppeja, niveltulehduksia ja fibromyalgiaa sekä
kehittää yleistä hyvinvointia.
Säännöllinen vesihieronta voi olla tärkeämpää kuin uskotkaan.
Kehon muotoja myötäilevät istuimet ja veteen upotetut suuttimet
on sijoitettu niin, että ne suuntaavat paineen optimaalisella tavalla
kehomme lihasrakenteisiin, mikä tarjoaa mukavan ja ensiluokkaisen
vesihierontakokemuksen useimmille vartalotyypeille.
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HALLINTA
OMISSA KÄSISSÄSI
Käytämme Balboa-ohjausjärjestelmää, joka on
saavuttanut maailmanlaajuisesti hyvän maineen
korkean laadun ja innovointien ansiosta,
tarjoten aina viimeisintä teknologiaa vaadittaviin
käyttökohteisiin.
Käytämme lisäksi jokaisessa Platinum
Spas porealtaassa Balboa-lämmittimiä,
ohjauspaneeleita ja ohjausyksikköä.

TP500

TP700

Platinum Spas ohjauspaneeleissa on
lisävarusteena WIFI, jonka ansiosta käyttäjä voi
ohjata poreallasta mistä tahansa sijainnista, jossa
on 3G-kuuluvuus.
Värinäytön ja suuntanäppäimien avulla käyttäjät
voivat selata asetuksia ja määrittää porealtaan
täysin omien tarpeidensa mukaisesti.

TP600

Spa Touch 2T

Otsonointi

SW-pumput (Superior Wellness)

Kaikissa Platinum Spas-tuotteissa on oletusarvoisesti Superior Wellness
Otsonointijärjestelmä*; porealtaan elektroninen desinfiointiyksikkö. Tämä
auttaa vähentämään epäpuhtauksien ja mikrobien määrää porealtaan
vedessä.

Priorisoimme laadukkaiden komponenttien käyttämistä, jonka vuoksi
porealtaissamme suositaan SW-pumppuja.

Kun otsonia infusoidaan veteen, se eliminoi tehokkaasti bakteereja ja
viruksia ilman, että tarvitsisi käyttää runsaita määriä kemikaaleja.

Nämä pumput on varustettu edistyneimmillä laaduntestaus- ja
tarkastuslaitteilla. Pumput tarjoavat tehokkaan vesihieronnan lisäksi riittävän
virtauksen useille suuttimille, jotta voit rentoutua ja nauttia tehokkaasta
hieronnasta.

Järjestelmä puhdistaa veden luonnollisin menetelmin ja tuottaa
vaadittavan otsonin ilmakehästä.
Superior Wellness Otsonointijärjestelmä vähentää porealtaan vaatimaa
huoltoa ja huoltokustannuksia, pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää
kloramiinien tuoksua.
Tämän lisäksi jotkut uskovat, että otsonoitu vesi tuntuu pehmeämmältä
iholla.

*Patentti vireillä

Komponenttimme

Aristech Akryyli

Kaikissa Platinum Spas-tuotteissa on synteettiset
komposiittisivupaneelit, jotka kestävät kaikkia sääolosuhteita.
Sivupaneelit ovat helposti vaihdettavissa mahdollisten käytöstä
aiheutuneiden vaurioiden sattuessa. Käytämme tuotteissamme
ainoastaan korkealaatuisia ja alalla maineikkaiksi todettuja
komponentteja.

Käytämme Aristech Akryyliä; kyseinen yritys toimittaa akryylilevyjä
maailman johtaville uima- ja porealtaita valmistaville yrityksille.
Aristech Acryyli on yhdistänyt innovoinnin, valmistukseen liittyvän
asiantuntemuksen ja alan korkeatasoisimman asiakaspalvelun
saavuttaakseen suosiota nauttivan aseman akryylilevyjen toimittajana
OEM-valmistajien, tehtaiden ja suunnittelijoiden keskuudessa
maailmanlaajuisesti.
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ENERGIATEHOKKAAT
ERISTEET
Ylellisissä Premium-valikoimamme
tuotteissa käytetään Platinum
Premium-eristelevyjä.
Kyseiset levyt yhdistävät viisi erilaista
eristystekniikkaa, jotta lämpö ei pääse
karkaamaan altaan rungosta. Tätä kutsutaan
Superior Heatlock Insulation-prosessiksi (SHIP)
ja se tarjoaa huomattavan eron porealtaan
lämmöneristyskykyyn moniin muihin eristeisiin
verrattuna, sekä laskee lämmityskustannuksia.
Heijastamalla pumppujen ja muiden
komponenttien tuottama lämpö takaisin, voidaan
kyseinen hukkalämpö kierrättää tehokkaasti. Tämä
kierrätetty lämpö käytetään sitten lämpötilan
ylläpitämiseen putkistorakenteen kautta
tapahtuvan lämmönsiirron avulla, mikä auttaa
laskemaan yleisiä käyttökustannuksia.
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Teräsrunko

Kuorirakenteeseen levitetty
polyuretaanivaahto

Kansi, joka tarjoaa
360° suojan

Paneelien sisäpinnoille asennetut
Kaksipuoliset Polyuretaanilevyt

Koko poreallasta ympäröivä
Heijastava Foliorakenne

ABS-pohja
Paneelien sisäpinnoille asennetut
Kaksipuoliset Polyuretaanilevyt
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN
POREALTAASI
Platinum Spas-porealtaat tarjoavat tuntikausien
nautinnon lisäksi myös useita terveyshyötyjä.
Lievitä päivittäistä stressiä, kipuja sekä kireyttä porealtaassa ja
kehitä yleistä hyvinvointiasi.
Täydellinen perheille, pariskunnille ja ystäväporukoille tai omaa
rauhallista hetkeä hakeville yksilöille.
Valitse omasi laajasta valikoimasta korkealaatuisia ja ensiluokkaisia
porealtaita tarpeidesi mukaan; koon, budjetin, tyypin sekä
ominaisuuksien perusteella.

PÄÄOMINAISUUDET
Valaistus
Vedenalainen valaistus
Pintavalaistus
Kulmapaneelivalaistus

Laadukas rakenne
Ylivoimainen Aristech
Akryylipinta
Käsin valssattu lasikuitukuori

Virranhallinta ja ohjaus
Saatavilla WIFI-ohjaus

Hyvin eristävä lukittava allaskansi

Balboa-ohjauspaneeli

Korkealaatuinen monikerroksinen
eristerakenne

Värivaihtoehdot

Vesihuolto
Huoltoluukut

Allaskokemus
Bluetooth äänijärjestelmä
Suihkulähde

Energiatehokkuus

Iskunkestävä ABS-runko
Litistymätön PVC-putkisto

Otsonointijärjestelmä
vedenpuhdistukseen

Vesiterapia
Pyörivät suuttimet
Penkeille yksilölliset paineensäätimet
Suuttimien kotelot ruostumatonta
terästä
Suunnatut suuttimet

PREMIUM
TUOTESARJA
Ylellisyyttä ja innovaatioita:
ultimaattinen poreallaskokemus

Ylellisin tuotesarjamme, joka on valmistettu
tiukimpien laatustandardien mukaisesti.
Innovaatioihin ja uusimpaan teknologiaan
keskittynyt ominaisuuksien runsaus tarjoaa
parhaan mahdollisen poreallaskokemuksen.
Mallistossa valittavana 7 tyylikästä mallia 5 -8
hengelle.
Premium-sarjan tuotteissa käytetään uusimpia
ja innovatiivisimpia ominaisuuksia, kuten
suihkulähteitä, integroitua suodattimen kantta
ja jalkahierontatoimintoa. Näiden lisäksi
Platinum Premium Shield-eristeemme pitävät
veden lämpimänä verrokkeja pidempään.

PREMIUM

SIVUPANEELIN
ULKONÄKÖ

SANTORINI

3 x 5 tuuman Suuttimet

20 x 3.5 tuuman Suuttimet

29 x 2 tuuman Suuttimet

kg

Henkilömäärä
Mitat
6
2100 x 2100 x 940mm

Paino
405kg

Suuttimet
52

Virtalähde
32

Istuimet

Eristys

Lämmitin

Pumput

Kiertovesipumppu

5 istuinta + 1 makuuistuin

Platinum Premium Shield

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

Värivaihtoehdot

OMINAISUUDET
Allaskokemus
Vedenhuolto

Vesiterapia

Allasväri

Energiatehokkuus
Sterling
Silver

Valaistus

Virranhallinta ja ohjaus

Midnight
Canyon

Odyssey

Paneeliväri

Laadukas rakenne
Harmaa
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KENYA

INFINITY

3 x 5 tuuman Suuttimet

2 x 5 tuuman Suuttimet

20 x 3.5 tuuman Suuttimet

14 x 3.5 tuuman Suuttimet

29 x 2 tuuman Suuttimet

75 x 2 tuuman Suuttimet

kg

Henkilömäärä
Mitat
5
2100 x 2100 x 940mm

kg

Paino
405kg

Virtalähde
32

Suuttimet

52

Henkilömäärä
Mitat
6
2100 x 2100 x 950mm

Paino
405kg

Virtalähde
32

Suuttimet

91

Istuimet

Eristys

Lämmitin

Pumput

Kiertovesipumppu

Istuimet

Eristys

Lämmitin

Pumput

Kiertovesipumppu

3 istuinta + 2 makuuistuin

Platinum Premium Shield

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

5 istuinta + 1 makuuistuin

Platinum Premium Shield

3kw

2 x 3 HP

1 x 0.5 HP

OMINAISUUDET
Allaskokemus
Vedenhuolto

Vesiterapia

Värivaihtoehdot

OMINAISUUDET

Allasväri

Allaskokemus
Vedenhuolto

Energiatehokkuus
Sterling
Silver

Valaistus

Virranhallinta ja ohjaus

Paneeliväri

Vesiterapia

Allasväri

Energiatehokkuus
Sterling
Silver

Odyssey

Valaistus

Virranhallinta ja ohjaus

Paneeliväri

Laadukas rakenne

Laadukas rakenne
Harmaa
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Midnight
Canyon

Värivaihtoehdot

Harmaa

Midnight
Canyon

Odyssey

BARCELONA

TOKYO

2 x 7 tuuman Suuttimet

2 x 7 tuuman Suuttimet

15 x 5 tuuman Suuttimet

13 x 5 tuuman Suuttimet

8 x 3.5 tuuman Suuttimet

7 x 3.5 tuuman Suuttimet

61 x 2 tuuman Suuttimet

67 x 2 tuuman Suuttimet

kg

Henkilömäärä
Mitat
5
2230 x 2230 x 940mm

kg

Paino
405kg

Virtalähde
32

Suuttimet

86

Henkilömäärä
Mitat
6
2230 x 2230 x 940mm

Paino
405kg

Suuttimet

89

Virtalähde
32

Istuimet

Eristys

Lämmitin

Pumput

Kiertovesipumppu

Istuimet

Eristys

Lämmitin

Pumput

Kiertovesipumppu

3 istuinta + 2 makuuistuin

Platinum Premium Shield

3kw

3 x 3 HP

1 x 0.53 HP

5 istuinta + 1 makuuistuin

Platinum Premium Shield

3kw

3 x 3 HP

1 x 0.53 HP

OMINAISUUDET
Allaskokemus
Vedenhuolto

Vesiterapia

Värivaihtoehdot

OMINAISUUDET

Allasväri

Allaskokemus
Vedenhuolto

Energiatehokkuus
Sterling
Silver

Valaistus

Virranhallinta ja ohjaus

Paneeliväri

Midnight
Canyon

Värivaihtoehdot
Vesiterapia

Allasväri

Energiatehokkuus
Sterling
Silver

Odyssey

Valaistus

Virranhallinta ja ohjaus

Midnight
Canyon

Odyssey

Paneeliväri

Laadukas rakenne

Laadukas rakenne
Harmaa

Harmaa
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ONYX

MAXIMUS

2 x 7 tuuman Suuttimet

4 x 5 tuuman Suuttimet

10 x 5 tuuman Suuttimet

18 x 3.5 tuuman Suuttimet

8 x 3.5 tuuman Suuttimet

62 x 2 tuuman Suuttimet

70 x 2 tuuman Suuttimet

kg

Henkilömäärä
Dimensions
5
2200 x 2200 x 940mm

kg

Paino
450kg

Virtalähde
40

Suuttimet

90

Henkilömäärä
Dimensions
8
2600 x 2200 x 940mm

Paino
450kg

Virtalähde
32

Suuttimet

84

Istuimet

Eristys

Lämmitin

Pumput

Kiertovesipumppu

Istuimet

Eristys

Lämmitin

Pumput

Kiertovesipumppu

3 istuinta + 2 makuuistuin

Platinum Premium Shield

3kw

4 x 2 HP

1 x 0.53 HP

7 istuinta + 1 makuuistuin

Platinum Premium Shield

3kw

3 x 2 HP

1 x 0.53 HP

OMINAISUUDET
Allaskokemus
Vedenhuolto

Vesiterapia

Värivaihtoehdot

OMINAISUUDET

Allasväri

Allaskokemus
Vedenhuolto

Energiatehokkuus
Sterling
Silver

Valaistus

Virranhallinta ja ohjaus

Paneeliväri

Vesiterapia

Allasväri

Energiatehokkuus
Sterling
Silver

Odyssey

Valaistus

Virranhallinta ja ohjaus

Paneeliväri

Laadukas rakenne

Laadukas rakenne
Harmaa
024 | platinum-spas.com

Midnight
Canyon

Värivaihtoehdot

Harmaa

Midnight
Canyon

Odyssey

POREALTAAN
VALINTA
Tiedämme, että porealtaan
valinta on suuri päätös ja voi olla
hankalaa valita eri mallien väliltä.
Helpottaaksesi valintaasi, voit
tutustua vertailutaulukkoomme,
josta näet kaikki eri porealtaidemme
ominaisuudet yhdellä vilkaisulla.

Premium

Tuotesarja

Santorini

Kenya

Infinity

Barcelona

Tokyo

Onyx

Maximus

6

5

6

5

6

5

8

Mitat (mm)

2100 × 2100
× 940

2100 × 2100
× 940

2100 × 2100
× 950

2230 × 2230
× 940

2230 × 2230
× 940

2200 × 2200
× 940

2600 × 2200
× 940

Istuimet

5 istuinta +
1 makuuistuin

3 istuinta+
2 makuuistuinta

5 istuinta +
1 makuuistuinta

3 istuinta +
2 makuuistuinta

5 istuinta +
1 makuuistuinta

3 istuinta +
2 makuuistuinta

7 istuinta +
1 makuuistuinta

Suuttimet

52

52

91

86

89

90

84

LED Valaistus

a

a

a

a

a

a

a

X

X

X

X

X

X

X

a

a

a

a

a

a

a

Platinum
Premium
Shield

Platinum
Premium
Shield

Platinum
Premium
Shield

Platinum
Premium
Shield

Platinum
Premium
Shield

Platinum
Premium
Shield

Platinum
Premium
Shield

32

32

32

32

32

40

32

2x2

2x2

2x3

3x3

3x3

4x2

3x2

1 x 0.5

1 x 0.5

1 x 0.5

1 x 0.53

1 x 0.53

1 x 0.53

1 x 0.53

Mallit

Henkilömäärä

Musiikki

Otsonointi

Eristys

Virtalähde
(AMP)

Pumput (HP)
Kiertovesipumppu
(HP)
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ASIAKASTUKI

Asiakkaamme ovat kaiken toimintamme
keskiössä ja pyrimme aina ylittämään
kaikki asetetut odotukset.
Tuemme sinua jokaisessa asiakaskokemuksesi
vaiheessa ja neuvomme, kuinka poreallasta
tulisi huoltaa, jotta voit nauttia siitä
useiden vuosien ajan. Tutustu tarvittaessa
poreallasoppaan vianetsintäohjeisiin
ja kemikaalioppaan huoltovinkkeihin.
Vaihtoehtoisesti voit myös lukea vastauksia
usein kysyttyihin kysymyksiin löytääksesi
ratkaisun yleisimpiin ongelmiin.
Lisää neuvoja, tietoa, oppaita ja vinkkejä löydät
verkkosivuiltamme osoitteessa
platinum-spas.com

platinum-spas.com | 027

UKK

Porealtaiden UKK

Tahtoisin upottaa porealtaan terassiin, onko tämä mahdollista?

Millaiset perustukset allas vaatii?

Emme suosittele upottamaan porealtaita terassiin, sen ympärille tai maan
alle, koska tämä voi merkittävästi hankaloittaa tulevia huoltotoimenpiteitä.
Jos haluat tehdä kuitenkin välttämättä tehdä näin, suosittelemme
kääntymään asiassa rakennusuunnittelijan puoleen varmistaaksesi, että
terassisi pystyy tukemaan koko altaan painon turvallisesti käytön aikana.
Porealtaan ympärillä tulisi olla 200 mm kokoinen rako, jotta kansi mahtuu
paikalleen.

Ulkoporeallas voidaan asentaa suoraan maapinnalle, terassin päälle,
upotettuna terassiin, parvekkeelle tai vaikka sisätiloihin. Perustan tulisi
kestää altaan ja kylpijöiden massa noin 2000-3000kg.
Ulkoporealtaan sähkötyöt?
Mitä suurempi poreallas, sitä enemmän sähkövirtaa tarvitaan. Kun
porealtaassa käytetään kolmea tai neljää pumppua, saatetaan tarvita 40
ampeerin syöttövirtaa. Ei ole olemassa tuotetta, nimeltä 32 ampeerin
poreallas. 32 ampeeria on teho, joka tarvitaan tavanomaisen porealtaan
lämmittimen ja muutaman pumpun samanaikaiseen toimintaan.
32 ampeerin virta mahdollistaa kolme tai neljä tuntia käyttöä ilman
lämmittimen sammumista lämpötilan pysyessä vakiona.
Kuinka monta istuinta tarvitsen?
Tämä riippuu porealtaan käyttökohteesta ja käyttäjäkunnasta käyttääkö allasta pariskunta, perhe vai ystäväporukka? Vaikka
poreallasta käyttäisikin useimmiten vain kaksi henkilöä, mahdollistavat
eri istuinasettelut erilaisten lihasten rentouttamisen. Saatat myös
käyttökohteesi mukaisesti tarvita enemmän makuuistuimia tavallisten
istuinten sijaan. Meiltä löytyy erilaisia vaihtoehtoja kaikkiin tarpeisiin ja
voimme auttaa sinua sopivan valinnan tekemisessä.
Mitä ominaisuuksia voin valita?
Valittavana on lukuisia erilaisia ominaisuuksia, kuten LED-valoja,
suutinkokoonpanoja, musiikkijärjestelmiä, suihkulähteitä ja
automaattipuhdistajia. Valot nostavat mielialaa, musiikki viihdyttää
vieraita ja automaattipuhdistajat tekevät porealtaan huollosta
vaivatonta, jotta sinun ei tarvitse itse lisätä kemikaaleja altaaseen joka
ilta - valitse siis itsellesi tärkeimmät ominaisuudet.

Kuinka suuren pihan tarvitsen, jotta poreallas saadaan kuljetettua
paikan päälle?
On asiakkaan vastuulla varmistaa, onko toimitusosoitteessa riittävästi tilaa
porealtaan sijoittamiselle. Tarvitset vähintään 1 m leveän ja 2.4 m korkean
tilan. Tiedustele tarkempia mittoja porealtaasi jälleenmyyjältä.
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OTA YHTEYTTÄ
Lisätietoja tuotteistamme saat ottamalla yhteyttä
ystävälliseen ja asiantuntevaan asiakaspalvelutiimiimme.
Seuraa toimintaamme

Jälleenmyyjän tiedot

