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ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ - ΣΑΟΥΝΑΣΑΟΥΝΑ



Ήρθε η ώρα να μεταμορφώσετε τον κήπο σας ή οποιονδήποτε κλειστό χώρο σε ένα Ήρθε η ώρα να μεταμορφώσετε τον κήπο σας ή οποιονδήποτε κλειστό χώρο σε ένα 
περιβάλλον περιβάλλον χαλάρωσης και θεραπείας.χαλάρωσης και θεραπείας.
Αποκτώντας ένα υδρομασάζ έχετε το προνόμιο μέσα σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα με 

όλα τα άγχη της καθημερινότητας, να απολαμβάνετε τις ιδιότητές του χωρίς να αφήνετε την θαλπω-

ρή του χώρου σας.

Όλα τα υδρομασάζ έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την παροχή στον χρήστη των ευεργετημάτων της 

υδροθεραπείας και της χαλάρωσης. 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Η θεραπεία στον λαιμό θεωρείται από τις πλέον χαλαρωτικές υπηρεσίες σε ένα υδρομασάζ. Το ειδικά

σχεδιασμένο προσκέφαλο στηρίζει το κεφάλι του χρήστη, ενώ τα ρυθμιζόμενα κυκλωνικά jets

επιδρούν στον λαιμό και τους ώμους.

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ιατρικός σχεδιασμός ‘‘ZONE THERAPY‘‘ZONE THERAPYTMTM”” προκειμένου να βοηθηθεί ο χρήστης. Μείωση του στρες 

της καθημερινότητας, αποθεραπεία από αθλητικό τραυματισμό, αρθρικές παθήσεις, ακόμα και για 

καλύτερο νυχτερινό ύπνο.

Ο ‘‘ZONE THERAPY‘‘ZONE THERAPYTMTM” σχεδιασμός έχει γίνει χρησιμοποιώντας στρατηγικά μυϊκά σημεία, έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται η καλύτερη αποκατάσταση και η πλέον χαλαρωτική θεραπεία.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Όλο το υδρομασάζ στηρίζεται σε μεταλλική βάση αλουμινίου με δάπεδο από 

ABS και περιμετρικά υπάρχει ηχομόνωση και θερμομόνωση από THERMOLOCK 

IV. Κάθε υδρομασάζ συνοδεύεται από κάλυμμα το οποίο περιορίζει την απώλεια 

θερμοκρασίας και την υγρασία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χειριστήρια με γραφικές απεικονίσεις και πανεύκολο 

χειρισμό θερμοκρασίας ή ρύθμισης jets, ελεγχόμενης 

ηλεκτρικής θέρμανσης. 

• Δυνατότητα φωτισμού με εναλλαγή χρωμάτων.

• Επιπλέον τηλεχειριστήριο

ΕΥΦΟΡΙΑΕΥΦΟΡΙΑ

Δυνατότητα προσθήκης SONY stereo / CD με subwoofer ενσωματωμένο στην 

κατασκευή γεγονός που όχι μόνο προσφέρει στον χρήστη το άκουσμα της αγα-

πημένης του μουσικής, αλλά συγχρόνως και την αίσθησή της μέσα από το νερό.

ΑΝΕΣΗΑΝΕΣΗ

Η άνετη και ξεκούραστη παραμονή εντός του υδρομασάζ είναι από τους βασι-

κούς παράγοντες επιτυχίας του σχεδιασμού. Ειδικά καθίσματα, ανάκλιντρα και 

προσκέφαλα με εργονομικό σχεδιασμό, προσφέρουν άνετη και ξεκούραστη πα-

ραμονή στο υδρομασάζ.



Τύπος : 103
Θέσεις : 5 καθήμενοι - Ανάκλυντρο
Διαστάσεις :  0/ 206cm / 89cm ύψος
Όγκος : 910lt
Στόμια νερού - αέρα : 11
Στόμια αέρα : -
Αντλία 1 ταχύτητας : -
Αντλία 2 ταχυτήτων : 1
Αεραντλία : -
Θερμαντήρας :3 Κw

Τύπος : 107
Θέσεις : 5 καθήμενοι - 1 Ανάκλυντρο
Διαστάσεις :   226x226cm / 88cm ύψος
Όγκος : 1.455lt
Στόμια νερού - αέρα : 33
Στόμια αέρα : -
Αντλία 1 ταχύτητας : 1
Αντλία 2 ταχυτήτων : 1
Αεραντλία : -
Θερμαντήρας : 3 Κw

Τύπος : 461
Θέσεις : 3 καθήμενοι - 1 Ανάκλυντρο
Διαστάσεις :   198x198cm / 89cm ύψος
Όγκος : 1.136lt
Στόμια νερού - αέρα : 28
Στόμια αέρα : 10
Αντλία 1 ταχύτητας : 1
Αντλία 2 ταχυτήτων : 1
Αεραντλία : 1
Θερμαντήρας : 3 Κw

Τύπος : 470
Θέσεις : 7 καθήμενοι - Ανάκλυντρο
Διαστάσεις :   224x224cm / 89cm ύψος
Όγκος : 1.494lt
Στόμια νερού - αέρα : 47
Στόμια αέρα : 10
Αντλία 1 ταχύτητας : 1
Αντλία 2 ταχυτήτων : 1
Αεραντλία : 1
Θερμαντήρας : 3 Κw

Τύπος : Μ 780
Θέσεις : 7 καθήμενοι - Ανάκλυντρο
Διαστάσεις :   233x233cm / 89cm ύψος
Όγκος : 1.514lt
Στόμια νερού - αέρα : 70
Στόμια αέρα : 10
Αντλία 1 ταχύτητας : 1
Αντλία 2 ταχυτήτων : 2
Αεραντλία : 1
Θερμαντήρας : 3 Κw
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Τύπος : Μ PRO
Θέσεις : 2 καθήμενοι - 1 Εκγύμνασης
Διαστάσεις :   233x233cm / 150cm ύψος
Όγκος : 9.840lt
Στόμια : 31
Στόμια αέρα : 3
Αντλία : 3
Θερμαντήρας : 3 Κw
Control Panel : 1

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

BrownBrown MochaMochaGrayGray

Είναι πιθανή η διαφοροποίηση του χρώματος του ενημερωτικού από το φυσικό, λόγω εκτύπωσηςΕίναι πιθανή η διαφοροποίηση του χρώματος του ενημερωτικού από το φυσικό, λόγω εκτύπωσης

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Silver MarbleSilver Marble SaharaSahara

DenimDenim

Oyster OpalOyster Opal CinnabarCinnabar

VellourVellour

Midnight OpalMidnight Opal

QuartzQuartz CobaltCobalt

DessertDessert

GypsumGypsum

Τύπος : SUPER SPORT
Θέσεις Υδρομασάζ : 4 καθήμενοι
Θέση Πισίνας : 1 Εκγύμνασης
Διαστάσεις :   540x220cm /150cm ύψος
Όγκος Νερού Spa : 1,180lt
Όγκος Νερού Πισίνας : 1,180lt
Στόμια : 26
Αντλίες : 4
Θερμαντήρας : 2χ3 Κw
Control Panel : 2

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Για να εξασφαλιστεί η απόλυτη εμπιστοσύνη στο προϊόν, όλα τα υδρομασάζ 

καλύπτονται με επιμέρους εγγύηση 5, 7 και 10 ετών, εγγυήσεις που αφορούν 

την κατασκευή, την επιφάνεια, την αισθητική, τις οποιεσδήποτε διαρροές κα-

θώς και την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού.



Η σάουνα δεν είναι νέα εφεύρεση. Η χρήση της ξεκινάει 2.000 χρόνια πριν και έχει περάσει διάφορα στάδια.

Η χρήση της είναι τρόπος ζωής ο οποίος έχει πολύ χαμηλό κόστος. Η σάουνα είναι συναίσθημα, άρωμα, ζεστασιά, 

ανθρωπιά και πνευματική ηρεμία. Η «ξηρή» αυθεντική Φιλανδέζικη σάουνα λειτουργεί σε θερμοκρασία 70 – 90 °C 

και χαμηλή υγρασία η οποία ελέγχεται από νερό που ρίχνει ο χρήστης πάνω στις «πέτρες» του θερμαντήρα. Η ξηρή 

σάουνα είναι ο ιδανικός τρόπος για να επιτευχθεί ο απόλυτος καθαρισμός του δέρματος μέσω της εφίδρωσης και 

το άνοιγμα των πόρων. Επίσης έχει θεραπευτικές ιδιότητες σε μακροχρόνιες δυσκαμψίες, μυϊκούς πόνους κ.λ.π. Το 

συναίσθημα της βαθειάς χαλάρωσης βοηθά πολλούς ανθρώπους σε βαθύ και ήρεμο ύπνο.

SISUSISU
Κατασκευασμένη από panel Φιλανδέζικου πεύκου πάχους 14,5 mm και τα εσωτερικά της μέρη (πάγκοι, προσκέφαλα 

και προστατευτικά) από εκλεκτή αφρικάνικη λεύκα.

SISU ROYALSISU ROYAL
Κατασκευασμένη από panel ελάτου ή πεύκου χωρίς ρόζους, τα εσωτερικά από εκλεκτή αφρικάνικη λεύκα. Σε standard εξοπλισμό 
το παράθυρο και η γυάλινη πόρτα.

ΣΑΟΥΝΑΣΑΟΥΝΑ
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CAPPUCCINOCAPPUCCINO

Κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας λεύκα χωρίς ρόζους «ψημένο» στους 200 °C, το εσωτερικό από εκλεκτή 

αφρικανική λεύκα. Στον standard εξοπλισμό περιλαμβάνεται το παράθυρο και η γυάλινη πόρτα.

XΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΟΥΝΑΣXΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΟΥΝΑΣ

Ένας τρόπος για να γίνει περισσότερο ενδιαφέρουσα και χαλαρωτική η χρήση της σάουνας. Το σύστημα 
περιλαμβάνει 1Χ50 W ή 2Χ35 W και κουτί ελέγχου από το οποίο ρυθμίζεται η ταχύτητα και ο χρόνος εναλλαγής 
των χρωμάτων (μπλε, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο).

ΗΕΑΤΕR ΣΑΟΥΝΑΣΗΕΑΤΕR ΣΑΟΥΝΑΣ

Μπλε: Μπλε: Το χρώμα της αλήθειας, της ισορροπίας και της γαλήνης
Πράσινο:Πράσινο: Εκφράζει την εσωτερική ηρεμία, & αρμονία
Κόκκινο:Κόκκινο: Εκπροσωπεί την ενέργεια, την δράση και την δύναμη
Κίτρινο:Κίτρινο:  Η απόχρωση που σχετίζεται με την ευφυΐα & είναι το χρώμα της κατανόησης



OSMO - Aφοι ΒιτάληOSMO - Aφοι Βιτάλη
Πισίνες • Επεξεργασία νερού • Τεχνολογικοί εξοπλισμοίΠισίνες • Επεξεργασία νερού • Τεχνολογικοί εξοπλισμοί

Γρ. Λαμπράκη 6-8 • Περαιάς 185 32
Τηλ.: 210 4131.721, 210 4179.572, 210 4224,652-3

Fax: 210 4111.462 • e-mail: info@osmo.gr

web site: www.osmo.gr

Ο ιδανικός τρόπος για την πρωτόγνωρη εμπειρία της ιδανικής αναζωογόνησης όπως οι αρχαίοι Ρωμαίοι Ο ιδανικός τρόπος για την πρωτόγνωρη εμπειρία της ιδανικής αναζωογόνησης όπως οι αρχαίοι Ρωμαίοι 

και Έλληνες έπρατταν. Με τον ατμό η αναπνοή γίνεται πιο εύκολη και βοηθά στην θεραπεία ορισμένων και Έλληνες έπρατταν. Με τον ατμό η αναπνοή γίνεται πιο εύκολη και βοηθά στην θεραπεία ορισμένων 

παθήσεων (ρευματισμός, αναπνευστικές λοιμώξεις, μυϊκές θεραπείες κ.λ.π.). Επίσης δεν πρέπει κάποιος παθήσεων (ρευματισμός, αναπνευστικές λοιμώξεις, μυϊκές θεραπείες κ.λ.π.). Επίσης δεν πρέπει κάποιος 

να παραβλέψει τα κοσμητικά οφέλη (καθαρισμός προσώπου, δέρματος κ.λ.π.). Το υλικό κατασκευής των να παραβλέψει τα κοσμητικά οφέλη (καθαρισμός προσώπου, δέρματος κ.λ.π.). Το υλικό κατασκευής των 

steam rooms είναι ενισχυμένο ABS 8 mm με ακρυλική επένδυση.steam rooms είναι ενισχυμένο ABS 8 mm με ακρυλική επένδυση.

ATMOΛΟΥΤΡΟATMOΛΟΥΤΡΟ

ATMOΓΕΝΝΗΤΡΙΑATMOΓΕΝΝΗΤΡΙΑ


