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Kusursuz
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On yılların getirdiği
tecrübe

Kendiniz karar verin:
Yenilikçi Ospa BlueControl® III Web ile
 kolayca bilgisayar, telefon ya da tablet
 ile evdeki  havuzu her yerden kontrol
 edin.

Uzmanlığımız, güvenliğiniz içindir.
Ospa, Almanya da 1929 yılından
bu yana, havuz tekniği alanında 
öncü, yenilikçi, lider üretici firmadır.

Hayatınızdaki diğer şeyler için zaman
kazanın. 
Ospa nın yenilikçi, öncü, enerji verimli
Ospa-BlueControl® III Web kumanda,
kontrol, kayıt (Havuz bilgisayarı)tekniği
ile, havuza ait herşeyi tam kontrol edin.

Mobil rahatlığı ile
her yerden ulaşın EN İYİSİ İÇİN

BEKLEMEYİN
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SONSUZ DERİNLİK
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Akdeniz kıyılarının sonsuz derinliğinde, , kayaların üstündeki kusursuz bir havuzdan daha fazlasını ne verebilir.



Ospa-BlueControl® III Web
Mobil olun, akıllı kontrol tekniği ile her yerden kontrol edin.

İster akıllı telefonunuzdan, isterse tabletinizden
Su değerlerini ve sıcaklığı kontrol edin
Su atraksiyonları, havalandırma ve aydınlatma

Ospa-SensorStarter

Ospa-BlueControl

SensörStarter, güvenli ve sağlamdır. Kolayca su altından çalıştırabilirsiniz

Güce bağlı renk değişimi

Hassas, dokunmatik

Led aydınlatma, Stand-by
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BAŞKA BİR YER



-
-

1514

Düşünceye dalma ve aktivite;  Uzak doğu bilgeliğine ait bu düşünce, güzel bir havuzla derinden bağlantılıdır.
Işık, su olyunları, duvar şelalesi doğa üstü bir rahatlama sağlar.   
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Ospa sualtı lambaları Beyaz 90 mm LED

Ospa PowerSwim 3

Ospa tasarımı olan  bu su altı lambaları, Led tekniği ile havuzunuzu zenginleştirir.

Küçük, 90 mm. 
Görünür hiç bir vida veya sabitleme parçası olmadan
Led tekniği ile düşük enerji sarfiyatı.

Özellikle güçlü arşı akıntı ile profesyoneller dahi, her kes için sonsuz
yüzme ve performan imkanı.

Düzgün, uzunlamasına akış.
Orjinal eksersiz ve fitnıs imkanı
Düzenlene bilir  6 ayrı antreman programı
Ospa BlueControl® III Web ile  kontrol ve çeşitlilik.
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PARILDAYAN MOZAİK
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Ospa havuzunda mozayik kaplı havuzun  keyfi büyüleyicidir.
Karşı akıntılar, aydınlatma, şelaleler, havuzu müthiş zenginleştirir.

Ospa-Masaj istasyonu

Ospa-Karşı akım yüzme istasyonu

Sonsuz sayıda su köpürtüsü, müthiş bir keyif. 

Hava katkılı güçlü su püskürtüsü
Çıkış ağızlarının tercihe bağlı düzenleme olanağı.
Bölgesel masaj.

Sağlıklı ve zinde kalmanız için müthiş imkan

Sonsuz yüzme.
Farklı akış gücü opsiyonu.
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MUHTEŞEM BANYO



Achtzehn Meter mitten im Garten, das ist es, dachte sich der Hausherr. Aber so richtig Spaß macht 
das erst, wenn man in haut- und augenfreundlichem Wohlfühlwasser schwimmt. Also maximal na-
türlich und ohne Chlorgeruch, so muss das neue Schwimmbad sein. 
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Ospa BlueControl® III WEB 

Ospa-Hava yatağı

Sizin rahatınız için, tam kontrol edilebilir havuz tekniği

Mobil olun, yinede havuzu kolayca izleyip kontrol edin.
Akıllı telofonunuz ve tabletiniz ile havuz elinizde
Değerler, sıcaklık, havalandırma, aydınlatma elinizde.

Havuzda, hava kabarcıkları ile rahatlama.

Sportif bir faliyetten sonra rahatlamanız için.
70 noktadam hava patlaması
Müşteri talebine göre seçeneklendirme
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SAĞLIK İÇİN
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Müthiş bir atmosfer. 

Ospa-Hava yatağı
Havuzda, hava kabarcıkları ile rahatlama.

Sportif bir faliyetten sonra rahatlamanız için.
70 noktadam hava patlaması
Müşteri talebine göre seçeneklendirme

Ospa-WhirlPool
Sıcak su ve hava-su çarpması ile rahatlama..

Rahatlatıcı hava masajı.
Hoş sıcak su
Bir çok çeşidi sizin için mevcut.



Fo
to

s:
 B

er
nh

ar
d 

M
ül

le
r

3332

YENİ EĞLENCENİZ
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Ahşap teras havuz ambiyansı ve yeşil çim.
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Ospa-Havuz kapama
Kirleticiler dışarıda, sıcaklık güzel havuz suyu içeride kalır.

Enerji tasarufu
Güzel ve hava şartlarına dayanıklı
Ospa-BlueControl® III Webile otomatik kullanım

 
  

Ospa sualtı lambaları Beyaz 90 mm RGB LED
Ospa tasarımı olan  bu su altı lambaları, RGB Led tekniği ile havuzunuzu zenginleştirir.

Küçük, 90 mm. 
Görünür hiç bir vida veya sabitleme parçası olmadan
Led tekniği ile düşük enerji sarfiyatı.
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SU YAŞAMDIR
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Ospa su altı aydınlatması Beyaz 257 mm Beyaz
Ospa tasarımı su altı aydınlatma elemanlarıyla büyüleyici yüzme ortamı.

257 mm çapında
Görünür hiç bir vida veya sabitleme parçası olmadan
Led tekniği ile düşük enerji sarfiyatı ve güçlü ışık.
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IŞIL IŞIL
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Ospa-Masaj istasyonu
Sonsuz sayıda su köpürtüsü, müthiş bir keyif. 

Hava katkılı güçlü su püskürtüsü
Çıkış ağızlarının tercihe bağlı düzenleme olanağı.
Bölgesel masaj.

 

Ospa BlueControl® III WEB 
Sizin rahatınız için, tam kontrol edilebilir havuz tekniği

Mobil olun, yinede havuzu kolayca izleyip kontrol edin.
Akıllı telofonunuz ve tabletiniz ile havuz elinizde
Değerler, sıcaklık, havalandırma, aydınlatma elinizde.
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SAĞLIK ve KIŞ
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Ospa su püskürtme istastonu
Hareketli ve eylenceli suyu sevenlere özel.

Tabandan güçlü su çıkışı
İlave hava ile güçlü su etkisi
Cazibeyi artıran etkili su atraksiyonu



50 51

 
  

Ospa su şelalesi
Aydınlatılmış, renklenmiş su şelasi

Optime edilmiş genişlik ve yükseklik
Işıklandırılmış
Paslanmaz çelik veya plastik sağlam yapılı

 
  

Ospa su şelalesi
Aydınlatılmış, renklenmiş su şelasi

Optime edilmiş genişlik ve yükseklik
Işıklandırılmış
Paslanmaz çelik veya plastik sağlam yapılı

 
  

Ospa su şelalesi
Aydınlatılmış, renklenmiş su şelasi

Optime edilmiş genişlik ve yükseklik
Işıklandırılmış
Paslanmaz çelik veya plastik sağlam yapılı

 
  

Ospa su şelalesi
Aydınlatılmış, renklenmiş su şelasi

Optime edilmiş genişlik ve yükseklik
Işıklandırılmış
Paslanmaz çelik veya plastik sağlam yapılı

Ospa-Hava püskürtme istasyonu
Havuzda, hava kabarcıkları ile rahatlama.

Pelvik taban fışkırma 
Yuvarlak veya kare taban plakası
Renkli ışıklandırma olanağı



Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
D-73557 Mutlangen

Tel.: +49 7171 705 0
Fax: +49 7171 705 199

E-Mail: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info
Konzeption & Gestaltung TN34.DE
0100P40-0315-2000  |  Änderungen in Technik und Design vorbehalten

info@erkoc.net
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