Szenvedélyünk, az alkotás!
Szauna ➦ Infra ➦ Dual ➦ Gőz ➦ Hidromasszázs ➦ Medence ➦ Medencefedés ➦ Pergola

Szenvedélyünk az alkotás…
Szeretné elfeledni otthonában a munkahelyi stresszt, a mindennapi gondokat? Szeretné, ha megvalósítanánk álmait, elképzeléseit? Szeretne egy igazán jól működő, esztétikus
szaunát vagy infrakabint, különleges fényszaunát vagy gyógynövényszaunát, esetleg egy profi
wellnesskomplexumot?

➦

Ön a legjobb helyen jár, forduljon hozzánk bizalommal.
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2003 óta azon fáradozunk, hogy minél tökéletesebben és precízebben kivitelezett termékeket
alkossunk a rendkívül magas minőségi követelményeknek és a mindenkori legmodernebb technológiáknak megfelelően. Cégünk több mint 2000 elégedett ügyféllel Magyarország legjelentősebb
gyártó-forgalmazói közé sorolható.
Termékeinket, legyen az szauna, infraszauna, gőzkabin, úszó- vagy hidromasszázs-medence, minden esetben
ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelően, a megadott méretek alapján gyártjuk le.
Kabinjaink készülhetnek pincébe, fürdőbe, padlástérbe, teraszra vagy éppen a lépcsőforduló alá,
medencék esetében pedig kül- és beltérre egyaránt. Megoldást nyújtunk azon kedves leendő
Ügyfeleinknek is, akiknek házában, lakásában helyhiány miatt nincs lehetőség termékeink beszerelésére. Nekik javasoljuk az egyedileg tervezett, legyártott szauna- vagy wellnessházat, amiben helyet
kaphatnak valamennyi egészségjavító, jótékony hatású berendezéseink. Természetesen kérdés esetén
munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére, szívesen tesznek látogatást akár
az Ön otthonában is, így garantálva a százszázalékos kényelmet, ugyanis mi otthonába visszük a szakértelmet.
Ne feledje, nekünk Ön után a második legfontosabb a termék, amit Önnek szállítunk.
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A test és a lélek tisztulása
modern környezetben

Finn szauna

Szaunáinkat északi, főként skandináv országokból származó, tökéletes minőségű alapanyagokból, kézi munkaerővel, szinte kivétel nélkül egyedi igények alapján gyártjuk le klasszikus és
minimalista stílusban.

➦

Kabinjaink magas alapfelszereltséggel – lábon álló torony vagy falra szerelhető kályha, szaunakövek,
easy-touch intelligens LCD kijelzős külső vezérlés, kétféle választható csomómentes padanyag, háttámlák,
padközi zárások, fejtámlák, karfák, pára- és hőmérő, homokóra, belső LED-világítás, 4 l-es, cserélhető műanyag belsővel rendelkező fadézsa, fakanál, Pioneer hangszórók, Bluetooth-kommunikáció,
lábrács, 12 féle választható csomómentes lambériaburkolat, 6 féle színből választható 8 mm-es
biztonsági edzettüveg-ajtó és kilincskészlet – rendelhetőek.
Termékeinket Önnek, az Ön igényei szerint készítjük el, szigorúan figyelembe véve a biztonsági, egészségi és kényelmi szempontokat.
Intelligens szaunáink világelsők. Készülékeink be- és kikapcsolásakor egyedi, Ön által meghatározott üdvözlő és elköszönő szöveget olvashat a vezérlőelektronika kijelzőjén, ami 5 nyelvű
menürendszerrel és előprogramozási lehetőséggel könnyíti meg a használatot. Egy kellemes dallam jelzi, ha a szauna használatra kész, vagy amikor lejárt a használati idő. Figyelmeztet, ha az ajtó
nyitva maradt, vagy karbantartásra szorul, esetleg fűtőbetétet kell cserélni, szaunázást követően pedig
automatikusan kiszellőzteti a fülkét.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés
esetén pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 1–5 év garanciát vállalunk.
Szaunakabinjaink beüzemelését a megrendeléstől számított 90 napos szállítási határidővel vállaljuk.

4 | www.simonwellness.hu

www.simonwellness.hu | 5

Modern életforma, ahol a középpontba
az egészség és a szépség kerül

Infraszauna

Alacsony hőmérséklet, szobahőmérsékleten előfűtés nélküli használat, 3 hullámhosszon való
működés, akár 70 éves élettartam: ez a Simon Wellness újgenerációs infraprogramja.

➦

Számos jótékony hatása közül a leglényegesebb az, hogy a hagyományos szaunázáshoz képest a sokkal intenzívebb izzadás során a szervezetből a felesleges zsír és méreganyagok távoznak. Ezenkívül serkenti az egész
szervezet és a bőr vérkeringését, továbbá a narancsbőr (cellulit) ellen is bizonyítottan jó hatása van.
Infrakabinjainkat a legkiválóbb minőségű, főként északi, skandináv fa alapanyagokból készítjük, amik rendkívül
magas alapfelszereltséggel – Vitae infrasugárzók, intelligens easy-touch LCD kijelzős vezérlés, kétféle választható padanyag, pad alatti színes LED-hangulatvilágítás, háttámlák, karfák, pohár- és törülközőtartók, Pioneer hangszórók, Bluetooth-kommunikáció, 12 féle választható csomómentes lambériaburkolat, 6 féle színből választható,
8 mm-es biztonsági edzettüveg-ajtó és kilincskészlet – gyártjuk, számos további opciós komfortnövelővel kiegészítve. Közüzemek számára egyszerűn kezelhető, zsetonos vezérlést is tudunk ajánlani.
Termékeinket Önnek, az Ön igényei szerint készítjük el, szigorúan figyelembe véve a biztonsági,
egészségi és kényelmi szempontokat.
Intelligens szaunáink világelsők. Készülékeink be- és kikapcsolásakor egyedi, Ön által meghatározott üdvözlő
és elköszönő szöveget olvashat a vezérlőelektronika kijelzőjén, ami 5 nyelvű menürendszerrel és előprogramozási lehetőséggel könnyíti meg a használatot. Egy kellemes dallam jelzi, ha a szauna használatra kész, vagy
amikor lejár a használati idő. Figyelmeztet, ha az ajtó nyitva maradt, vagy karbantartásra szorul, esetleg
infraszálat kell cserélni, a szaunázást követően pedig automatikusan kiszellőzteti
a fülkét, de opcionálisan kérhető akár a gombnyomás nélküli automatikus indítás is.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és
a tanácsadást, megrendelés esetén pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést.
Termékeinkre 1–5 év garanciát vállalunk. Szaunakabinjaink beüzemelését a megrendeléstől számított 90 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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Szauna és a modern
infraszauna egy helyen

Kombinált
szauna

Kombinált szaunáink a hagyományos finn és az újgenerációs infraszaunák egy kabinban történő
kialakítását jelenti, klasszikus vagy modern stílusban, természetesen nem egyidejű használat mellett.

➦

Ezen kabinok minőségi torony- vagy falra szerelhető szaunakályhákkal, szaunakövekkel, intelligens easy-touch
LCD kijelzős külső vezérléssel, Vitae infrasugárzókkal, kétféle padanyagból, háttámlákkal, padközi zárásokkal, fejtámlákkal, karfákkal, pára- és hőmérővel, homokórával, belső LED-világítással, 4 l-es cserélhető műanyag
belsővel rendelkező fadézsával, fakanállal, Pioneer hangszórókkal, Bluetooth-kommunikációval, lábráccsal, 12
féle választható csomómentes lambériaburkolattal, 6 féle színben választható, 8 mm-es biztonsági edzettüvegajtóval és kilincskészlettel rendelhetőek.
Termékeinket Önnek, az Ön igényei szerint készítjük el, szigorúan figyelembe véve a biztonsági,
egészségi és kényelmi szempontokat.
Intelligens szaunáink világelsők. Készülékeink be- és kikapcsolásakor egyedi, Ön által meghatározott
üdvözlő és elköszönő szöveget olvashat a vezérlőelektronika kijelzőjén, ami 5 nyelvű menürendszerrel és
előprogramozási lehetőséggel könnyíti meg a használatot.
Egy kellemes dallam jelzi, ha a szauna használatra kész, vagy amikor lejár a használati idő. Figyelmeztet,
ha az ajtó nyitva maradt, vagy karbantartásra szorul, esetleg fűtőbetétet kell cserélni, szaunázást követően
pedig automatikusan kiszellőzteti a fülkét.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén
pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 1–5 év garanciát vállalunk. Szaunakabinjaink
beüzemelését a megrendeléstől számított 90 napos szállítási határidővel vállaljuk.

8 | www.simonwellness.hu

www.simonwellness.hu | 9

Otthoni wellness a kertjében
Kerti szauna

➦ Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen döntenek a kertben telepített szauna mellett,
ahol a szauna az azt körülvevő természetes környezettel együtt a hagyományos finnszauna-építés
tapasztalatait, múltját idézi meg modern köntösbe öltöztetve.
A minimalista kültéri szaunaház a kert díszévé válik, óvja a szaunakabint az időjárás viszontagságai ellen,
emellett helyet adhat egy öltözőnek, pihenőpadnak, vizesblokknak, étkezősaroknak vagy akár egy
konditeremnek is. A benne eltöltött idő felüdülés, szinte oázisként tűnik majd fel mindennapjai
forgatagában, ahol egyszerre járja át testét a meleg, és öleli körbe kertje levegőjének friss illata.
A kerti szaunaházak eredetileg többnyire farönkökből, gerendákból épültek, napjainkban inkább már szendvicsfalas szerkezetűek. A szaunaház mérete nem függ a belsejébe telepített szauna- vagy infrakabin méretétől,
rendelhet akár egy vizesblokkal, pihenővel, szociális helyiséggel, merülődézsával vagy masszázsmedencével
felszereltet is.
Szaunaházaink standard és természetesen egyedi kivitelben is készülhetnek. Választható a külső-belső
felületkezelés, a tető, valamint az alumínium ereszcsatorna színe is. Kérhető fedett terasszal vagy anélkül,
különböző ablak- és ajtótípussal, esetleg zsalugáteres megoldással is. Szaunaházaink padlózata többnyire fából
készül, de igény esetén hidegpadló-burkolat is kerülhet az aljzatra. Zuhanyzó esetén egy elektromos átfolyós
bojlerrel fűtjük a vizet, amelynek mérete egy A4-es lapnál is kisebb. A ház fűtéséről elektromos, minimáldizájnú
infrapanelekkel gondoskodunk.
Ha önálló építményként épül a szaunaház, és a térfogata kisebb, mint 100 m3, valamint a gerincmagassága is
kisebb, mint 4,5 m, akkor engedély nélkül építhető. A házaink telepítéséhez szinte kivétel nélkül betonalapot
kérünk kialakítani. Igény esetén akár kulcsrakész kivitelezést is tudunk vállalni, amibe beletartoznak
a betonozási munkálatok is.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén
pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. Szaunakabinjaink
beüzemelését a megrendeléstől számított 90 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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Kerti szauna
előtetővel
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Kerti szauna
jacuzzival
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Kerti szauna
pihenővel
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Kerti szauna
zuhanyzóval
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Kerti szauna
pihenővel,
jacuzzival
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A látvány, ami elvarázsol

Szauna&gőz

A multifunkcionális termékeink tervezésekor próbáltunk minden igénynek megfelelni. A szauna
és a gőz áldásos hatását kombináló kabinjainknál fontos szempont volt a modern külső sajátos stílusjegyekkel
ötvözve, ezenkívül persze ügyelnünk kellett a kényelmi szempontokra is, takarékoskodva az alapterülettel.

➦

A kabin 3 funkciót lát el: szauna, zuhany és gőzkabin egyben. Megjelenése önmagáért beszél. Hatalmas
üvegfelületek, a frontoldalon fényes felületű üvegkeret, az oldalüvegeket borító fából készült lamella és a belső
hátfal üvegfelületei mind-mind olyan lenyűgöző sajátosságok, amelyek elsősorban a Simon Wellnessre jellemzőek. A letisztult belső bútorzat és a LED-technológiás kis spotlámpák pazar hangulatot varázsolnak. Ezekben
a kabinokban használtunk először UV-LED-szalagot, a komfort fokozása érdekében pedig Bluetooth-rendszerű
Pioneer hangszórókkal tettük élvezetesebbé a relaxálást. A burkolatokat és az üvegkeret színeit, de természetesen a méreteket is az Ön igényeinek, lehetőségeinek megfelelően állítjuk össze, azaz egyedileg, Önnek gyártjuk
le a terméket.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén
pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. A fülke beüzemelését
a megrendeléstől számított 90 napos szállítási határidővel vállaljuk. Termékeinkre 1–5 év garanciát vállalunk.
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Ellenállhatatlan kísértés

Infra&gőz

➦Infraszauna és gőzkabin modern köntösben a kifinomult ízlésű, modern stílusvilágot szerető Vásárlóink részére.

Nem szereti a magas hőmérsékletet? Nem áll a rendelkezésére túl nagy alapterület? Akkor ezt
a kabint Önnek terveztük. Infraszaunáinkban 35-45 Celsius-fok, míg a gőzkabinjainkban 40-45 Celsius-fok a jellemző alaphőmérséklet. Természetesen minden egyes alapelem készülhet egyedileg,
az Ön elképzelései szerint. Kiválaszthatja az infrakabin hátfalüvegének színét, ahogy a külső üvegkeretet is, de választhat 12 féle faburkolat közül is, vagy éppen fapadozat helyett bőrüléssel is komfortosabbá teheti ezt a prémiumkategóriás élménykabint. A kabin nem rendelkezik vezérléssel,
az infrasugárzók indításához elegendő helyet foglalnia, a többi már az automatika dolga.

Az infraszauna padlózata elektromos fűtéssel van ellátva, és Bluetooth-rendszerű Pioneer hangszórókkal biztosítjuk a fokozott ellazulás élményét, de fényterápiás LED-fallal is próbáltunk gondoskodni
a teljes ellazulásról.
A gőzkabin csempeburkolata, annak színe is választható, ráadásul akár zuhanykabinként is használható.
Az igazi komfortérzést pedig automatikus illatadagolóval próbáljuk fokozni. A gőzkabin vezérlése vízálló,
a kabinon belül helyezkedik el, és modern kezelőfelülettel rendelkezik.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés
esetén pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. A fülke
beüzemelését a megrendeléstől számított 90 napos szállítási határidővel vállaljuk. Termékeinkre 1-5 év
garanciát vállalunk.
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Gőzkabin

Trópusi klíma otthon

➦ A nagy népszerűségnek örvendő gőzfürdő az Oszmán Birodalomból indult hódító útjára.
A hamam, vagy ahogy nálunk emlegetik, a török fürdő elmaradhatatlan része a gőzfürdő.
A gőzkabin számos pozitív hatással bír, például stresszoldó, jót tesz a bőrnek és a vérkeringésnek.
Az általunk készített gőzkabinok alapfelszereltségei közé sorolható az automata ürítőszeleppel rendelkező
gőzgenerátor, a padozat ülő- és háttámlájának fűtésére szolgáló elektromos padfűtés, a rozsdamentes ajtótok, a 6 féle színből választható, 8 mm-es edzettüveg-ajtó, az automatikus illatadagoló és az íves kialakítású
mennyezet.
Gőzfürdőink az adott helyszínen készülnek el, közösségi és magáncélra egyaránt rendelhetőek, természetesen betartva az érvényes jogszabályok szerinti technológiai előírásokat. Ezen termékeinket csempével
vagy üvegmozaikkal burkoljuk, stílusát tekintve pedig klasszikus vagy minimalista stílusban készülhetnek.
A modernebb stílusirányzat egyik legfőbb jellemzőjeként opcionálisan nagy üvegfelületek is kérhetőek.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén
pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. A gőzfürdők beüzemelését a megrendeléstől számított 90 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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Luxus, amit megérdemel

Medence

➦ Az általunk forgalmazott kerámia úszómedencék üvegszállal megerősített poliészterből készülnek. Több mint 20 éves szakmai tapasztalat, a legmagasabb színvonalú, sokoldalú formavilág és méretbeli változatosság jellemzi termékeinket. Szeretnénk kielégíteni mindazon kedves Ügyfeleink igényeit is, akik számára elsődleges a stílus és a kényelem a legtökéletesebb minőséggel ötvözve. Méretpalettánk
szerint a medencéink hosszúsága 4,5 m-től egészen 10 m-ig terjed, így mindenki számára tudunk ideális
megoldást kínálni.
Medencéinket felszerelhetjük oldalfali LED-világítással, ellenáramoltatós berendezéssel, automatikus vegyszeradagolóval, ózon- vagy UV-s tisztítóval is. Kivitelezése gyors, minimális betonozást igényel. Átlagosan
10 mm falvastagságú, a belső felület sima, fényes, fürdőkádhoz hasonló minőségű. Esztétikus megjelenésű,
lépcsős kivitelű medencék. A helyszíni kivitelezési munkaidő akár 10 nap is lehet. Nagy formaválaszték
és igényesség a legfőbb jellemzői. Telepítéskor figyelembe kell venni, hogy a medencetestek egyben érkeznek
a helyszínre, azaz elegendő teret kell biztosítani a beszállításhoz; sok esetben ez csak daruval oldható meg.
A medencék kivitelezésekor teljes körű kivitelezést is vállalunk, beleértve a helyi önkormányzatok
engedélyeztetési procedúráját és az építés minden apró részletét. Nagy hangsúlyt fektetünk a medencék
hőszigetelésére, a gépházakna precíz kialakítására, amelynek fal- és padlófelületei csempével burkoltak.
Gondoskodunk a kármentesítő zsompszivattyú beépítéséről és a megfelelő vízszigetelésről is.
Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. A kivitelezési határidő 60 nap.
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Medencefedés

Hosszabbítsa meg a nyarat

➦ Medencefedéseink is a csúcskategóriát képviselik. Valamennyi típus az egyedi igények és a helyszíni adottságok figyelembevételével kerül legyártásra. Számos extra felszereltség választható, mint
például a homlok- és végfalon található ajtók, oldalajtók, szellőzőnyílások, sínhosszabbítás, a szerkezet színe
vagy éppen a teljesen víztiszta SUN lemezből készült fedés is. Egy medencefedés képes fűtés nélkül is május
elejétől szeptember végéig kellemes, 25 ˚C feletti vízhőmérsékletet, valamint levelektől és bogaraktól mentes fürdővizet biztosítani. Egy magas építésű megoldás akár csukott állapotában is lehetővé teszi a fürdést,
így akkor is használhatja a medencéjét, amikor a külső hőmérséklet már ezt egyébként nem tenné lehetővé.
A fürdőzés kényelmesebbé tétele mellett a medencefedés másik nagy előnye a balesetvédelmi funkciója,
ugyanis védelmet nyújt vízbeesés ellen.
A medencefedés előnyei pontokba szedve:
➦ védelmet nyújt vízbeesés ellen, garantálja a biztonságot a gyermekek és a háziállatok számára,
➦ esővíz- és pormentesen lezárja a medencét, a fedés nyitásakor sem kerül a vízbe szennyeződés – emiatt
csökken a vegyszerfelhasználás és a karbantartásra fordított idő,
➦ jelentősen meg tudja emelni a vízhőmérsékletet, nem csak a lehűlést gátolja – így a fűtésköltség csökkentésével az üzemeltetési költségeket is nagymértékben csökkenti,
 ivel nem érintkezik a vízzel, a legtöbb esetben lehetővé teszi a fürdést a fedés csukott állapotában is – az
➦m
alacsony típusok alatt általában csak úszni lehet, a magasabbak alatt akár labdázni is –, a legnagyobb, magas
és széles megoldások pedig az időjárás viszontagságaitól védett pihenőhelyet is kínálnak a medence mellett,
➦ a fedés akár az épülethez is kapcsolható, ilyenkor ki sem kell mennie a szabadba, hogy fürödhessen, a fedés
nyitásával pedig teljes értékű kültéri medencét kap, és a beltérben mindenképp szükséges páramentesítésre sem kell költenie.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén
pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. Medencefedéseink
leszállítását a megrendeléstől számított 60 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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Kimagasló minőség,
kiváló masszázsélmény

Hidromasszázsmedence

Akár szórakozásra, akár magányra vágyik, a Sunrise Spas pezsgőfürdő egész biztosan teljesíti a
vágyait. Az általunk forgalmazott Sunrise Spas kanadai masszázsmedencék méltán sorolhatóak az
impozáns, minőségileg kifogásolhatatlan termékek közé.

➦

Elegáns, lágy vonalak, esztétikus forma, kiváló masszázsélmény, prémiumminőségű alapanyagok. A hidroterápiás masszázsfúvókák biztosítják a fájdalom és a mindennapi élethez kapcsolódó feszültség enyhítését.
2-6 fős, különböző férőhelyekkel rendelkező medencék közül választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb
típusú és felszereltségű medencét.
Pezsgőfürdőink rendelkeznek minden olyan tulajdonsággal, amelyeknek köszönhetően a relaxálás feledhetetlen pillanatait élheti át a medence használatakor. A digitális számítógépes vezérlés, az ózongenerátor
és a szigetelt fedlap minden medence alapfelszereltségéhez hozzátartozik.
Medencéink legfőbb jellemzője a maximális masszázsélmény minimális karbantartással.
Az oldalburkolatot háromféle színből, míg az akril medencetestet 9 féle színből választhatja ki, gránit- vagy
márványmintával. Az italtartók, a különböző fejtámlák, a speciális hangberendezés vagy a számtalan fúvókavariáció mind-mind az ellazulás élményét fokozza. A sajátos szűrő- és szigetelőrendszernek köszönhetően
üzemeltetése költséghatékony.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén
pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. A készleten nem
lévő medencéink leszállítását a megrendeléstől számított 60 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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Úszóés hidromasszázsmedence

Győzze le a medencéjét
A víz csodálatos ereje évszázadokon át formálta a világot, amelyben élünk: a patakok, a folyók
és a tengerek hullámai folyamatosan átformálják környezetünket. Ez a mindent átformáló erő már
az Ön otthonában is elérhető.

➦

A Sunrise Spas TruSwim széria úszásra is alkalmas medencéit spa-szakértők tervezték meg annak érdekében,
hogy a legideálisabb medencét alkossák meg a fitnesz, a gyógyfürdők és a wellness szerelmesei számára.
A szabadalmaztatott hidraulikus, kettős propulziós rendszer szélesebb úszósávot és fitneszteret biztosít a hatékonyabb és dinamikusabb eredmény érdekében. A TruSwim modelleket úgy alakították ki, hogy megfeleljenek
a sportolóknak, a kezdő fitneszrajongóknak vagy azoknak, akik egy szórakoztató napot szeretnének eltölteni
családjukkal és barátaikkal.
A Sunrise Spas TruSwim egy medencében egyesíti az összes elérhető előnyt, ami így a nyugalom
szigetét jelenti a kertben, legyen szó testedzésről vagy egy pihentető, forró pezsgőfürdőről.
A Sunrise Spas TruSwim több mint egy hagyományos pezsgőfürdős medence, olyan erővel képes áramoltatni a vizet, hogy úszásra, vízi tornára, kocogásra, aerobikra és egyéb vízi sportokra a legjobb választás. Ezekkel a rendszeres otthoni vízi edzésekkel karbantarthatja testét, megőrizheti egészségét, és fontos lépéseket
tehet az ideális testsúly elérésére a kristálytiszta vízben, amelynek tisztaságáról a beépített ózongenerátor és a sajátos tisztítórendszer gondoskodik. Intelligens programok segítenek abban, hogy az edzések ne
legyenek megerőltetőek, így a testmozgás végére azok automatikusan lecsökkentik a vízsugarak erejét.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. A medencéink
leszállítását a megrendeléstől számított 60 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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Kézműves mestermunka
Magyarországról

Fa hidromasszázs

➦ Az akácfából készült pezsgőkádjaink, dézsáink rendkívül jól bírják az állandó párát, amen�nyiben nem állnak rendelkezésre páramentesítésre szolgáló elektromos berendezések,
a szabadban való elhelyezése esetén pedig nem tesz kárt benne az időjárás viszontagsága,
kemény felülete pedig megvédi a mechanikai sérülésektől.
Bármilyen egyedi igényt, színárnyalatot meg tudunk valósítani.
Formai szempontból dézsáinkat két csoportra oszthatjuk:
➦ A kör alakú kádjaink főleg több személy egyidejű fürdőzését szolgálhatják.
➦ Meleg vizes használat esetén kényelmes lehet az oldalon körbefutó üléssor.
➦ Az ovális alakú kádak kisebb hely- és vízigényűek, általában egy vagy két személy részére készülnek.
A lábakkal gyártott kádak nemcsak megjelenésükben különböznek társaiktól, hanem a helyiségek tisztíthatósága miatt is célszerű választás lehet. Lefolyó és túlfolyó beépítésével a kezelése egyszerűbbé válik,
ezenkívül könnyen csatlakoztatható a szennyvízhálózathoz.
Újdonságnak számítanak a masszázsrendszerrel felszerelt kádjaink, amik a modern hidromasszázskádaknak
megfelelő, klasszikus változatot jelentik. Víz- és levegőmasszázs, elektronikus vezérlés, elektromos
fűtőpatron, homok- vagy papírszűrős víztisztítás, egyszóval minden megtalálható benne, ami egy igazi
pezsgőfürdőzéshez kell.
A rusztikus stílust kedvelők kérésének megfelelően fatüzeléses kályhával is fűthetjük a vizet. A kályha
kerülhet a dézsa belső vagy külső oldalára is.
Áraink tartalmazzák különleges igények esetén a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén
pedig az elkészítést, a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 1 év garanciát vállalunk. Dézsáink leszállítását
a megrendeléstől számított 45 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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A terasz ékessége

Pergola

➦ A pergola mint építészeti elem évezredes múltra visszatekintő hagyományokkal rendelkezik.
A favázak alkotta előtetők és lugasok az épületek meghosszabbítására, árnyékolásra és az időjárási
körülményekkel szembeni védelem biztosítására szolgáltak.
Napjainkban a pergola gyártásában felhasználható anyagok széles tárháza áll a tervezők és a dizájnerek
rendelkezésére. Az általunk kínált pergolarendszerek megfelelnek a kor minőségi és esztétikai követelményeinek.
Pergoláinkat az anyagok, a formák és a színek harmóniája jellemzi, így kitűnően illeszthetőek a meglévő és
új tervezésű épületekhez egyaránt.
Termékcsaládunk az időjárási viszontagságoktól nagymértékben függetleníti és használhatóbbá teszi
a teraszokat, legyen az pavilonszerűen szabadon álló vagy épülethez csatlakozó pergola. A formák és színek
harmonikus megválasztásával, az épület szerves részévé válva karakteres, egyedi megjelenést és hangulatot
eredményez. Az alap pergolarendszert az olyan egyedi tervezésű és gyártású kiegészítő elemek teszik
teljessé, mint a vízelvezetést ellátó ereszrendszer, igény szerinti oldalfal beépítése vagy hangulatfényelemek
beszerelése. A szerkezet könnyen és gyorsan összeszerelhető, valamint rozsdamentes kivitelének köszönhetően
időtálló, és lényegében karbantartást sem igényel.
Az általunk kínált vászonhordozó mechanizmus előnye:
➦ csendes, befeszülésmentes működés,
➦ könnyű, gyors szerelhetőség,
➦ strapabíró, hosszú élettartamú szerkezet, és
➦ esztétikus megjelenés.
Áraink tartalmazzák a személyes felmérést és a tanácsadást, megrendelés esetén pedig az elkészítést,
a szállítást és a beüzemelést. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. A készleten nem lévő termékeink leszállítását a megrendeléstől számított 60 napos szállítási határidővel vállaljuk.
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Az eredeti spa-érzés

Wellnesskomplexum

Cégünk számos wellness- és spa-központ tervezésében és kialakításában szerzett komoly szakmai tapasztalatot. Referenciáink listája garantálja a tökéletesen precíz tervezést és az igényes kidolgozást,
kivitelezést, legyen szó panzióról vagy 5 csillagos wellnesshotelről. A legmodernebb szaunákat építjük be
a wellnesskomplexumokba, ahol a finn, infra- és gyógynövényszaunák mellett különös gondot fordítunk
a gőzkabinok, a masszázsmedencék és az úszómedencék harmonikus elhelyezésére is.

➦

Gőzkabinok üvegcsempézésére tekintettel csak a legjobb mesteremberekkel dolgozunk együtt,
akik milliméter-pontosságú, precíz munkára képesek. A jövő wellnesskomplexumai építésében külön figyelmet
fordítunk a vendégek pihenését szolgáló relaxációs terekre.
A modern stílusú spa és wellness világában otthonosan mozgunk, így személyre szabott tanácsokkal már
a tervezés kezdetétől segítségére lehetünk partnereinknek abban, hogy hogyan tudják a legköltséghatékonyabban megvalósítani üzleti elképzelésüket.
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Az Ön Simon Wellness értékesítője:
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