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KuohuSpa on ulkoporealtaiden  
maahantuoja, jonka tavoitteena on tarjota  

jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus  
pieneen arjen luksukseen.  

 
Haluamme tehdä kotimaan 

ulkoporeallasmarkkinoihin pysyvän 
muutoksen tarjoamalla asiakkaillemme 

tyylikkäästi muotoiltuja, laadultaan 
erinomaisia, pohjoisiin oloihin suunniteltuja 

altaita markkinoiden parhaalla  
hinta-laatusuhteella.

LUKSUSTA YMPÄRI VUODEN

Kaikki altaamme on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Tämän 
takaa altaiden paksu eristys ja markkinoiden paksuimpiin lukeutuva 
eristekansi. Näin altaamme pysyvät lämpiminä myös paukku- 
pakkasilla antaen sinulle mahdollisuuden nauttia rentouttavasta 
kylvystä myös talvisin. Haluamme taata asiakkaillemme 
mahdollisuuden nautinnolliseen kylpykokemukseen vuoden 
jokaisena päivänä!

MIKSI TYYTYÄ TAVALLISEEN?

Me emme tyydy - eikä tarvitse sinunkaan! Altaamme ovat korkeasti 
varusteltuja jo edullisimmista hintaluokista alkaen. Haastamme 
markkinoita jatkuvasti innovatiivisesti ja haluamme tarjota 
altaidemme käyttäjille yhä monipuolisempia kylpykokemuksia. 
Kaikissa altaissamme saat monipuolisen ja kokonaisvaltaisen 
hieronnan, rentouttavan led-valaistuksen sekä bluetooth-
äänentoistojärjestelmän perushintaan sisältyen.
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LÄMPIMÄLLÄ VEDELLÄ ON LUKUISIA POSITIIVISIA  
TERVEYSVAIKUTUKSIA 

Lämpimässä vedessä mm. aivolisäke erittää endorfiineja, eli hyvän olon  
hormoneja, kuten kortisolia ja serotoniinia.  Mikäli kärsit hermostuneisuu-
desta, ärtyneisyydestä, stressistä tai unettomuudesta, vesihieronnalla on  
oireisiin tervehdyttävä vaikutus. 

Vedessä ihmispaino kevenee noin 10%:iin. Jos lihaksiin ja niveliin kohdistuu 
painoa ja rasitusta, niin vedessä vastus kevenee, jolloin nivelet notkistuvat  ja  
liikkuvuus paranee. Poreilu vähentää jännitystä, kipua ja turvotusta  
lihaksissa. Lämmin vesi kiihdyttää verenkiertoa edistäen näin myös  
aineenvaihduntaa. 

Veden kelluttava vaikutus sekä porealtaan hieronta luovat yhdessä  
voittamattoman hyvän olon tunteen.  Porealtaassa sekä mieli että keho  
pääsevät rentoutumaan päivän rasituksista ennen nukkumaan menoa tai 
sieltä voi hakea virkeyttä uuteen päivään.

KuohuSpa -ulkoporealtaan hankinta on myös  
sijoitus omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi.  

Porealtaidemme kauniit led-valot eivät ole pelkästään upea 
koriste, vaan ne tarjoavat samalla niin sanottua väriva-

lohoitoa. Jokaisella värillä on oma aallon pituus ja  
ominaisuus, joilla on todettu olevan stimuloiva,  
rauhoittava, rohkaiseva tai tasapainottava vaikutus.

Allas on myös loistava ympäristö sosiaaliselle  
kanssakäymiselle sekä kuulumisten vaihtamiselle.  
Rentouttavassa ympäristössä on miellyttävä  

viettää pitkiäkin aikoja niin perheen, puolison kuin  
ystävienkin kanssa uppoutumalla vaikkapa syvällisiin 

keskusteluihin.
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KuohuSpa  
Ulkoporealtaat

Käytitpä sitten allastasi aamuhämärässä, illanvietoissa  
tai normaalina arki-iltana, on KuohuSpa ulkoporealtaasi  

aina käyttövalmiina tarjoamaan elämääsi luksusta.

Skandinaavisen klassisella ulkoasulla varustetut 

KuohuSpa altaat ovat tilavia ja runsaasti varus-

teltuja. Niissä voit aloittaa sekä lopettaa päiväsi 

rennosti nautiskellen.

KUOHUSPA ULKOPOREALLAS ON 
OMA PAKOPAIKKASI ARJEN  
KIIREILTÄ 

Tyylikäs ja selkeälinjainen muotoilu takaa jokai-

sessa istuimessa nautinnollisen kylpykokemuk-

sen ja hyvän tuen vartalollesi. Altaat on suunni-

teltu kaiken kokoisille ja ikäisille, joten istuinten 

välillä on eroja niin syvyyden kuin leveydenkin 

suhteen. Näin jokaiselle löytyy sopiva istuin. 

Vesihierontasuuttimet on sijoitettu pitkällisen 

kokemuksen tuloksena antamaan Sinulle koko 

vartalon kattava rentouttava hieronta. Altaista 

löytyvä led-valaistus takaa myös rentouttavan 

väriskaalan luoden jokaiselle kylpijälle tarpeitaan 

vastaavan tunnelman. Ulkoporeallas seisoo myös 

ylväänä osana ympäristöään viimeistellyn ulko-

muotonsa ansiosta.

Ulkoporealtaamme on valmistettu yli 15 vuoden 

kokemuksella ja ne on varustettu markkinoiden 

parhaimpiin lukeutuvalla tekniikalla. Altaiden hi-

eronta on omaa luokkaansa uuden sukupolven 

hierontatekniikan seurauksena. Tällaista ei ole 

ennen koettu! 
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Uuden sukupolven 
hierontatekniikka
KuohuSpa ulkoporealtaat on 
varustettu erittäin laadukkaalla 
ja modernilla hierontatekniikalla. 
Suuttimia löytyy useassa eri koossa 
niin suunnattavana kuin pyörivänä 
laaja-alasuuttimena.

Kestävä ulkopanelointi
Skandinaavistyylinen puukuvioitu 
komposiittinen pystypaneeli antaa 
altaalle klassisen ja arvokkaan 
ulkoasun. Ulkopanelointi on 
säänkestävä ja sillä on  
5 vuoden takuu.

Kloorivapaat altaat
Kaikki altaamme ovat saatavina 
myös kloorivapaana versiona. 
Käytämme altaissamme vain 
antibakteerisia suodattimia.

Tilavat,  
rentouttavat istuimet
Tyylikkäästi muotoillut ja 
luonnolliseen rentoon asentoon 
ohjaavat istuimet takaavat Sinulle 
jokaisella käyttökerralla laadukkaan 
ja vapauttavan kylpykokemuksen. 
Sekä istuimet että makuupaikat  
ovat hyvin tilavia.

Klassisen  
skandinaavinen muotoilu
Altaan luksus näkyy tyylikkäässä 
designissa. KuohuSpalle ominainen 
innovatiivisuus sekä huippulaatu 
eivät jää naapureiltakaan 
huomaamatta.

Rentouttava ja  
trendikäs valaistus
Altaan kattava led-valaistus saa 
veden hehkumaan seitsemässä eri 
sävyssä. Led-valojen lisäksi suurin 
osa altaiden suuttimista on myös 
valaistu kokonaisvaltaisemman 
tunnelman luomiseksi.
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Hieronta toiveidesi mukaan

RÄÄTÄLÖI RENTOUTUMISTASI

Säädettävät hierontasuuttimet antavat Sinulle mahdollisuuden räätälöidä 

hierontaa haluamallasi tavalla. Näin pääset vaikuttamaan kylpykokemukseesi 

ennennäkemättömällä tavalla. Voit avata ja sulkea suuttimia oman makusi ja 

sen hetkisen tarpeesi mukaan – vain suuttimesta kääntämällä. Kaikki suurem-

mat hierontasuuttimet ovat suunnattavissa oman makusi mukaan. Näin sama 

istuin sopii useammalle eri vartalotyypille. Jokainen kylpykerta voi siis olla eri-

lainen. Sinä päätät!

KuohuSpa -altaisiin kehitetyt  
yksilöllisesti säädettävät  
hierontasuuttimet

Suurellakaan määrällä voimakkaita vesihieronta-

suuttimia ei ole merkitystä, mikäli suuttimet on 

väärin suunnattu tai sijoiteltu. Pitkän kokemuksen 

ja suunnittelun lopputuloksena altaisiimme on 

kehitetty yksilöllisesti säädettävät hierontasuuttimet. 

Säädettäviä hierontasuuttimia ja pyöriviä laaja-

alahierontasuuttimia käytämme useassa eri koossa. 

Hieronnassa tehon ja suuntauksen lisäksi on tietenkin 

tärkeää myös istuinten sopivuus. Tämän takia kaikki 

istuinpaikkamme on suunniteltu luonnollisiksi, mutta 

rennoiksi käyttää. 
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KOKO VARTALOLLE

Haluamme tarjota asiakkaillemme 

kattavan paketin. Tämän takia myös 

altaamme on varustettu koko vartalon 

kattavalla, hartioista jalkapohjiin saakka 

ulottuvalla, hierontapaketilla.

Suuttimien tarkka sijoittelu sekä 

säädettävyys takaavat koko vartalon 

kattavan hierontaelämyksen. Altaat on 

varusteltu erilaisilla hierontapaikoilla ja 

voit valita näistä tarpeisiisi sopivimman 

jokaisella käyttökerralla.
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Tyylikkyyttä valaistuksella

VALITSE MIELIALAN MUKAAN 

Altaan sisävalaistus koostuu useista eri elemen-

teistä, joilla allas saadaan valaistua juuri toivo-

maasi sävyyn. Valaistuksessa on seitsemän eri 

värivaihtoehtoa, joista voit valita aina mieleisesi. 

Ympäröivällä valaistuksella on vaikutusta mielen 

ja kehon rentoutumiseen. Jokaisella värillä on 

oma aallon pituus ja ominaisuus, joilla on todet-

tu olevan stimuloiva, rauhoittava, rohkaiseva tai 

tasapainottava vaikutus.

KOKONAISVALTAINEN  
VALAISTUS

Altaan sisävalaistuksesta vastaa erillisten led-va-

lojen lisäksi myös suurimpaan osaan suuttimis-

ta asennettu led-valaistus. Näin valaistuksesta 

saadaan kokonaisvaltaisempi ja tasaisempi. 

Tyylikkyyden ja altaan arvokkuuden kuuluu nä-

kyä myös ulospäin. Tämän takia KuohuSpa-altai-

den sisä- ja ulkonurkista löytyy myös samat värit 

led-valoina. Illan hämärtyessä valokokonaisuus 

saa aikaan vieläkin tyylikkäämmän valaistuksen 

ja upean tunnelman.

Tekniikan ylivoimaa
KuohuSpa ulkoporealtaat ovat teknisesti niin hieronnan kuin 
vedenhoidon osalta huippuluokkaa. Tämä ei kuitenkaan yksin 
tee altaistamme markkinoiden parhaita, vaan pienet tekniset 
yksityiskohdat viimeistelevät kokonaisuuden.

BLUETOOTH® JA KAIUTTIMET

Kaikissa KuohuSpa altaissa on vakiona mukana 

viihdejärjestelmä, joka käyttää Bluetooth®-tek-

nologiaa, mahdollistaen musiikin toiston ja 

soittolistojen käyttämisen. Voit myös kuunnella 

äänikirjoja tai podcasteja nauttiessasi altaastasi. 

Suuremman kokoluokan altaisiin on valittavissa 

myös subwoofer, joka nostaa kokemuksen uu-

delle tasolle.

WIFI-ETÄOHJAUS

WiFi-etäohjaus on hankittavissa jokaiseen ulko-

porealtaaseemme lisävarusteena. Tällöin voit 

säätää esimerkiksi altaan lämpötilaa ja valais-

tusta, käynnistää hierontapumppuja tai muuttaa 

vedenhoito-ohjelmia sekä suodatusjaksoja. 
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Tyylikkyyttä valaistuksella

ERISTEKANSI

Monet markkinoilla olevat toimijat tarjoavat altai-

siinsa ohuempaa eristekantta oletuksena. KuohuSpa 

altaissa eristekansi sisältyy aina hintaan, ja on mark-

kinoiden paksuimpiin lukeutuva. Kannella on pak-

suutta keskeltä 15 senttiä ohentuen reunoja kohti 

noin 12 sentin paksuuteen. Näin saadaan aikaiseksi 

loivat kaadot kannen reunoja kohti, jolloin esimer-

kiksi lumikuorma tai vesi ei jää seisomaan kannen 

päälle. 

PAKSU MONIKERROSERISTYS

Kaikissa KuohuSpa altaissa myös runko on eristetty 

laadukkaalla monikerroseristyksellä. Eristekerroksia 

on kolme kappaletta altaan ympärillä ja kokonai-

seristepaksuus on tällöin noin 80mm. Altaan pohja 

on myös eristetty kahdella eristekerroksella muodos-

taen noin 60mm paksun eristekerroksen. Näin voim-

me taata altaiden energiatehokkuuden myös talven 

paukkupakkasilla.

Energiatehokkuutta 

YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN   
POHJOISMAISIIN OLOSUHTEISIIN

Suomessa on tunnetusti pitkä ja kylmä talvi. 

Ulkoporealtaiden valmistuksessa eristeasiat tuleekin 

tämän takia ottaa erityiseen tarkasteluun. 

Kaikki KuohuSpa altaat on suunniteltu juuri  

Suomelle tyypillisiin olosuhteisiin, joten altaistamme 

löytyvä paksu ja laadukas eristys on vakiovaruste.
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ANTIBAKTEERISET SUODATTIMET 

Altaissamme tulee aina mukana antibakteerinen suodatin, ja 

suosittelemme altaissa käytettäväksi vain ja ainoastaan näitä. 

Antibakteerinen suodatin nimensä mukaisesti torjuu bakteereja, 

kun vesi suodattuu sen lävitse. Altaasi pysyy siten puhtaampana 

kuin perinteisillä suodatin vaihtoehdoilla.

KLOORITON ALLAS

Halutessasi saat KuohuSpa altaasi myös täysin kloorittomana. 

Tarjoamme vaihtoehtoisena puhdistuksena niin aktiivihappea 

kuin bromipuhdistusta. Gecko:n yhteistyökumppanina tarjo-

amme In.Clear bromi-suolapuhdistusjärjestelmää suurimpaan 

osaan mallistoamme. Meillä on molemmista puhdistusmalleista 

myös pitkällinen kokemus.

PITKÄ VEDEN VAIHTOVÄLI

Monelle suomalaiselle kylpytynnyri, eli palju, on erit-

täin tuttu paikka rentoutumiseen. KuohuSpa ulkopo-

realtaissa vesi säilyy merkittävästi pidempään hyvänä  

oikein hoidettuna. Veden vaihtotarve on vain 2-4 kertaa 

vuodessa, kun taas kylpytynnyrin vesi täytyy vaihtaa lä-

hes jokaisen käyttökerran jälkeen.

OTSONAATTORI

Kaikista KuohuSpan altaista löytyy otsonaattori, joka desinfioi 
altaan vettä ja näin edesauttaa altaan puhtaana pysymistä. 
Otsonaattorilla varustetut altaat kuluttavat myös vähemmän 
kemikaaleja.

Kristallin kirkasta
KuohuSpan altaissa vedenhoito on 

erittäin helppoa. Samaa vettä voi käyttää 
altaassa pitkään sen pysyessä kristallin 

kirkkaana. Lisähelpotusta vedenhoitoon 
tuo ICO-WiFi automaattinen 

vedenlaadun mittauslaite, joka on 
hankittavissa kaikkiin altaisiimme 

lisävarusteena.
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ICON KÄYTTÖ ON ERITTÄIN  
YKSINKERTAISTA JA HELPPOA. 

Laite asetetaan veteen kellumaan ja se 
mittaa automaattisesti vedenlaatuun 
liittyvää tietoa lähettäen sen suoraan WIFI-
verkkoa pitkin puhelimeesi tai tablettiisi. 
ICO antaa myös erittäin selkeitä ohjeita 
vedenlaadun parantamiseen. Näin osaat 
lisätä kemikaaleja juuri oikean määrän 
tarpeen mukaan.

ICO ON SUUNNITELTU  
HELPOKSI YLLÄPITÄÄ. 

Laite toimii akulla, joka on ladattavissa 
normaalilla USB-laturilla. Akku on 
erittäin pitkäkestoinen, joten laite on 
helppo ladata esimerkiksi vedenvaihdon 
yhteydessä. Myös ICO:n anturipäät ovat 
vaihdettavissa. Tätä ominaisuutta ei ole 
muissa markkinoilta löytyvissä itsenäisissä 
veden hallintalaitteissa!

Automaattinen vedenlaadunhallinta 
- analysoi ja ennakoi -

ICO-WIFI on altaanhoidon mullistava tuote, joka on suunniteltu helpottamaan ja 
nopeuttamaan altaan hoitoa. Laite osaa myös ennakoida vedenlaatuun liittyviä 

muutoksia ja näin oikea tasapaino on helppo säilyttää. ICO on myös yhteensopiva niin 
kloori-, bromi- kuin suolapuhdistusjärjestelmienkin kanssa  

Altaan hoitaminen ei ole ollut koskaan näin helppoa!

ICO WiFi
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Ulkoporealtaat
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Loiske

Loiske on KuohuSpa ulkoporeallasperheen  
perusmallinen perhekokoluokan allas

KuohuSpalle uskolliseen tapaan laadusta ei ole tingitty ja allas sisältää vakiovarusteena Bluetooth-
kaiutinjärjestelmän. Loiske ja Pärske ovat sisaraltaita keskenään. Suurin ero altaiden välillä tulee 

makuupaikkojen määrässä. Loiskeessa on tilaa viidelle hengelle, joista yksi on rentouttava makuupaikka.

5
henkilöä makuupaikka suutinta

mm

1 27 2000 x 2000  
k. 900

KOKO: 2000 x 2000 x 900 mm

HENKILÖMÄÄRÄ: 5 (1 MAKUUPAIKKA)

LÄMMITIN: GECKO 3 kW

OHJAUSPANEELI: GECKO

HIERONTAPUMPUT: 1 kpl 3 HP = 2,24 kW

VESIHIERONTA-

SUUTTIMET:
27 kpl

LED-VALOT: KYLLÄ (7 eri väriä)

VESIPUTOUS: 1 KPL

OTSONAATTORI: KYLLÄ

ERISTEKANSI: 15/12 cm PAKSUUS

SÄHKÖKYTKENTÄ:
230V 1x16A tai 

400V 2x16A

BLUETOOTH 

-KAIUTTIMET:
KYLLÄ

TYHJÄPAINO: 280 KG

TILAVUUS: 1050 LITRAA

TEKNISET OMINAISUUDET:
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KOKO: 2000 x 2000 x 900 mm

HENKILÖMÄÄRÄ: 5 (2 MAKUUPAIKKAA)

LÄMMITIN: GECKO 3 kW

OHJAUSPANEELI: GECKO

HIERONTAPUMPUT: 1 KPL 3 HP = 2,24 kW

VESIHIERONTA-

SUUTTIMET:
34 kpl

LED-VALOT: KYLLÄ (7 eri väriä)

VESIPUTOUS: 4 kpl PIENIÄ

OTSONAATTORI: KYLLÄ

ERISTEKANSI: 15/12 cm PAKSUUS

SÄHKÖKYTKENTÄ:
230V 1x16A tai 

400V 2x16A

BLUETOOTH 

-KAIUTTIMET:
KYLLÄ

TYHJÄPAINO: 280 KG

TILAVUUS: 1050 LITRAA

Pärske

Pärske on myös KuohuSpa ulkoporeallasperheen  
perusmallinen perhekokoluokan allas

KuohuSpalle uskolliseen tapaan laadusta ei ole tingitty ja allas sisältää vakiovarusteena Bluetooth-
kaiutinjärjestelmän. Pärske ja Loiske ovat sisaraltaita keskenään. Suurin ero altaiden välillä tulee makuupaikkojen 

määrässä. Pärskeessä on paikkoja viidelle hengelle, joista kaksi on rentouttavia makuupaikkoja.

5
henkilöä makuupaikkaa suutinta

mm

2 34 2000 x 2000  
k. 900

TEKNISET OMINAISUUDET:
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Pyörre

Pyörre on oman kokoluokkansa kuningas 

Altaassa on pyöritystehoa jopa kuusi hevosvoimaa ja suuttimien määrä  
Loiskeeseen ja Pärskeeseen verrattuna on valtava.  

Jos haluat tehokkaan, mutta kompaktin altaan on Pyörre Sinun altaasi!

6
henkilöä makuupaikka suutinta

mm

1 51 2000 x 2000  
k. 900

KOKO: 2000 x 2000 x 900 mm

HENKILÖMÄÄRÄ: 6 (1 MAKUUPAIKKA)

LÄMMITIN: GECKO 3 kW

OHJAUSPANEELI: GECKO

HIERONTAPUMPUT: 2 KPL 3 HP = 4,48 kW

KIERTOVESIPUMPPU: KYLLÄ

VESIHIERONTA-

SUUTTIMET:
51 kpl

LED-VALOT: KYLLÄ (7 eri väriä)

VESIPUTOUS: 4 kpl PIENIÄ

OTSONAATTORI: KYLLÄ

ERISTEKANSI: 15/12 cm PAKSUUS

TEKNISET OMINAISUUDET:

SÄHKÖKYTKENTÄ: 400V 3x16A

BLUETOOTH 

-KAIUTTIMET:
KYLLÄ

TYHJÄPAINO: 290 KG

TILAVUUS: 1100 LITRAA
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Aalto

Aalto on tilava perheallas  
erittäin hyvillä hierontaominaisuuksilla 

Altaassa on runsaasti tilaa lasten vesileikeille tai suuremmallekin porukalle illanviettoa varten.  
Altaassa on viisi normaali istuinta sekä yksi rentouttava makuupaikka. Aalto ja Hyöky ovat toistensa 

sisaraltaita ja oleellisin ero on istuin- ja makuupaikkojen määrässä.

6
henkilöä makuupaikka suutinta

mm

1 67 2200 x 2200  
k. 950

KOKO: 2200 x 2200 x 950 mm

HENKILÖMÄÄRÄ: 6 (1 MAKUUPAIKKA)

LÄMMITIN: GECKO 3 kW

OHJAUSPANEELI: GECKO

HIERONTAPUMPUT: 2 KPL 3 HP = 4,48 kW

KIERTOVESIPUMPPU: KYLLÄ

VESIHIERONTA-

SUUTTIMET:
67 kpl

LED-VALOT: KYLLÄ (7 eri väriä)

VESIPUTOUS: 3 kpl PIENIÄ

OTSONAATTORI: KYLLÄ

TEKNISET OMINAISUUDET:

ERISTEKANSI: 15/12 cm PAKSUUS

SÄHKÖKYTKENTÄ: 400V 3x16A

BLUETOOTH 

-KAIUTTIMET:
KYLLÄ

TYHJÄPAINO: 360 KG

TILAVUUS: 1350  LITRAA
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Hyöky

Hyöky ja Aalto ovat toistensa sisaraltaita ja  
oleellisin ero on istuin- ja makuupaikkojen määrässä 

Hyöky on tilava perheallas erittäin hyvillä hierontaominaisuuksilla. Altaassa on runsaasti tilaa lasten 
vesileikeille tai suuremmallekin porukalle illanviettoa varten. Altaassa on kolme  

normaalia istuinta sekä kaksi rentouttavaa makuupaikkaa. 

5
henkilöä makuupaikkaa suutinta

mm

2 68 2200 x 2200  
k. 950

KOKO: 2200 x 2200 x 950 mm

HENKILÖMÄÄRÄ: 5 (2 MAKUUPAIKKA)

LÄMMITIN: GECKO 3 kW

OHJAUSPANEELI: GECKO

HIERONTAPUMPUT: 2 KPL 3 HP = 4,48 kW 

KIERTOVESIPUMPPU: KYLLÄ

VESIHIERONTA-

SUUTTIMET:
68 kpl

LED-VALOT: KYLLÄ (7 eri väriä)

VESIPUTOUS: 3 kpl PIENIÄ + 1 ISO

OTSONAATTORI: KYLLÄ

ERISTEKANSI: 15/12 cm PAKSUUS

SÄHKÖKYTKENTÄ: 400V 3x16A

BLUETOOTH 

-KAIUTTIMET:
KYLLÄ

TYHJÄPAINO: 360 KG

TILAVUUS: 1350 LITRAA

TEKNISET OMINAISUUDET:
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Myrsky

Myrsky on tilava erikoisallas, jossa on  
reilusti istumatilaa isommallekin porukalle 

Myrsky on erikoisallas, joka on suunniteltu niille, jotka eivät halua altaaseensa makuupaikkoja  
vaan runsaasti istumatilaa. Tämän lisäksi allas on varustettu erittäin tehokkaalla hieronnalla,  

jossa hierontatehoa on jopa yhdeksän hevosvoimaa.

7
henkilöä makuupaikkaa suutinta

mm

0 77 2200 x 2200  
k. 900

KOKO: 2200 x 2200 x 900 mm

HENKILÖMÄÄRÄ: 7 (0 MAKUUPAIKKA)

LÄMMITIN: GECKO 3 kW

OHJAUSPANEELI: GECKO

HIERONTAPUMPUT: 3 KPL 3 HP = 6,72 kW

VESIHIERONTA-

SUUTTIMET:
77 kpl

LED-VALOT: KYLLÄ (7 eri väriä)

VESIPUTOUS: EI

OTSONAATTORI: KYLLÄ

ERISTEKANSI: 15/12 cm PAKSUUS

SÄHKÖKYTKENTÄ: 400V 3x16A

BLUETOOTH 

-KAIUTTIMET:
KYLLÄ

TYHJÄPAINO: 350 KG

TILAVUUS: 1300 LITRAA

TEKNISET OMINAISUUDET:
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Koski

Koski on perheallasmallistomme  
lippulaiva -malli

Altaassa on tilaa niin vesileikeille kun omille allasjuhlillekin. Tästä ei allas enää parane!  
Varustuksena on malliston tehokkain hierontapaketti, tehon ollessa jopa yhdeksän hevosvoimaa ja 

suutinten määrä huikeat 86kpl. Kulmapaikassa on myös hartiahieronta.  
Vakiona mukana tulee bluetooth-kaiutinjärjestelmä.

5
henkilöä makuupaikkaa suutinta

mm

2 86 2300 x 2300  
k. 950

KOKO: 2300 x 2300 x 950 mm

HENKILÖMÄÄRÄ: 5 (2 MAKUUPAIKKAA)

LÄMMITIN: GECKO 3 kW

OHJAUSPANEELI: GECKO

HIERONTAPUMPUT: 3 KPL 3 HP = 6,72 kW 

VESIHIERONTA-

SUUTTIMET:
86 kpl

LED-VALOT: KYLLÄ (7 eri väriä)

VESIPUTOUS: 3 kpl PIENIÄ + 1 ISO

OTSONAATTORI: KYLLÄ

ERISTEKANSI: 15/12 cm PAKSUUS

SÄHKÖKYTKENTÄ: 400V 3x16A

BLUETOOTH 

-KAIUTTIMET:
KYLLÄ

TYHJÄPAINO: 380 KG

TILAVUUS: 1400 LITRAA

TEKNISET OMINAISUUDET:
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Lisävarusteet
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Covermate 1 – Kansiteline

Laadukas ja tyylikäs alumiinirunkoinen 
kansiteline. Kiinnitys ulkoporealtaan yläreunaan. 
Pyyhekoukut kolmelle pyyhkeelle. Tarvitsee tilaa 

n. 30-40cm altaan taakse ja 15cm sivuille.

Portaat

Tukevat ja kestävät komposiittiportaat,  
samoissa värisävyissä kuin  

ulkoporealtaiden ulkoverhoilu.

Gecko in.grid

Gecko in.grid lisävarusteella pystyy 
allasta lämmittämään sisäänrakennetun 

sähkövastuksen lisäksi myös  
maalämmöllä tai lämpöpumpulla.

Covermate 3 – Kansiteline

Alumiinirunkoinen kansiteline, jota on sylinterin 
ansiosta kevyt käyttää. Soveltuu hyvin, kun 

ulkoporeallas halutaan upottaa terassiin osittain. 
Tarvitsee tilaa n. 30cm altaan taakse ja 15cm sivuille.

Gecko Wifi-etäohjaus

Geckon Wifi etäohjauksella pystyt ohjaamaan
allastasi etänä mobiililaitteellasi, mm. 

lämpötilaa, valaistusta, hierontapumppuja, 
suodatusjaksoja, huoltomuistutukset yms...

Bromipuhdistusjärjestelmä

Gecko in.clear bromipuhdistusjärjestelmällä 
pystyt korvaamaan kloorin tai aktiivihapen käytön. 

Järjestelmä muuttaa Bromichargesta  
(natriumbromidi) bromia, joka desinfioi altaan veden.
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Altaan 
hoitotuotteet
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Klooritabletit 

Veden normaalia desinfiointi varten suunniteltuja 20g 
klooritabletteja. Lisätään kelluvaan annostelijaan noin 7-10 
päivän välein.

Kloorirakeet 

Kloorirakeet desinfioivat allasveden tehokkaasti ulko- ja 
sisäaltaissa, kylpytynnyreissä ja uima-altaissa. Suunniteltu 
kloorin tasapainon säilyttämiseen.

Suodattimen puhdistusaine 

Activ SPA Filter Cleaner -suodattimen puhdistusaineella 
puhdistetaan suodatin altaan ulkopuolella. Allassuodatin 
kerää tehokkaasti pienet epäpuhtaudet. Ne voivat kuitenkin 
myös tukkia suodattimen. Tämän vuoksi suodatin tulisi 
puhdistaa säännöllisesti noin 4 viikon välein.

Altaan puhdistusaine 

ActivPool Pool Clean on happituote ulkoporealtaiden sekä 
uima-altaiden puhdistukseen. Pool Clean liuottaa helposti 
kaikki kalkkikerrostumat, ruostetahrat ja muun lian altaan 
seiniltä ja pohjasta.

Altaan suoja-aine 

Pool Protector estää tehokkaasti kertymien 
muodostumisen altaan pohjalle ja sivuille.

Alkaliniteetti 

Allasveden pH-arvon pitäminen vakaana voi olla joskus 
vaikeaa. Se johtuu veden alhaisesta alkaliniteetista, joka 
vaikeuttaa oikean tasapainon ylläpitämistä vedessä.  
Alka Up vakauttaa veden pH-tasoa.
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pH Up 

Spa pH UP nostaa veden pH-arvoa sisä- ja ulkoaltaissa 
sekä kylpytynnyreissä.

pH Down 

Spa pH DOWN laskee veden pH-arvoa sisä- ja ulkoaltaissa 
sekä kylpytynnyreissä.

Oxy Combi -yhdistelmätabletit 

Suuritehoinen ulkoporealtaan hoitotabletti klooritonta 
allasvettä varten. Ainutlaatuinen 3-vaiheinen yhdistelmä 
aktiivisista ainesosista taistelee kaikkia epäpuhtauksia 
vastaan tuottaen kristallinkirkasta allasvettä.

Kelluva annostelija 

Lapsiturvallinen annostelija desinfiointitableteille. 
Kelluu veden pinnalla ja luovuttaa hoitotuotteita hitaasti 
allasveteen.

Allashaavi 

Suuri, syvä ja kestävä haavi lian ja epäpuhtauksien 
keräämiseen uima-altaasta.

Allasimuri 

Kevyt all-in-one-työkalu, jolla uima- ja porealtaiden 
puhdistus käy nopeasti ja helposti. Laitteen akut tuottavat 
voimakkaan tyhjiön, joka imee lian, hiekan ja pienet 
kivet. Epäpuhtaudet kerääntyvät säiliöön, joka on helppo 
tyhjentää.
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Pesusieni 

Kädensijalla varustettu puhdistussieni soveltuu erittäin 
hyvin mm. altaan vesirajan puhdistukseen. Sieni on 
riittävän karkea, että se poistaa lian, mutta ei vahingoita 
altaan reunaa.

Teleskooppivarsi

Pitkä teleskooppivarsi tukevaa materiaalia.

Pooltester happitabletit

Pooltester tableteilla saat luotettavasti testattua veden 
happipitoisuudet. Mittaustulos on tarkempi kuin 
liuskamittarilla.

Pooltester pH-mittaustabletit

Pooltester tableteilla saat luotettavasti testattua veden pH-
pitoisuudet. Mittaustulos on tarkempi kuin liuskamittarilla.

Pooltester Klooritabletit

Pooltester tableteilla saat luotettavasti testattua veden 
klooripitoisuudet. Mittaustulos on tarkempi kuin 
liuskamittarilla.

Pooltester happi ja pH mittalaite

Pooltester pH ja happi mittalaitteella saat luotettavasti 
testattua veden pH ja happipitoisuudet. Mittaustulos on 
tarkempi kuin liuskamittarilla.

Pooltester kloori ja pH mittalaite

Pooltester pH ja kloori mittalaitteella saat luotettavasti 
testattua veden pH ja klooripitoisuudet. Mittaustulos on 
tarkempi kuin liuskamittarilla.
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