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Lo
tu

s

Scaune 3

Şezlong 1

Dimensiuni (cm) 210 x 180 x 88 

Greutate 300 kg

Volumul apei 1600 l

Acrilat Aristech √

Cadru din lemn tratat chimic √

Placaj API √

Copertina termoizolantă întărită Artis √

Izolaţia termică a bazinului √

Izolaţia termică a panourilor 4 cm

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 34

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză x

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 1

Conexiune pompa de căldură √

Încălzitor 1,5 kW

Filtru cu cartuş 100sf

Ozonizator 1

Aromaterapie x

Tetieră ergonomică 1

Tetieră 2

Supapă de deviere 1

Supapă pentru aer 2

Lumini 1

Jeturi cu  LED-uri √

MP3 player x

17" LCD TV + DVD extensibil x

Difuzoare Aquatic x

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri x

Cascadă x



G
a

ia
Scaune 5

Şezlong x

Dimensiuni (cm) 190 x 94

Greutate 280 kg

Volumul apei 1680 l

Acrilat Aristech √

Cadru din lemn tratat chimic √

Placaj API √

Copertina termoizolantă întărită Artis √

Izolaţia termică a bazinului √

Izolaţia termică a panourilor 1 cm 

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 19

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză x

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 1

Conexiune pompa de căldură √

Încălzitor 1,5 kW

Filtru cu cartuş 50sf

Ozonizator 1

Aromaterapie √

Tetieră ergonomică x

Tetieră x

Supapă de deviere x

Supapă pentru aer x

Lumini 1

Jeturi cu  LED-uri x

MP3 player x

17" LCD TV + DVD extensibil x

Difuzoare Aquatic x

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri x

Cascadă x



ro
se

Scaune 2

Şezlong 1

Dimensiuni (cm) 215 x 155 x 79

Greutate 250 kg

Volumul apei 1332 l

Acrilat Aristech √

Cadru din lemn tratat chimic √

Placaj API √

Copertina termoizolantă întărită Artis √

Izolaţia termică a bazinului √

Izolaţia termică a panourilor 2 cm

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 29

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză x

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 1

Conexiune pompa de căldură √

Încălzitor 1,5 kW

Filtru cu cartuş 100sf

Ozonizator 1

Aromaterapie √

Tetieră ergonomică x

Tetieră 3

Supapă de deviere 1

Supapă pentru aer x

Lumini 1

Jeturi cu  LED-uri √

MP3 player √

17" LCD TV + DVD extensibil x

Difuzoare Aquatic 2

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri x

Cascadă x



a
fro
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Scaune 3

Şezlong 2

Dimensiuni (cm) 220 x 220 x 88

Greutate 380 kg

Volumul apei 1900 l 

Acrilat Aristech √

Cadru din lemn tratat chimic √

Placaj API √

Copertina termoizolantă întărită Artis √

Izolaţia termică a bazinului √

Izolaţia termică a panourilor 4 cm

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 50

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză 1

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 1

Conexiune pompa de căldură √

Încălzitor 3 kW

Filtru cu cartuş 100sf

Ozonizator 1

Aromaterapie √

Tetieră ergonomică 1

Tetieră 2

Supapă de deviere 1

Supapă pentru aer 2

Lumini 1

Jeturi cu  LED-uri √

MP3 player x

17" LCD TV + DVD extensibil √

Difuzoare Aquatic 2

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri 2

Cascadă x



a
res

Scaune 5

Şezlong x

Dimensiuni (cm) 580 x 220 x 120

Greutate 1280 kg

Volumul apei 9600 l

Acrilat Aristech √

Cadru din lemn tratat chimic √

Placaj API √

Copertina termoizolantă întărită Artis √

Izolaţia termică a bazinului √

Izolaţia termică a panourilor 4 cm

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 58

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză 2

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 2

Conexiune pompa de căldură √

Încălzitor 1,5 kW + 3,5 kW

Filtru cu cartuş 200sf

Ozonizator 2

Aromaterapie √

Tetieră ergonomică x

Tetieră 5

Supapă de deviere 3

Supapă pentru aer 4

Lumini 2

Jeturi cu  LED-uri √

MP3 player √

17" LCD TV + DVD extensibil x

Difuzoare Aquatic 4

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri x

Cascadă √



Lo
tu

s de luxe
Scaune 3

Şezlong 2

Dimensiuni (cm) 208 x 208 x 88

Greutate 340 kg

Volumul apei 1700 l

Acrilat Aristech √

Cadru din lemn tratat chimic √

Placaj API √

Copertina termoizolantă întărită Artis √

Izolaţia termică a bazinului √

Izolaţia termică a panourilor 4 cm

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 47

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză 1

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 1

Conexiune pompa de căldură √

Încălzitor 3 kW

Filtru cu cartuş 100sf

Ozonizator 1

Aromaterapie √

Tetieră ergonomică 1

Tetieră 2

Supapă de deviere 1

Supapă pentru aer 2

Lumini 1

Jeturi cu  LED-uri √

MP3 player √

17" LCD TV + DVD extensibil x

Difuzoare Aquatic 2

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri x

Cascadă √



permanentă

Lăsaţi-vă alintat

Relaxare      

Savuraţi efectul salutar al jeturilor de masaj şi 
lăsaţi corpul Dumneavoastră să fie alintat.

Duzele înlocuiesc mâinile fizioterapeutului. 
Masajul atenuează rigiditatea musculară 

şi stresul. Vă veţi bucura de o relaxare extraor-
dinară.

permanentă
Relaxare      



Dacă sunteţi obosit după o zi grea de lucru, fie 
vă refaceţi după un traumatism articular sau 

muscular ori, pur şi simplu, aveţi nevoie de odihnă, 
căzile de hidromasaj ALBIXON va oferă  relaxare, 
au efect terapeutic şi înlătură stresul. Efectele bine-
făcătoare ale hidroterapiei vă vor induce o stare de 
relaxare, combătând stresul acumulat, acţionând 
în acelaşi timp asupra încheieturilor sau muşchilor 
afectaţi.

Îmbunătăţiţi-vă
  sănătatea şi condiţia 



Alunecaţi în propria cadă de hidromasaj,  
relaxaţi-vă şi observaţi bucuros amuzamen-

tul membrilor familiei dumneavoastră. Cel mai  
important lucru din lume este familia. Adunaţi-i  
la un loc unde toţi veţi fi fericiţi datorită propriului 
SPA.

Locul ideal pentru 
 savurarea împreună 
cu cei dragi a 
 unor clipe 
  de neuitat



Petreceţi clipe plăcute alături de prieteni, 
tăifăsuind liniştit. 

Vă oferim cele
 mai frumoase
momente



Cufundaţi-vă în noaptea înstelată şi trăiţi senzaţia 
unei atmosfere romantice de neuitat.

Trăiţi clipa...



Beneficiaţi de propriul dumneavoastră wellness 
pe tot timpul anului. Conform studiilor 

realizate, acoperirea Dallas Spa este, datorită 
profilului său, preferată pe piaţa noastră. Acoperirea 
este proiectată special pentru căzi de hidromasaj 
şi minipiscine. Designul său impecabil şi sofisticat 
se potriveşte perfect cu mediul înconjurător şi 
nu modifică sub nici o formă aspectul grădinii 
Dumneavoastră.

Nu aşteptaţi prognoza   
 meteorologică



Datorită centrului propriu de cercetare şi 
dezvoltare care urmăreşte continuu cele mai 

moderne tendinţe în domeniul tehnicii, designu-
lui, securităţii, performanţei, echipamentului şi al 
protecţiei mediului înconjurător, marca ALBIXON 
aduce pe piaţă produse de calitate, inovatoare, mi-
nuţios proiectate.

Performanţă 
 în cele mai  
mici detalii
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 Bază din polietilenă 

 Pompă australiană cu două viteze daVeY 3 CP

 duze bitonale inoxidabile rd 

 Cadru din lemn 

 filtru cu cartuş 

 televizor LCd extensibil etanş la apă

 tetieră

 supapă pentru aer

 supapă de deviere 

 Panou de comandă 

 ozonizatorul daVeY 

 Blower-ul daVeY

 sistemul de control daVeY
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 Bazinul   Construcţia căzii
acrilic Aristech      cu hidromasaj

Bazinul este confecţionat din acrilat american de pri-
ma calitate, fiind printre cele mai bune din lume. De 

exemplu, această firmă livrează acrilatul şi pentru indu-
stria aeronautică. 

Cuptorul de calcinare a bazinului este comandat 
printr-un procesor care supraveghează fiecare din 

cele 40 segmente cu o exactitate de o sutime de grad 
încălzirea pentru repartizarea optimă a căldurii asupra 
scheletului. Această tehnologie este utilizată, în afară 
de noi, numai în Sundance Spas (SUA), Monarch Spas 
(Australia) şi de Jacuzzi pe cele mai noi modele. Această 
high-end tehnologie garantează o viabilitate mărită şi 
limitează formarea bulelor şi a fisurilor pe acrilat.

Cadrul din lemn este proiectat astfel încât să asigure o 

foarte bună stabilitate faţă de ramele metalice care sunt 

grele dar fragile. Cadrul este întărit special în acele locuri 

suprasolicitate ale căzii cu hidromasaj (de ex. fundul bazinu-

lui). Pentru confecţionarea ramei este folosit lemn de cea mai 

bună calitate care este tratat chimic cu baiţul special RotRid.

fundul din polietilenă împiedică pătrunderea impuri-

tăţilor în motorul pompei.

Pentru placajul căzii cu hidromasaj este folosit lemnul  

artificial de calitate de la societatea aPi care nu necesită 

întreţinere de nici un fel, recomandat şi pentru menţinerea 

culorii după o perioadă lungă de la darea lui în folosire.



Izolaţie termică Duzele inoxidabile 
Rising Dragon

Scheletul căzii cu hidromasaj este izolat ter-
mic cu un strat gros de spumă termoizolantă. 

Pentru izolarea termică a panourilor este folo-
sit materialul poros Aesten având grosimea 

de 4 cm (numai la modelul Gaia şi Rose are 2 cm).

Duzele bitonale inoxidabile Rising Dragon 
oferă utilizatorului o utilizare uşoară. În caz 

de necesitate se pot închide uşor. Sunt concepu-
te pentru masajul optim cu efecte terapeutice. La 
anumite modele, duzele sunt prevăzute cu LED-uri 
pentru iluminat.



Această copertina termoizolantă are o capacitate 
portantă extraordinară (150 kg/m2), depăşind 

normele impuse în UE. 

Rezistă fără probleme straturilor de zăpadă,  
precum şi greutăţii copiilor.

 Copertina 
termoizolantă întărită

Artic Cover



Pompele    Sistemul de control
DAVEY DAVEY 

Pompa australiană cu două viteze daVeY, 
având puterea de 3 CP, se distinge printr-o si-

lenţiozitate impecabilă şi un randament extraordi-
nar. Pompa cu două viteze asigură atât recircularea 
apei, cât şi procedura de hidromasaj. Marele avantaj 
este reprezentat de consumul de energie. Deşi are 
o dublă capacitate, ea consumă doar cât o pompă 
normală. Căzile cu un volum mai mare de apă sunt 
echipate suplimentar cu o pompă de circulaţie cu o 
singură viteză, având puterea de 3 CP.

Sistemul de control Davey cu încălzire integrată 
asigură funcţionarea sigură a căzii cu hidroma-

saj. Având în vedere volumul de apă, performanţa 
încălzirii este optimizată să aibă un consum cât 
mai mic de energie electrică (1,5 kW, sau 3 kW în 
funcţie de model).



Conexiune pentru
 pompa de căldură 

În varianta standard, SPA-ul este pregătit să  
poată fi conectat la o pompă de căldură.  Utilizănd  

eficientele pompei de căldură BRILIX, puteţi  
economisi 80% din consumul de energie. Conexi-
unea SPA-ului este compatibilă cu toate modelele 
de pompe de căldură cu fitinguri de 50 mm.

Ozonizator
Ozonizatorul australian DAVEY oxigenează apa, 

având o influenţă favorabilă prin efectele sale 
terapeutice.

Blower
Blower-ul australian de performanţă (pompa 

pentru aer) DAVEY produce bule de aer pen-
tru relaxare. Acest sistem este livrat în mod stan-
dard cu cel de aromaterapie, fiind un adevărat 
balsam pentru suflet. 

Filtru cu cartuş
Filtrul cu cartuş este proiectat pentru a menţine 

permanent apa în stare cristalină pură.



Proiectorul cu LED-uri în şapte culori amplasat 
sub nivelul apei, iluminează SPA-ul agreabil.Panoul de comandă intuitiv permite accesul la 

toate funcţiile căzii cu hidromasaj.

Modelele selectate ale căzilor cu hidromasaj 
sunt echipate cu 2 cascade şi 6 LED-uri sau  

o cascadă.Supapa pentru aer serveşte la reglarea puterii 
aerului în duze.

Supapa de deviere permite direcţionarea apei 
în acea parte a căzii în care doriţi.



Televizorul LCd de 17“ extensibil şi etanş la 
apă, împreună cu dVd-ul player performant, 

oferă luxul dorit de cei mai exigenţi beneficiari. 
Player-ul poate funcţiona în formatele DVD, CD şi 
MP3.

SPA-ul este dotat cu difuzoarele încorpo-
rate aquatic.

Dotarea căzii cu MP3 player sau cu DVD player + TV şi tipul difuzoarelor diferă de la 
model la model.

Sistemul 
audio-video

MP3 player, marca Marine, permite redarea muzicii de la USB sau ascultarea  
radioului.



oPŢiuNi  CULORI  

Bazinul

Placaj

Copertina termoizolantă

Culoarea care 
    vi se potriveşte

Marmură albă

Cafeniu

Elefantul brumariu

Valurile oceanului

Noaptea brumari

Miezul nopţii Sahara
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Gaia model 2011 Lotus model 2011 rose model 2011

Scaune 5 3 2

Şezlong x 1 1

Dimensiuni (cm) 190 x 94 210 x 180 x 88 215 x 155 x 79

Greutate 280 kg 300 kg 250 kg

Volumul apei 1680 l 1600 l 1332 l

Acrilat Aristech √ √ √

Cadru din lemn tratat chimic √ √ √

Placaj API √ √ √

Copertina termoizolantă întărită Artis √ √ √

Izolaţia termică a bazinului √ √ √

Izolaţia termică a panourilor 1 cm 4 cm 2 cm

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 19 34 29

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză x x x

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 1 1 1

Conexiune pompa de căldură √ √ √

Încălzitor 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

Filtru cu cartuş 50sf 100sf 100sf

Ozonizator 1 1 1

Aromaterapie √ x √

Tetieră ergonomică x 1 x

Tetieră x 2 3

Supapă de deviere x 1 1

Supapă pentru aer x 2 x

Lumini 1 1 1

Jeturi cu  LED-uri x √ √

MP3 player x x √

17" LCD TV + DVD extensibil x x x

Difuzoare Aquatic x x 2

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri x x x

Cascadă x x x

Lotus de Luxe model 2011 afrodita model 2011 ares TOP model 2011

Scaune 3 3 5

Şezlong 2 2 x

Dimensiuni (cm) 208 x 208 x 88 220 x 220 x 88 580 x 220 x 120

Greutate 340 kg 380 kg 1280 kg

Volumul apei 1700 l 1900 l 9600 l

Acrilat Aristech √ √ √

Cadru din lemn tratat chimic √ √ √

Placaj API √ √ √

Copertina termoizolantă întărită Artis √ √ √

Izolaţia termică a bazinului √ √ √

Izolaţia termică a panourilor 4 cm 4 cm 4 cm

Jeturi-bi-tonale inoxidabile RD 47 50 58

Pompa Davey de 3CP cu o-viteză 1 1 2

Pompa Davey de 3CP cu două-viteze 1 1 2

Conexiune pompa de căldură √ √ √

Încălzitor 3 kW 3 kW 1,5 kW + 3,5 kW

Filtru cu cartuş 100sf 100sf 200sf

Ozonizator 1 1 2

Aromaterapie √ √ √

Tetieră ergonomică 1 1 x

Tetieră 2 2 5

Supapă de deviere 1 1 3

Supapă pentru aer 2 2 4

Lumini 1 1 2

Jeturi cu  LED-uri √ √ √

MP3 player √ x √

17" LCD TV + DVD extensibil x √ x

Difuzoare Aquatic 2 2 4

Cascadă  cu lumini - 3 LED-uri x 2 x

Cascadă √ x √
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