
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                           
 
     Gyöngyház fehér                              Óceánkék                                 Márványfehér 



 



 



 
 

A „HARMÓNIKUS ÉLETÉRZÉS KÖRFORGÁSA” 
 
Amikor egy személyi edző összeállít egy feladatsort, a végeredmény egy jól kiegyensúlyozott és tervezett 
program, ami pontosan az ön igényeivel találkozik. A MySpa ülő pozíciói arra lettek kialakítva, hogy az 
egyik-helyről a másikra ülve, az összes fontos izomcsoportot, a lehetséges legjobb módon 
megmasszírozzák, egy tökéletesen „harmónikus életérzést” létrehozva. 
 
1 – Nyak, a Vállak és a Hát közepe 
Masszírozza a nyak alsó izmait, a vállakat és a hát közepét. 
 
2a – Vállak és a teljes Hát 
Célzott masszázzsal gondoskodik a hát nagy izmairól. Némelyik modellnél olyan fúvókák is be vannak 
építve, amelyek a kezeket és a vádlikat masszírozzák (hivatkozás a technikai adatoknál). 
 
2b – Nyak 
Tökéletes masszázs a nyaknak és a vállaknak. A különleges bölcső alakúra tervezett nyakpárna, 
minimálisra csökkenti a víz felfröccsenését. 
 
3a – A Hát alsó része 
Különösen az ágyéki részt célozza meg ellazítani. Némely modell sajátossága a vádlik számára kialakított 
fúvóka (hivatkozás a technikai adatoknál). 
 
3b – A Hát alsó része 
A whirlpool fúvókák megnövelt méretei ritka élvezetben részesítik Önt, egy energikus ágyéktáji 
masszázzsal, kellemes örvényléssel ötvözve. 
 
4a – A Talpak,a Bokák, Térdek és a Combok  
Élvezze az energikus masszázst a talpakon, a bokákon, a térdeken és a combokon, mely a whirlpool 
fúvókák nagyobb fúvókáinak köszönhető. 
 
4b –Talpak 
Erőteljes masszázs a fáradt talpaknak. 
 
5  -Gyengéd Masszázs 
A jól elhelyezett airpool fúvókák garantálják a gyengéd, örvénylő masszázst az egész test számára. 



AVANTGARD TECHNOLÓGIA 
 
A vízpumpák 
A vízpumpákat úgy méretezték, hogy az optimális teljesítményt biztosítsák minden modellnél és 
mindenféle fúvóka számára. A MySpa 226, 213, 231 és a 231/213 modelleket kétfokozatú pumpákkal 
szerelték fel, aminek a jellemzője az alacsony fokozaton egy gyengéd masszázs vagy nagy fokozaton 
egy erős energikus áramlás. 
 
A keringtető szivattyú 
A különleges keringtető szivattyú folyamatosan működik, tisztítva a vizet és ózon hozzáadásával azt a 
maximális higiéniát biztosítja, amelyre Önnek szüksége van. A folyamatos működés csökkentett 
energiafelhasználása, egy 75 wattos izzóval egyenlő. 
 
A fűtés (+- 1 C fok pontosság felett már kapcsol) 
Az elektromos fűtéssel a víz tartja a beállított hőmérsékletet, melyet a kádba beépített szenzor szabályoz. 
A fűtés automatikusan bekapcsol a kívánt beállításnak megfelelően és segíti a fogyasztást a minimumra 
csökkenteni. 
 
Alacsony zajszint 
A MySpa zajszintje a suttogásra lett csökkentve. A pumpa rezgése elnyelődik a gumi alátámasztásban, és 
a kádhoz sem ér hozzá, ami továbbítaná a rezgéseket. A kádat úgy méretezték, hogy elnyelje és 
tompítsa a pumpa által keltett rezgéseket. Végeredményben, Ön csak a csobogó vizet hallja, miközben 
élvezi a relaxálást. 
 
Szellőző rendszer 
Mindegyik Glass Spa szabadalmaztatott szellőzőcsövekkel van felszerelve, amely elvezeti a pumpa által 
termelt meleget és ugyanakkor a külső hidegebb levegőt vezeti vissza, ezáltal jelentősen 
meghosszabbodik az elektronikának és az elektronikai alkatrészeknek az élettartama. 
 
MySpa alapanyagok 
Minden MySpa medence akril alapanyagból készül, nem porózus anyag, ellenáll a vegyszereknek ill. 
szélsőséges hőmérsékletnek. Könnyen tisztítható és több év után sem veszti el eredeti fényét.  
Tekintettel a leginkább megterhelt területekre (pl.: ülőrészek és lábtartók), a medence ellenálló 
képességét 3 réteg műgyanta (Durabond) biztosítja. 
 
 
MAXIMÁLIS HIGIÉNIA  
 
Ózonrendszer (koronakisüléses rendszer) 
A Glass MySpa családjának az összes tagja olyan ózonrendszerrel van felszerelve, amely folyamatosan 
nagy koncentrációjú ózont kever a keringő vízhez. A szerves szennyeződéseket azonnal oxidálja és kiszűri 
a rendszerből, segítve a vizet tisztán és frissen tartani. Versenytársak ózonrendszerei szakaszosan 
működnek, míg a MySpa 24 órán keresztül függetlenül attól, hogy használják-e a medencét vagy sem! 
 
Skimmer rendszerű Szűrő 
Kicsiny porszemek, apró szennyeződések lebegnek a víz felszínén. A Skimmer rendszerű szűrő, amely az 
Ön MySpa-ja mindegyik modellénél alaptartozék, automatikusan igazodva a vízszinthez, kiszűri ezeket az 
apró szennyeződéseket a víz felületéről. Naponta 25000 liter víz megy át Skimmer rendszerű szűrőn, ami 
azt jelenti, hogy 14 és 30 alkalom között szűri meg a vizet, a kád méretétől függően. 
 
Szűrő 
A szűrökhöz nagyon finom poliészterhálót használnak, amelyek még a legkisebb szennyeződéseket is 
kiszűrik. 
 
Automata tisztító rendszer 
Mindegyik Glass MySpa-ban az automata tisztító körfolyamat 24 órán keresztül működik. Naponta 6x szűri, 
fertőtleníti és csírátlanítja a teljes vízmennyiséget.  
 
Vízkezelő felszerelés 
A tisztaság mellett, a víznek szükséges fenntartani a semleges kémiai PH szintet. A Glass MySpa-k 
rendelkeznek olyan vízkezelő eljárással, amely biztosítja a helyes egyensúly megtartását, így az Ön Spa-ja 
mindig használatra készen áll. 



 
Ezüst ion szűrőbetét 
Az ezüst ionok megakadályozzák a baktériumok elburjánzását a vízben. Az ezüst a gyógyászatban 
használt fertőtlenítő hatása révén kezeli a vizet. A bőrről leváló hámsejteket semlegesítik és 
megakadályozzák a baktériumok szaporodását.  
 
 
ENERGIA MEGTAKARÍTÁS 
 
Az Ön MySpa-ja mindig melegen vár Önre, mialatt az üzemelési költségek meglepően megfizethetők. 
 
 
A MEDENCE SZIGETELÉSE 
 
A MySpa medence Polyurethan-nal (magas és alacsony anyagrétegekkel), dupla fallal van szigetelve és 
olyan műanyag aljzatzáró réteggel rendelkezik, amely kizárja a felázás lehetőségét ill. megkönnyíti a 
beszerelést. 
Minimalizálja a hőmérséklet veszteséget, ezért energiatakarékos. 
 
A körülvevő poliuretán (PUR) zártcellás szigeteléssel és a méretre szabott tetővel melegen tartják a vizet 
minimális energiaveszteséggel. A thermo tető olyan hőmérsékletnek ellenálló anyagból készült, amely 
segít a meleget a kád belsejében tartani. A kialakítása távol tartja a bogarakat, faleveleket és a port, az 
enyhén boltozatos alakjáról lefolyik az eső és a hó. 
 
 
KÖNNYŰ VEZÉRLÉS 
 
A könnyen használható vezérlővel egyszerűen és intuitívan üzemeltetheti a MySpa-ját. A digitális kijelző 
mutatja az aktuális vízhőmérsékletet, amely egy könnyed érintéssel állítható. Hasonlóan könnyű állítani a 
masszírozó víznek az erősségét, az Air (levegőmasszázs) fúvókákat és a tisztító folyamatokat. 
Mindegyik vezérlő rendelkezik háttérvilágítással, amely megkönnyíti az éjszakai használatot. 
A MySpa 231, 226 és a 213-hoz tartozik egy másodlagos vezérlő is, amellyel ugyanúgy állítható az összes 
funkció egy másik helyzetből, beleértve a CD lejátszót és a rádiót is. 
 

 
 
 
 
A RÉSZLETEKBEN REJLIK A KÜLÖNBSÉG 
 
Színterápia 
A víz alatti megvilágítás a vízesést, a vizet és a Spa három oldalát világítja meg. A világító körfolyamat 6 
pompás színből áll, a kékkel kezdődik, a fehér, a zöld, a sárga, és a vörösön keresztül a bíborvörösig. A 
körfolyamat bármikor félbeszakítható, háromféle fényerősség választható, hogy pont olyan atmoszféra 
legyen, amit Ön kíván. 
 

 
 
 
 



Vízesés 
Mi lenne, ha egy tökéletes ívű vízesés ömlene az ön Spa-jába? A vízesés sugara egy szeleppel 
változtatható a semmitől egészen a szivárványszínű vízesésig. Egy kellemes módja annak, hogy újabb 
élményben részesítse Önt. 

 

 
 
HiFi hangrendszer és CD lejátszó 
A MySpa 231 HiFi hangrendszerrel, CD lejátszóval, különösen jó minőségű surround effect-tel rendelkezik 
függetlenül attól, hogy Ön hol foglal helyet a medencében. A vízálló hangfalak az ülőhelyekkel szemben 
helyezkednek el, ez két előnnyel jár: senkit sem zavarnak az üzemeltetés zajai, ugyanakkor megmarad a 
lehetősége annak, hogy a hangunk felemelése nélkül beszélgethessünk.  
 
 
A KOMFORT 
 
A finom ívelt ülések bölcsőként ölelik körül a testet, segítve a relaxálást anélkül, hogy a felhajtóerő ellen 
kellene küzdenie. A jól kialakított és tágas lábtartó üregek pihentetik a lábait. Az üléseket úgy tervezték, 
hogy mindenki számára kényelmes legyen és mindenkinek közvetítse a hidromasszázs élményét, a 
kicsiktől a nagyokig.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A lábtartók 
A MySpa-ban lévő lábtartókon keresztül, érezheti a víz fúvókák energiáját működés közben, anélkül, hogy 
aggódnia kellene,az egyensúly elvesztése miatt. 
 
 

 
 

 
 
Fogódzkodók  
A Glass masszázsmedencéket beépített fogódzkodóval készítik, amely egyszerűvé és biztonságossá teszi 
a ki- és a beszállást. 

 
 
 
Nyakpárnák 
A puha jól kialakított nyakpárnák körbeágyazzák a befúvók és a maximális komfortot garantálják. Az 
alkalmazott anyag ellenáll az öregedésnek és a fakulásnak, speciális tervezése folytán pedig száraz 
marad az arc a fröcskölő víztől. 
 
 
A HARMÓNIKUS ÉLETÉRZÉS FORRÁSA 
 
A MySpa hidromasszázs fúvókái úgy helyezkednek el, hogy az elterülő test mindegyik, a stresszel 
összefüggő fáradt  részét  masszírozzák, egyénileg beállítva…A kényelmes ülőhelyből a könnyen 
kezelhető vezérléssel a fúvókák intenzitása a kívánt értékre állítható. 
Mindegyik MySpa-ban, az ülőhelyek különböző fúvókákkal vannak felszerelve, különböző célra. Így, 
ahogy Ön körbe mozog a Spa-ban, a masszázsok különböző variációját tapasztalja meg, amit mi úgy 
hívunk: „a harmónikus életérzés körforgása”. 
 
 
 
 



 
 
Airpool/levegő fúvókák 
A levegő buborékok millióit állítják elő, amelyek finoman dédelgetik az egész testet. 
 
 
 
 
 
Célzó (Target) fúvókák 
Arra tervezték őket, hogy a különleges izmokat serkentsék. Könnyen „Pulzáló Célzó 
fúvóka”-ra cserélhető, vagy tetszőlegesen felcserélhetők a fúvókák. 
 
 
 
 
 
Pulzáló Célzó (Pulse Target) fúvókák 
Okos technológiával lüktető, forgó masszázst gerjesztenek. 
 
 
 
 
 
 
Komfort (Confort) fúvókák 
Maximalizálják az Ön személyes komfort érzését, beállíthatja az irányukat és az 
erősségüket.  Sőt, kicserélhetők Dupla Komfort fúvókára. Elzárva a fúvókákat a 
vízáramlás erőssége nem növekszik a többinél. 
 
 
 
 
Dupla Komfort (Dual Confort) fúvókák 
Fantasztikus, dinamikus masszázst gerjesztenek a két forgó fúvókájukkal. 
 
 
 
 
 
Forgó (Rotating) fúvókák 
Mind álló, mind forgó áramlást is tudnak létrehozni. A külső gyűrűt elfordítva 
beállítható a víznek az áramlása az ön igényeinek megfelelően. Teljesen elzárva, az 
áramlás erőssége növekszik a többi fúvókában. 
 
 
 
 
Véletlenszerűen Pulzáló (Random Pulse) fúvókák 
Különleges, véletlenszerűen lüktető masszázst állítanak elő, a Forgó fúvókákkal 
kicserélhetők. 
 
 
 

 
Whirlpool fúvókák 
A nagyobb méreteik következtében, egy alapos szövet masszázst hoznak létre. Az 
áramlás 40 százalékkal növelhető, a venturi hatás miatt (levegőt adva a 
vízáramláshoz). Ezek a fúvókák a MySpa középpontjában helyezkednek el, 
masszírozva a talpakat, térdeket, a bokát és a combokat. 
 

 



  MySpa 231 MySpa 226 MySpa 213 
        
Ülőpozíciók száma 6 felnőtt 6 felnőtt 6 felnőtt 
Méret 231x231x96 cm 226x226x96 cm 213x213x91 cm 
Vízmennyiség 1893 liter 1798 liter 1211 liter 
Súly / üresen  424 kg 417 kg 322 kg 
Whirlpool szivattyúk 2 X 2,0 HP 2 x 2,5 HP 2 X  2,5 HP 
  1+1 egy- és kétfokozatúak 1+1 egy- és kétfokozatúak 1+1 egy- és kétfokozatúak 
Hidromasszázs fúvókák száma 
összesen 43 47 45 

1. lépés – masszázs fúvókák 
2 véletlenszerűen pulzáló, 

1 forgó, 2 célzó 
18 célzó, 2 pulzáló célzó 2 véletlenszerűen pulzáló, 

2 forgó, 2 célzó 

2a lépés – masszázs fúvókák 
14 célzó, 2 pulzáló célzó 2 véletlenszerűen pulzáló, 

2 forgó, 2 célzó 
18 célzó 

3a lépés – masszázs fúvókák 4 célzó, 2 forgó 6 célzó, 2 forgó 6 célzó, 2 forgó 
4b lépés – masszázs fúvókák 12 célzó 8 célzó 8 célzó 
További lépések –  
masszázs fúvókák 2 dumpla komfort, 1 komfort 2 dumpla komfort, 1 komfort 2 dumpla komfort, 1 komfort 
Whirlpool/víz+levegő fúvókák 1 2 2 
Airpool/levegő fúvókák -- 10 10 
Vízesés X X X 
Elterelő szelepek száma 2 3 3 
Elektromos panel/vezérlő X X X 
Kiegészítő panel/vezérlő X X X 
Ózongenerátor X X X 
HIFI Sound System és CD-lejátszó X -- -- 
Világítás / színterápia Belső/külső színterápia Belső/külső színterápia Belső/külső színterápia 
Elektromos adatok 230 V, 50Hz 16A+25A 230 V, 50Hz 16A+25A 230 V, 50Hz 16A+25A 
 
 

 MySpa 231/213 MySpa 226/193 MySpa 213/165 
        
Ülőpozíciók száma 6 felnőtt 5 felnőtt 3 felnőtt 
Méret 231X213X91 cm 226X193X86 cm 213X165X74 cm 
Vízmennyiség 1598 liter 1211 liter 757 liter 
Súly / üresen  395 kg 322 kg 277 kg 
Whirlpool szivattyúk 2 x 2,0 HP 1 X  2,0 HP 1 X 2,0 HP 
  1+1 egy- és kétfokozatúak 1 egyfokozatú 1 egyfokozatú 
Hidromasszázs fúvókák száma 
összesen 38 30 27 

1. lépés – masszázs fúvókák 1 forgó, 2 célzó 3 forgó, 2 célzó 3 forgó, 2 célzó 
2a lépés – masszázs fúvókák 10 célzó, 2 pulzáló célzó 8 célzó 8 célzó, 2 pulzáló célzó 
3a lépés – masszázs fúvókák 4 célzó, 2 forgó 4 célzó, 2 forgó 4 célzó, 2 forgó 
4b lépés – masszázs fúvókák 12 forgó 6 forgó 6 forgó 
További lépések –  
masszázs fúvókák 

2 forgó 2 dupla komfort, 1 komfort, 
2 forgó 

-- 

Whirlpool/víz+levegő fúvókák 1 -- -- 
Airpool/levegő fúvókák 10 -- -- 
Vízesés X -- -- 
Elterelő szelepek száma 2 1 1 
Elektromos panel/vezérlő X X X 
Kiegészítő panel/vezérlő -- -- -- 
Ózongenerátor X X X 
HIFI Sound System és CD-lejátszó -- -- -- 
Világítás / színterápia Belső színterápia Belső színterápia Belső színterápia 
Elektromos adatok 230 V, 50Hz 16A+25A 230 V, 50Hz 16A+25A 230 V, 50Hz 16A (32A**) 

** változtatható 
 
 
 


