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Özel 
Yüzme havuzu rüyası



Rüya gibi havuzlar bizim tutkumuzdur. Mimari olarak benzersiz, 
sportif ve sağlıklı yüzme havuzu hayalinizi mükemmel tekniğimiz ile  
gerçekleştiriyoruz!

Sağlığınız ve yüzmekten aldığınız zevk, bizim odak noktamızdır. Kendi 
havuzunuzda rahatlayın ve birinci sınıf, mükemmel suyun tadını çıkarın. 
Cilde ve gözlere nazik, ilkbahar kadar taze ve oksijen bakımından zengin
bir havuz suyu sunuyoruz.

Sonsuzluk havuzu manzarası
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Ospa-Filtre EcoClean SuperS

Ospa-BlueClear®-Dezenfeksiyon

SuperS Filtreler  ilave aktif karbon tabakası ile her zaman mükemmel su 
kalitesini garanti eder. Hız kontrollü, süper sessiz  pompası ve tam otomatik 
filtre durulama ile maksimum kullanım kolaylığı sunar.

Ciltte harika bir tazelik hissi veren özellikle oksijen açısından zengin suyun 
tadını çıkarın. BlueClear® dezenfeksiyonu, gerektiği gibi ve doğal tuz ile
gerçekleştirilir.

Havuz suyuna karşı, ekstra  duyarlı mısınız? Ospa Wellness suyu göze ve
cilde karşı naziktir ve yüzme havuzunun hoş olmayan kokusunu içermez. 
Buradaki yol, Ospa’nın benzersiz su arıtma sisteminden geçiyor. Doğal tuz 
ve oldukça etkili aktif karbon, en yüksek talepleri karşılayan mükemmel 
su kalitesinin anahtarıdır.

Ancak akıllı Ospa sistem teknolojisi sayesinde çalışma konforu, güvenlik ve 
ekonomi de garanti edilir.

Ospa-BlueControl®, Ospa-Filtre SuperS ve Ospa-BlueClear® dezenfeksiyon-
dan oluşan mükemmel koordine edilmiş teknoloji, kusursuz banyo keyfini 
garanti eder.

MADE IN GERMANY
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İyi suyu hissetmenin 
ideal yolu

Ospa-BlueControl® 5 Web

Otomatik ve enerji tasarruflu olarak, en iyi havuz suyunu sağlayan bilgisayar. 
Su sıcaklığı, su parametreleri, mekan sıcaklığı, atraksiyonlar, aydınlatma - 
bunların hepsi Ospa-BlueControl® ile kontrolünüz altında.
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Enerji tasarruflu teknoloji ve ayrıntılı planlama, aktif 
çevre korumanın anahtarıdır. Bu nedenle, yüzme 
havuzunuzu planlarken enerji verimli ve ekonomik 
çalışma rotasını belirliyoruz. Kaynak tasarrufu 
sağlayan enerji verimliliği , diğer bileşenler ile 
birbiriyle en iyi şekilde koordine edildiğinde çalışır. 
Bunun için size iyi düşünülmüş sistem teknolojisi ve 
70 yılı aşkın araştırma ve geliştirmeden elde edilen 
bilgi birikimini sunuyoruz; doğal kaynaklar, düşük 
enerji tüketimi ve ileri teknoloji.

Ospa enerji konsepti 

ZZZaaammmaaannn   tttaaasssaaarrrrrruuufffuuu

Para tasarrufu              Su tasarrufu

Elektrik tasarruflu Isı tasarrufu

Kimyasal tasarrufu
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Ospa yüzme havuzu teknolojisinin tüm bileşenleri, 
yüksek verimli IEC3 frekans dönüştürücü 
pompalarımız ve EcoClean filtre sistemlerimizden 
ekonomik ve güvenli BlueClear dezenfeksiyonuna, 
su merkezlerine ve LED aydınlatmaya kadar enerji ve 
maliyet tasarrufu sağlayan işletim için tasarlanmıştır.
Her şey Ospa-BlueControl®  tarafından kontrol edilir 
ve izlenir. Ospa-BlueControl® pek  çok  ödüle sahip 
bir yüzme havuzu Bilgisayarıdır.

Enerji tasarrufu broşürümüzde enerji tasarrufu 
olanakları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Ekonomik ve çevre dostu
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Ospa enerji konsepti
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Ospa
Eco Havuz

44%
*

54 %*

75 %*

Varan
Düşük
işletme 
maliyeti

Enerji 
tasarrufu

Varan. 
Daha az
Kimyasal

1.  Enerji verimli kontrol

2. Frekans kontrollü pompalar

3. Azaltılmış sistem direnci

4. Enerji tasarruflu hareketli su 
pompalı enjektör

5.  Daha büyük boru kesitleri ve dirsekler

6.  Hidrolik olarak en uygun kurulumda ısı 
yalıtımlı su depolama tankı

7.  Pompanın frekans ayarı

8. Yüksek verimli düşük sıcaklık plakalı ısı 
eşanjörleri

*   Bilgiler bağlayıcı değildir ve ilgili koşullara bağlı olarak değişebilir

12. Geceleri açık hava Whirl pool 
lerini boşaltmak

13. Yüksek yalıtımlı havuzlar ısı 
kaybını önler

14. Örtü ısı kaybını ve buharlaşmayı 
önler

 9. RGB-LED aydınlatma

10.    Su çekim kontrolü, pahalı güç 
zirvelerini azaltır 

11. Su seviyesinin düşürülmesi ısı 
kaybını azaltır
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Atraksiyon

WhirlpoolSonsuzluk

Sualtı aydınlatması

Aydınlatma

Klima tekniği

Işık

Ospa-BlueControl®

Ospa-SmartPool

Her yerden, akıllı Ospa-BlueCheck

Siz de bahçeden, oturma odasından veya hareket halindeyken 
dokunmatik ekranla,  ışıklarını yakabileceğiniz, su sıcaklığını 
ayarlayabileceğiniz, tamamen otomatik olarak kontrol edilen bir 
yüzme havuzu istemez miydiniz? Bu, yenilikçi Ospa SmartPool 
teknolojisi ile mümkündür. Aydınlatma senaryoları, atraksiyonlar  
gibi tüm süreçleri bir parmak dokunuşuyla kontrol edin. Ve tüm 
su değerlerini ve kaynak seviyelerini PC’nizi, tabletinizi veya akıllı 
telefonunuzu kullanarak her yerden rahatlıkla izleyin.

Akıllı SmartPool kontrollü Ospa-BlueControl® 5 Web, yüzme 
havuzunuzun tüm işlevlerini tam otomatik olarak kontrol eder 
ve izler. Su kalitesi, su sıcaklığı, oda sıcaklığı, karşı akım sistemi 
veya aydınlatma olsun - Ospa-BlueControl® 5 Web tüm 
fonksiyonları tek bir cihazda birleştirir. Tabii ki, Ospa-BlueControl® 
5 Web aynı zamanda enerji açısından verimli çalışma sağlar. FU 
pompa kontrolü, gece gerilemesi ve su seviyesi gerilemesi, 
genişletebileceğiniz ve uyarlayabileceğiniz işlevlerden sadece 
birkaçıdır. 
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Ospa BlueControl®  ünitesi şimdi Ospa BlueCheck ile genişletiliyor
ve böylece bugünün Akıllı Havuzunu etkinleştiriyor. Merkezi sunucularda 
barındırılan bulut bilişim uygulaması, ilgili tüm verileri İnternet üzerinden 
alır ve cihazdan bağımsız olarak değerleri ve mesajları görüntüler. PC, 
tablet, ve akıllı telefonlara  duyarlı tasarım, tüm uç cihazlarda otomatik 
olarak kullanılır. 

Ayrıca uygulama, ev ağınız için en yüksek düzeyde güvenlik sunar. VPN 
üzerinden şifreli veri aktarımı, AB’de açık port olmaması ve sunucu konumu, 
Ospa için elbette önemli bir konudur. Ek olarak, verileriniz cihazdan bağımsız 
olarak yeni AB veri koruma direktifine uygun olarak işlenecektir.

Ospa SmartPool teknolojisi, mobil olmanızı da sağlar. Yüzme havuzunuzu 
her zaman güncel veya güvenli bir şekilde uzaktan kontrol edebilirsiniz.
Uygulama sadece su değerlerini değil, aynı zamanda rezerv mesajlarını, arıza 
mesajlarını, hava sıcaklığı ve nemi de gösterir. Uzaktan erişim yoluyla su 
sıcaklığını ayrı ayrı ayarlayabilir veya aydınlatma modu gibi diğer işlevleri 
çalıştırabilirsiniz. 



Gücü ve süresini ayrı ayrı ayarlayabileceğiniz, her 
biri 5 ardışık performans seviyesine sahip 6 kişisel 
eğitim seviyesi oluşturulur.

Profesyoneller gibi antreman

Avantajları

Geniş ve güçlü yüzme kanalı

Doğal yüzme hissi

Kademesiz güç regülasyonu

Kişisel bir eğitim profili ile kendi eğitim 
programlarınızı oluşturma imkanı

Birinci sınıf düzeyde etkili egzersiz

Ospa ile sportif ters akıntı yüzme yeni bir boyuta ulaştı.
Yenilikçi  “karşı akım” yüzme sistemi ile havuzunuz aynı 
zamanda güçlü bir profesyonel yüzme kanalına 
dönüştürüyor. 

Karşı akım yüzme sisteminin performansı herhangi bir 
zamanda sürekli olarak ayarlanabilir. Ospa-PowerSwim’in 
gerçek sirkülasyon hacmi 250 m³/ saate kadardır, yani 
geleneksel bir karşı akım sisteminin 5 katından fazladır. 
Bu, Ospa ile karşı akım yüzmeyi sportif bir meydan okuma 
haline getirir. Eşit, uzunlamasına yönlendirilmiş akış, 
PowerSwim nozullarının karşısındaki havuz kenarındaki 
suyun emilmesiyle oluşturulur.

Ospa-PowerSwim 3.5

”Büyüleyici, Ospa-PowerSwim’in akımı ne 
kadar güçlü ve doğal.”

Laura Philipp 2020’de Daytona’daki PTO 
Şampiyonası’nda üçüncü, 2019’da Ha-
waii’deki Ironman Dünya Şampiyonası’nda 
dördüncü, Ironman 70.3’ün 14 kez galibi

Laura Philipp
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Maksimum kullanım kolaylığı

Aydınlatma

Atraksiyonlar

Whirlpool Su kalitesi

Klima

Su sıcaklığı

Enerji verimliliği

Su değerleri

Yüzme havuzu kapama

Mükemmel konfor ve maksimum güvenliğin ortak 
yaşamını keşfedin. Akıllı dokunmatik ekranlı bilgisayar 
Ospa-BlueControl®, yüzme havuzunuzun tüm işlevlerini 
tam otomatik ve hassas bir şekilde kontrol eder ve 
izler.

Su kalitesi, su sıcaklığı, oda iklimi, karşı akım yüzme
sistemi veya aydınlatma olsun - Ospa-Blue-Control® 5 
Web tüm fonksiyonları tek bir cihazda birleştirir. Bu 
yenilikçi teknoloji ile enerjiden tasarruf edilmesini ve tüm 
su değerlerinin yeşil alanda olmasını sağlarsınız.

Ospa-BlueControl® 5 Web

Fitness

Sağlıklı yaşam alanınızın tüm işlevleri için 
dokunmatik ekranlı bilgisayar

Grafik kullanıcı arayüzleri aracılığıyla sezgisel 
kullanım

Entegre web sunucusu, Ethernet ve KNX 
arayüzünün yanı sıra Crestron bağlantısı

Bina teknolojisine kolay entegrasyon

Web ve akıllı telefon aracılığıyla mobil

Avantajlar

Ospa ölçüm hücresi, pH ve redoks elektrotları, sıcaklık 
sensörü ve 3 elektrotlu klor ölçümüyle değerleri hızlı ve 
hassas bir şekilde belirler.

Kaydedilen tüm veriler, görüntülendikleri ve su 
değerlerinin otomatik olarak düzenlendiği Ospa-BUS 
aracılığıyla BlueControl®’e iletilir. Yüzme havuzu suyu,
otomatik ve konforlu bir şekilde, her zaman en iyi su 
kalitesine sahiptir.

BlueControl® ile tüm sağlık alanınızı kontrol edersiniz. 
İster oda iklimi, aydınlatma, şelale veya karşı akım sistemi 
olsun - her şey sadece bir tık uzağınızda.

Enerji tasarrufu işlevlerine özellikle vurgu yapılmıştır: FU 
pompa kontrolü, gece kapasite azaltma ve su seviyesi 
azaltma, müşteri gereksinimlerine göre genişletilebilen 
ve uyarlanabilen işlevlerden sadece birkaçıdır. Bu, 
enerjiden tasarruf edilmesini ve iyi bilinen Ospa su kali-
tesinden vazgeçmek zorunda kalmadan bu operasyonun 
her zaman ekonomik olarak optimal olmasını sağlar.

Dokunmatik ekran aracılığıyla yüzme havuzunuzla ilgili 
her şeyi kontrol edin, düzenleyin ve ölçün - fevkalade 
kolay.
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Akıllıca ve tam kontrol edin

Filtre kontrolü ve su kalitesinin çok önemli olduğu 
durumlarda akıllı dijital çözüm. Ospa-Compact-Control®, 
yeni havuzlarda  veya  mevcut sistemleri modernize etmek 
için idealdir.

Ospa Compact ölçüm istasyonu, suyun klor içeriğini, pH 
değerini ve redoks potansiyelini hassas bir şekilde kaydeder 
ve su kalitesini tam otomatik olarak düzenler. Tüm su 
değerleri renkli 4,5 “dokunmatik ekranda gösterilir. Stok ve 
arıza mesajlarının yanı sıra işlemin görüntülenmesi, basit 
bir parmak dokunuşuyla 8 dilde menü aracılığıyla yapılır.

Ospa BlueControl®  kabini, tüm yüzme havuzu teknolojisi 
için kontrol merkezidir. Tüm bilgiler burada bir araya 
geliyor.

Su arıtma, aydınlatma, klima, örtü veya su azaltması gibi
sistemin tüm önemli işlevleri ve değerleri otomatik 
olarak izlenir ve kontrol edilir. Tüm elektrik bileşenleri, 
bağlanmaya hazır ve fabrikada test edilmiş olarak teslim 
edilir.  Bu profesyonel çözüm, uzun bir hizmet ömrü 
sağlar.

Ospa-CompactControl® SOspa-BlueControl®-Kontrol Kabini

Ospa Compact kontrol ünitesi, FU filtre pompası, filtre 
yıkama ve su sıcaklığının yanı sıra su depolama tankı 
ve seviye kontrolünü kontrol eder. Bir klor dozlama 
sistemi veya Ospa BlueClear® dezenfeksiyon sistemi, 
serbest klor değerine bağlı olarak doğrudan Ospa 
yüzme havuzu BUS üzerinden kontrol edilebilir.

Entegre Modbus RTU arayüzü, bina yönetim sistemine 
kolay entegrasyon sağlar. Ospa-BlueCheck ile birlikte 
havuz bir akıllı telefon kullanılarak çalıştırılabilir ve 
izlenebilir.

Ospa veri yolu teknolojisi

Bireysel sistem bileşenleri arasındaki iletişim Ospa 
tarafından geliştirilen havuz bus sistemi üzerinden 
gerçekleşir. Tüm değerler ve mesajlar ayrıca bir bina 
yönetim sistemine aktarılabilir, bilgisayara, tablete ve 
akıllı telefona aktarılabilir.

Tak ve Çalıştır: önceden yapılandırılmış ve 
bağlantıya hazır

Ospa veri yolu teknolojisi

Akıllı kontrol fonksiyonları ekonomik çalış-
mayı garanti eder

DIN VDE 660 ve DIN EN 60204’e göre test 
edilmiştir

Yerinde hızlı ve kolay montaj

Avantajları
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Kristal netliğinde mükemmellik

Ospa-Filter 10 EcoClean SuperS

EcoClean filtrelerimiz, hız kontrollü pompa ve 
azaltılmış sistem direnci sayesinde özellikle enerji 
tasarrufu sağlar.

Ospa-EnerjiPlus

Ospa-Filtre 10 Ospa-Filtre 24
Ospa-Filtre 16
EcoClean SuperS

SuperS modelleri, mükemmel su kalitesi için ek bir 
aktif karbon katmanı sunar. Hız kontrollü, süper 
sessiz fısıltı pompası ve tam otomatik Ospa-Hydro 
ters çevirme valfi maksimum rahatlık sağlar.

24 m3 / h sirkülasyon hacmine 
sahip bu son derece güçlü filtre 
sistemi, büyük özel açık havuzlar 
için idealdir. EcoClean versiyonu 
olarak da mevcuttur.

Ospa su arıtma felsefesinin temel fikri, mümkün 
olduğunca çok pisliği optimum filtreleme yoluyla 
filtrelemek ve ardından suyu nazikçe dezenfekte 
etmektir. 

Bir filtre organik kirleticileri ne kadar iyi temizlerse, 
o kadar az kimyasal su dezenfeksiyon malzemesi  
gerekir. Ospa filtre sistemleri, yapıları ve ustaca 
dahili su dağıtımı sayesinde maksimum filtreleme 
sonuçlarını garanti eder.

Özel yüzme havuzları için en iyi filtre

Doğal Ospa özel filtre kumu Pürüzlü yüzey 
yapısı ile yapay filtre malzemesine göre 
çok daha fazla asılı partikülü emebilir ve 
suyu kristal berraklığında filtreler.

SuperS modellerinin ek aktif karbon
katmanı, sudaki kokuları, tatları ve renkleri 
güvenilir ve güvenli bir şekilde giderebilir.

Aktif karbon, istenmeyen maddeleri kimyasal olarak 
bağlar, onları katalitik olarak dönüştürür ve çözünmüş 
organik maddeleri emer. Öncelikle sürekli bağlı kloru 
uzaklaştırır. Bu zaten kir ile bir bağlantıya girmiştir 
ve klor kokusunun asıl sebebidir.

Hoş olmayan havuz kokularını etkili bir şekilde önler. 
Üst filtrelerimizle, maksimum doğal yüzme havuzu 
suyu için önemli ölçüde daha az dezenfektana 
ihtiyacınız vardır.

Berrak, saf, cilde ve göze dost havuz suyu

PH düzeltici maddelere ve dezenfektanlara  
azalan ihtiyaç sayesinde maksimum doğal 
yüzme havuzu suyu

Filtrelemede ve filtreyi dahili su dağıtımı 
yoluyla yıkarken en iyi sonuçlar

Bronz ve paslanmaz çelik V4A gibi dayanıklı 
malzemeler sayesinde, mükemmel kalite ve 
süper dayanıklılık

Avantajları

Bahçe havuzları ve modernizasyon 
için filtre. Fısıltı pompalı, manuel 
veya otomatik filtre yıkamalı 
EcoClean versiyonu da mevcuttur.

Daha büyük özel yüzme havuzları 
için filtre sistemi. 16 m3 / h 
sirkülasyon hacmi ile çok güçlüdür 
ve taşma kanallı havuzlar için 
idealdir.
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Duyarlılıklarınıza, sağlıklı su

Kalite garantisi: Ospa dezenfeksiyon sistem-
leri, Gelsenkirchen’de bulunan Ruhr Bölgesi 
Hijyen Enstitüsü tarafından test edilmiştir. 

Dezenfeksiyon performansı: çok iyi.

Ospa-BlueClear®-Dezenfeksiyon

Ospa-BlueClear® sistemleri, dezenfektanı gerektiği 
kadar doğal tuzdan tamamen otomatik olarak 
sağlar. Bu, onları özellikle enerji tasarruflu, güvenli 
ve ekonomik kılar.

Ospa-EnergiePlus

Cilde ve göze dost yüzme havuzu suyu, en yüksek su 
kalitesiyle nazik dezenfeksiyon: Ospa-BlueClear® 
sistemleri, havuz kokusu olmadan mükemmel hijyen 
sağlar.

Sağlıklı yaşam alanınızda mümkün olan en doğal suyu 
ister misiniz? O zaman doğru yere geldiniz. Yüzme 
havuzu suyunuzu dezenfekte etmek için sadece İçme 
Suyu Yönetmeliğinde de onaylanan aktif maddeler 
kullanıyoruz.

Ospa dezenfeksiyon sistemleri böylelikle su kalitesindeki 
en yüksek talepleri karşılar. Bu son teknoloji, dezenfektanı 
gerektiği gibi doğal tuzdan tamamen otomatik olarak elde 
eder. Ek olarak, Ospa BlueClear® sistemleri en yüksek 
dezenfeksiyon etkinliği içeren hipokloröz asiti (Aktif klor) 
oksijen bağları ile havuza verir.

Ospa’dan nazik dezenfeksiyon

Redoks potansiyeli ve dolayısıyla yüksek dezenfeksiyon 
performansı. Ortaya çıkan yüksek kaliteli oksijen 
bileşikleri suyunuzu özellikle taze hale getirir.

Ospa elektrolizinin özel avantajı, lifsiz dezenfeksiyon-
dur. Bu, daha az pH düzelticiye ihtiyacınız olduğu ve 
suyun daha doğal kaldığı anlamına gelir. 

Ospa-BlueControl® veya Ospa-CompactControl® her 
şeyi sizin için otomatik olarak düzenler.

Hijyenik ve oksijen açısından zengin ve
sağlıklı su

PH düzeltme maddelerine daha az ihtiyaç

Dezenfeksiyon için kimyasalların taşınması 
veya depolanması gerekmez, yalnızca doğal 
tuz kullanılır

Geliştirme ve üretimdeki 70 yıllık deneyi-
mimiz en yüksek düzeyde güvenliği garanti 
eder

Avantajları

Ospa-BlueClear® sistemleri, işletim orta-
mı olarak yalnızca ucuz tuza ihtiyaç du-
yar. Bu, tehlikeli maddeler içeren, pahalı  
dezenfektan kimyasalların kullanımından 
ve depolanmasından tasarruf sağlar.
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Ospa yüksek seviye skimmer teknolojisine sahip bir havuz, özel yüzme havuzları için yerden tasarruf sağlayan bir 
çözümdür, çünkü bir taşma kanalına veya bir su tankına gerek yoktur. Su yüzeyi, skimmer ile emilir ve arıtılır. Su 
seviyesi, yüzeyden 5 ile 7 cm arasında ayarlanabilir.

1 Ospa-Filtre EcoClean®

2 FU kontrollü sirkülasyon pompası
3 Isıtıcı
4 Ospa-BlueClear®-Dezenfeksiyon
5 Eriyik kabı
6 pH-Düşürücü dozajı 
7 KH-/pH-Yükseltici
8 Ospa-BlueControl®-Kontrol kabini
9 Ölçüm istasyonu

10 Ospa-BlueControl®

11 Besleme su girişi
12   Skimmer
13 LED-Aydınlatma
14 Frekans kontrollü filtre pompası ve  
        Atraksiyon pompaları

Yüksek seviyeli skimmer tekniği
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1 Ospa-Filtre EcoClean®

2 FU sirkülasyon pompası IEC3
3   Isıtıcı
4 Ospa-BlueClear®-Dezenfeksiyon
5 Eriyik kabı
6 pH-Düşürücü dozaj 
7 KH-/pH-Yükseltici dozaj
8 Ospa-BlueControl®-Kontrol kabini
9 Ölçüm istasyonu

10 Ospa-BlueControl®

11 Frekans kontrollü filtre pompası ve  
Atraksiyon pompaları
12 Taşma kanal boşaltma ventili
13 Rezerv depo
14 LED-Aydınlatma

Taşma tekniği

Taşma veya sonsuzluk kanalına sahip bir havuz daha geniş görünür ve ilginç manzaralar sunar. Su, kanaldan su 
depolama tankına ve oradan da arıtma tesisine akar. Ospa’nın mükemmel taşma teknolojisi yeni ufuklar yaratır!

1

2

2

3

4

 

1 Çift odacıklı su depolama tankı
2 Havuz, whirl pool konbinasyonu için

      hidro ventiller

3  Whirlpool, Ospa-Superjet ile

4 Havuz su hazırlık tekniği

Whirl pool de  dinlenirken rahatlatıcı hava 
masajının ve konforlu ılık suyun keyfini çıkarın 
veya kristal berraklığında suyun kucağında 
yüzün.

Akıllı yüzme havuzu teknolojisi sayesinde, 
whirlpoolün  daha yüksek su sıcaklığı, whirl-
pooldan sonra yüzme havuzunu ısıtmak için 
kullanılır ve kaybolmaz.

Havuz-Whirlpool-Kombinasyonu

6

Kusursuzlaşmış  
yüzme havuzu teknolojisi
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Trinidad
Dış boyutlar: yaklaşık 2200 × 1950 mm, kapasite: 1710 litre

Antigua
Dış boyutlar: yaklaşık 1940 × 1950 mm, kapasite: 1300 litre

Martinique 4 / 5
Dış boyutlar: yaklaşık 2300 × 2300 mm, kapasite: 1800 litre

Aruba Ü
Dış boyutlar: yaklaşık 2550 × 2550 mm, kapasite: 1680 litre

Curacao Ü
Dış boyutlar: yaklaşık 2550 × 2550 mm, kapasite: 1680 litre

Şık bir panelin altına entegre bir skimmer ve rahat boyun 

yastıkları ile Trinidad’daki masaj alanlarının köşegen düzeni 

dört kişi için maksimum alan sunar.

Kompakt boyutları ile Antigua, küçük bir alanda mükemmel bir 

havuzdur. Daha büyük olan Martinik daha fazlasını sunar. 

Skimmer girişe entegre edilmiştir. Farklı ekipmanlara sahip 4 

veya 5 masaj yeri ve hava masaj masası vardır..

Aruba Ü’nün gizli taşma kanalı, kullanılmadığı zamanlarda su 

seviyesinin zemin ile aynı hizada olmasını sağlar. Dalgaların ve 

sıçrayan suyun taşmaması için havuz kullanılmadan önce bir 

düğmeye basılarak su seviyesi düşürülür - taşma kanalı artık bir 

sıçrama suyu kanalı olarak işlev görür.

Curacao Ü, açık taşma kanalı ile su seviyesi yüksek olduğunda 

whirlpool banyosuna izin verir. Yüksek su seviyesi, dört kişiye 

uzanmak ve rahatlamak için bolca alan sağlar. Koltuklar 

köşelerde çapraz olarak düzenlenmiştir.

Ospa hidromasajlı küvetler saf bir rahatlama sunar. Vücudu saran Ospa girdap ve masaj sisteminin tüm süper 
dönme gücünün keyfini çıkarın ve stresi hiç vakit kaybetmeden arkanızda bırakın. Ospa whirl-pool ları birçok farklı 
renk ve şekilde mevcuttur. Skimmer veya taşmalı prefabrik whirl-pool ler olarak mevcuttur. Ancak isteklerinize ve 
fikirlerinize göre sahada betonarme olarak da yapılabilir.

Rahatla & iyi hisset

Ospa-BlueControl® çok sayıda enerji tasarrufu işlevine 

sahiptir. Yüzme havuzu-whirl-pool kombinasyonu özel-

likle enerji açısından verimlidir.

Ospa-EnergiePlus
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Fitness, Spa ve canlılık

MasajT

Hava kabarcığı şezlong

TopSwim

LED-Sualtı spot ışıkları

Omuz masajı

Hava kabarcığı plakası

Şelale

ColorPoint

Ospa masaj istasyonu MassageT, Ospa’nın saf iyi hissettirme 

deneyimidir. Bir parmak dokunuşuyla rahatlatıcı bir sağlık 

masajı seçebilirsiniz. 4 DesignLine başlığın T şeklindeki 

düzenlemesi ile yorucu bir günün ardından rahatlatıcı bir sırt 

masajı için idealdir.

Sportif bir yüzmeden sonra hava kabarcıklı şezlongda rahatça 

dinlenebilirsiniz. Her biri 3 şezlong içeren çeşitli sistemler 

havuz gövdesine entegre edilebilir.

Bir Ospa hava kabarcığı plakasından fışkıran hava kabarcıkları  

harika bir banyo keyfi sunar. İsteğe bağlı olarak RGB aydınlatmalı 

mevcuttur.

Hepsi bir arada karşı akım sistemi Ospa-TopSwim ile sadece 

spor antremanı değil, aynı zamanda sakin yüzme ve aile 

eğlencesi de ihmal edilmiyor.

Enerji tasarruflu beyaz veya RGB spot olarak Ospa LED su altı 

spot lambaları. Far kapağı çok parlak cilalı paslanmaz çelik 

V4A’dan (1.4571) yapılmıştır ve Ospa-BlueControl® ile kontrol 

edilir.

Suyun gücüyle canlı banyo keyfi ve omuz ve boynun gergin 

kaslarına doğru cevap. Uygulama söz konusu olduğunda, çeşitli 

tasarımlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Şelalenin gücü, gergin omuz ve boyun kaslarına faydalıdır. 

Su altına takılabilen aydınlatmalı Ospa sensör düğmesi ile 

havuz içinden kontrol uygundur.

Fiber optik teknolojili entegre aydınlatma, Ospa-ColorPoint’i 

atmosferik bir su çekimi yapar. Renkli ışıklı su, su jetlerinden 

güven verici bir şekilde sıçrar. Renk serbestçe seçilebilir.
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68.000’den fazla referans Almanya’da üretilmiştir. Yüzme havuzu 
endüstrisinde öncüdür. 1929’dan beri edindiği deneyimiyle
Yüzme havuzu işleme sistemlerinin önde gelen üreticilerinden 
biridir. Sistem tedarikçisidir. Her şey tek kaynaktan sürekli 
araştırma ve geliştirme ile ve 190’dan fazla çalışanıyla Fabrika 
müşteri hizmetleri ile sektörün öncüsüdür.

Dünya çapında ortak şirketler Yetkili uzman tavsiyesi 

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

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

E-Mail: ospa@ospa.info Internet:
www.ospa.info

Ospa uzman danışmanı Yabancı ortak

Kontakt
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E-Mail: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

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

Ospa Schwimmbadtechnik

www.erkoc.net


