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A piece
of Paradise
Με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια, στην ACRILAN στοχεύουμε πάντα σε νέα καινοτόμα 

προϊόντα που μπορούν να βελτιώσουν τον καθημερινό τρόπο ζωής και να 

προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας, μεταμορφώνοντας το νερό σε 

μέσο ευζωίας.

Σε αυτό τον κατάλογο σας παρουσιάζουμε την ανανεωμένη γκάμα Spa εξωτερικού 

και εσωτερικού χώρου, που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα 

σύμφωνα με την παραγωγική διαδικασία κατά ISO9001 και με σεβασμό στις 

ευρωπαϊκές νόρμες EN17125, ΕΝ14516 & ΕΝ12764. Τα spa μας αποτελούν την 

ιδανικότερη λύση για αυτούς που αναζητούν υψηλή αισθητική, καινοτόμα 

τεχνολογία και προσιτή τιμή.

Σας προσκαλούμε να τα απολαύσετε!  

With over 30 years of experience, in Acrilan we are always aiming at new innovative 

products that can improve the daily lifestyle and provide relaxation and wellness, 

transforming water into a means of welfare. In this catalogue you will discover 

our renewed range of outdoor and indoor Spas that are entirely manufactured 

in Greece according to the production process of ISO9001 and with respect to 

European norms EN17125,  EN14516 & EN12764.

Our spas are the ideal solution for those seeking style, innovative technology and af-

fordable prices.

We invite you to enjoy them!

ACRILAN WELLNESS & SPA
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SPA. HOT TUBS

Τα συστήματα SPA αποτελούν ένα πολυτελές μέσο χαλάρωσης και 

αναζωογόνησης, προσφέροντας στο μέγιστο σωματική και 

πνευματική ευεξία, που επιτυγχάνεται μέσω της υδροθεραπείας 

(στοχευμένη παροχή νερού υψηλής πίεσης - υδρομασάζ). 

Προτείνονται κυρίως για χρήση σε εξωτερικούς ιδιωτικούς και επαγγελ-

ματικούς χώρους, αλλά μπορούν κάλλιστα να εγκατασταθούν και σε 

κατάλληλα οργανωμένους, με προδιαγραφές εσωτερικούς χώρους.

Μετά την αρχική πλήρωση και χρήση τους, διατηρούν ζωντανό το 

συνολικό όγκο του νερού στην απόλυτα ιδανική θερμοκρασία, μέσω 

των συστημάτων διαρκής ανακύκλωσης, φίλτρανσης και παροχής 

ενεργού οξυγόνου - Ο3 (όζον). Αυτό τα καθιστά άμεσα διαθέσιμα 

προς χρήση.

Τα SPA σε σύγκριση με άλλα συστήματα υδρομασάζ, εκτός από τις 

ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρουν, έχουν και ως μοναδικό 

πλεονέκτημα την εξοικονόμηση νερού, το οποίο αποτελεί ένα 

πολύτιμο φυσικό αγαθό.

 Αυτό τα χαρακτηρίζει και ως προϊόντα με απόλυτη οικολογική συνείδηση. 

The SPA systems are luxurious means of relaxation and rejuvenation, they 

offering the maximum physical and mental well-being, achieved through 

hydrotherapy (targeted supply of high pressure water - hydromassage).

They are mainly recommended for outdoor use in private and professional 

spaces, but can also be installed indoor, in properly organized spaces 

under specifications.

After their initial filling and use, they keep clear the total volume of water at 

the absolutely ideal temperature, through the systems of continuous 

recycling, filtration and supply of active oxygen - O3 (ozone). This makes 

them available for use at any time.

The SPAS compared to other whirlpool systems, in addition to the beneficial 

properties they offer, have as their only advantage the saving of water, 

which is a valuable natural good.

This property characterizes them as products with absolute ecological 

consciousness.
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2400 X 1900 X 900 mm

ALBA GLOSS  
WHITE

VELOUR 
BEIGE

VELOUR 
BLACK

VELOUR 
WHITE

VELOUR 
GREY

VELOUR 
LIGHT GREY

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

6 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 1050 lt

Καθαρό βάρος / Net Weight: 213 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 300kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
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Τεχνολογία / System
BALBOA GECKO

HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad) TP400 TP800 IN.K300 IN.K300

Συνολικός αριθμός jet / Total jets 26 28 26 26

Μικρά / Small Jets 2.5’’ (63mm) 16 16 16 16

Μεσαία / Medium Jets 3.5’’ (88mm) 8 10 8 8

Μεγάλα / Large Jets  6’’ (153mm) 2 2 2 2

Ρυθμιστές αέρος / Air control 2 2 2 2

Αντλία / Pump 3HP/ 2sp 3HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 5’’/127mm 5’’/127mm 5’’/127mm 5’’/127mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ - Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / 
Water recycling through cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling Ѵ - Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water 
filling

Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά / 

Optional

Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo3ne™ UV + 
Ozone sanitation system

Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά / 

Optional

Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
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Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα 
παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above 
systems.

*Το σύστημα απολύμανσης νερού in.clear, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον πίνακα χειρισμού in.k500
The in.clear water sanitization system can only be used in conjunction with the in.k500 control panel.

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Αερομασάζ / Air massage 

Προαιρετικά / Optional 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ

Αριθμός jet / Airmassage Jets
HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

16 20 16 16

Φυσητήρας / Blower 1150W, 230-240V/50Hz

Θερμαντήρας αέρα / Heater
250W

(BLOWER 900W & HEATER 250W)

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy Ѵ

 

Τεχνολογία / System
BALBOA GECKO

HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel TP800 Spa-
Touch3™ in.k500 in.k500

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / 
String LED Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchang-
er titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your 
spa with ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστημα 
in.clear /  in.clear water sanitization * - - Ѵ Ѵ

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal 
insulated gray anthracite Spa cover 
Ανυψωτής καλύμματος / Spa cover lifter
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Μαξιλάρια (3τμχ), γκρι ή λευκά / Grey or white pillows 
(3pcs)
Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step 

Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey 
polystyrene (PS) plastic Spa step
Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εξαρτήματα / Accessories

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding
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THE LORD OF THE bath

https://www.acrilan.gr/wellness-spa/32-montela-spa/77-lord
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2000 X 2000 X 805 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

4 - 5 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 1000 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 220 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 330kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic

4-5

1000L

220kg
ALBA GLOSS  

WHITE
VELOUR 
BEIGE

VELOUR 
BLACK

VELOUR 
WHITE

VELOUR 
GREY

VELOUR 
LIGHT GREY
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m Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad) TP400 TP800 IN.K300 IN.K300

Συνολικός αριθμός jet / Total jets 30 34 30 30

Μικρά / Small Jets 2.5’’ (63mm) 22 24 22 22

Μεσαία / Medium Jets 3.5’’ (88mm) 6 8 6 6

Μεγάλα / Large Jets  6’’ (153mm) 2 2 2 2

Ρυθμιστές αέρος / Air control 4 4 4 4

Αντλία / Pump 3HP/ 2sp 3HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 5’’/127mm 5’’/127mm 5’’/127mm 5’’/127mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ - Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water 
recycling through cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling Ѵ - Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά / 

Optional

Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo3ne™  
UV + Ozone sanitation system

Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά / 

Optional
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Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα 
παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above 
systems.

Αερομασάζ / Air massage 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ

Αριθμός jet / Airmassage Jets
HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

14 18 14 14

Φυσητήρας / Blower 750W, 230-240V/50Hz

Θερμαντήρας αέρα / Heater
250W

(BLOWER 500W & HEATER 250W)

Προαιρετικά / Optional 
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel TP800 Spa-
Touch3™ in.k500 in.k500

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String 
LED Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger 
titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa 
with ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

*Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστημα 
in.clear /  in.clear water sanitization - - Ѵ Ѵ

*Το σύστημα απολύμανσης νερού in.clear, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον πίνακα χειρισμού in.k500
The in.clear water sanitization system can only be used in conjunction with the in.k500 control panel.

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / perimeter coating

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Grey 
anthracite thermal insulated Spa cover
Ανυψωτής καλύμματος / Spa cover lifter
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene 
(PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εξαρτήματα / Accessories

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding
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650L

160kg
BLACK BEIGE LIGHT 

GREY
ANTHRACITE 

GREY ALBA GLOSS 
WHITE

MATTE 
WHITE

QUEEN 
2150 X 1600 X 720 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 650 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 160 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 240kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
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https://www.acrilan.gr/wellness-spa/32-montela-spa/80-queen-2-15x1-60
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Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad) TP400 IN.K300 IN.K300

Συνολικός αριθμός jet / Total jets 20 20 20

Μικρά / Small Jets 2.5’’ (63mm) 10 10 10

Μεσαία / Medium Jets 3.5’’ (88mm) 8 8 8

Μεγάλα / Large Jets  6’’ (153mm) 2 2 2

Ρυθμιστές αέρος / Air control 2 2 2

Αντλία / Pump 2HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5»/88mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water 
recycling through cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling Ѵ Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo3ne™ 
UV + Ozone sanitation system

Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional
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Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα 
παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above 
systems.

Αερομασάζ / Air massage 

Προαιρετικά / Optional 

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Θερμομονωτικό κάλυμμα spa γκρι ανθρακί / Thermal 
insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Spa cover lifter
Μαξιλάρι, γκρι ή λευκό / Grey or white pillow 
Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey 
polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ

Αριθμός jet / Airmassage Jets
HYDRO COMBI ENERGY

16 16 16

Φυσητήρας / Blower 1150W, 230-240V/50Hz

Θερμαντήρας αέρα / Heater
250W

(BLOWER 900W & HEATER 250W)

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy Ѵ

BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String 
LED Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger 
titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa 
with ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

Εξαρτήματα / Accessories
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PRINCESS 
1650 X 1650 X 720 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 580 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 140 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 275kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic

GLOSS 
WHITE

VELOUR 
BEIGE

VELOUR 
BLACK

VELOUR 
WHITE

VELOUR 
ANTHRACITE GREY

VELOUR  
LIGHT GREY

ALBA

2

580L

140kg
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A true Princess
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https://www.acrilan.gr/wellness-spa/32-montela-spa/81-princess-1-65x1-65
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Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad) TP400 IN.K300 IN.K300

Συνολικός αριθμός jet / Total jets 20 20 20

Μικρά / Small Jets 2.5’’ (63mm) 10 10 10

Μεσαία / Medium Jets 3.5’’ (88mm) 8 8 8

Μεγάλα / Large Jets  6’’ (153mm) 2 2 2

Ρυθμιστές αέρος / Air control 2 2 2

Αντλία / Pump 2HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water 
recycling through cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling Ѵ Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional
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Προαιρετικά / Optional 

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal 
insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey 
polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός Spa / Spa vacuum cleaner

BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String 
LED Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger 
titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa 
with ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

23

Εξαρτήματα / Accessories
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LONA 
2000 X 1400 X 730 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 500 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 130 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 200 kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
2

500L

130kg
ALBA GLOSS 
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The Lunar Goddess
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Προαιρετικά / Optional 

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Ακρυλική περιμετρική επένδυση / Acrylic perimeter coating
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal 
insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey 
polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding

Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad) TP400 IN.K300 IN.K300

Συνολικός αριθμός jet / Total jets 20 20 20

Μικρά / Small Jets 2.5’’ (63mm) 10 10 10

Μεσαία / Medium Jets 3.5’’ (88mm) 8 8 8

Μεγάλα / Large Jets 6’’ (153mm) 2 2 2

Ρυθμιστές αέρος / Air control 2 2 2

Αντλία / Pump 2HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water 
recycling through cartridge

1x10sq. ft. car-
tridge

1x10sq. ft. car-
tridge

1x10sq. ft. car-
tridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling Ѵ Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String LED 
Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger 
titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa with 
ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

Εξαρτήματα / Accessories
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TANGO  
1900 X 1600 X 680 mm
1850 X 1200 X 680 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

2 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 360 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 140 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 210 kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic

2

360L

180kg
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Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO COMBI ENERGY

Συνολικός αριθμός jet / Total jets 16 16 16

Μικρά / Small Jets 2.5’’ (63mm) 10 10 10

Μεσαία / Medium Jets 3.5’’ (88mm) 6 6 6

Ρυθμιστές αέρος / Air control 2 2 2

Αντλία / Pump 2HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water recycling 
through cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling Ѵ Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / 
Optional

Προαιρετικά / Optional 

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel
Ακρυλική περιμετρική επένδυση / Acrylic perimeter coating 

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal 
insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene 
(PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εξαρτήματα / Accessories

BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String 
LED Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger 
titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa 
with ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

31

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding
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SPA200 
2030 X 2030 X 900 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

5 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 900 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 220 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 500kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic

5

900L

220kg

AL
BA

TUSCAN
SUN

SUMMER
SAPPHIRE

STERLING
SILVER

PEARL
SHADOW

ALBA

GLOSS  
WHITE

VELOUR 
WHITE



ACRILAN WELLNESS & SPA

33

Spacious Luxury
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Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad) TP400 TP800 IN.K300 IN.K300

Συνολικός αριθμός Jet / Total jets 24 24 24 24

Μικρά / Small jets 2.5’’ (63mm) 13 13 13 13

Μεσαία / Medium jets 3.5’’ (88mm) 10 10 10 10

Μεγάλα / Large jets  6’’ (153mm) 1 1 1 1

Ρυθμιστές αέρος / Air control 2 2 2 2

Αντλία / Pump 3HP/ 2sp 3HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ - Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / 
Water recycling through cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

2x10sq. ft. 
cartridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water 
filling Ѵ - Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water 
filling

Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά / 

Optional

Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo3ne™  
UV + Ozone sanitation system

Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά / 

Optional
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Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα 
παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above 
systems.

Αερομασάζ / Air massage 

Προαιρετικά / Optional 

*Το σύστημα απολύμανσης νερού in.clear, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον πίνακα χειρισμού in.k500
The in.clear water sanitization system can only be used in conjunction with the in.k500 control panel.

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa γκρι ανθρακί / Thermal 
insulated gray anthracite Spa cover
Ανυψωτής καλύμματος / Spa cover lifter
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Σκαλοπάτι spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey polystyrene 
(PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

Εξαρτήματα / Accessories

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding

BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel TP800 Spa-
Touch3™ in.k500 in.k500

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / String 
LED Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Exchanger 
titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your spa 
with ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

*Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστημα 
in.clear /  in.clear water sanitization - - Ѵ Ѵ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ

Αριθμός Jet / Total air massage jet
HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

10 14 10 10

Φυσητήρας / Blower 1150W, 230-240V/50Hz

Θερμαντήρας αέρα / Heater 
250W

(BLOWER 900W & HEATER 250W)

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy Ѵ
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SPA150  
2000 X 1500 X 900 mm

Βασικά χαρακτηριστικά / 
Specifications

3 ατόμων / persons

Χωρητικότητα / Capacity: 600 LT

Καθαρό βάρος / Net Weight: 180 kg

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή δαπέδου / 
Minimum floor strength required: 270kg/m2

Υλικό / Material: Ακρυλικό / Acrylic
3

600L

180kg
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Χαρακτηριστικά συστημάτων / Systems specifications
BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad) TP400 TP800 IN.K300 IN.K300

Συνολικός αριθμός Jet / Total jets 21 23 21 21

Μικρά / Small jets 2.5’’ (63mm) 6 7 6 6

Μεσαία / Medium jets 3.5’’ (88mm) 14 15 14 14

Μεγάλα / Large jets  6’’ (153mm) 1 1 1 1

Ρυθμιστές αέρος / Air control 2 2 2 2

Αντλία / Pump 2HP/ 2sp 3HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp 2,5HP/ 2sp

Θερμαντήρας / Heater 3kw 3kw 3kw 3kw

Χρωματοθεραπεία / Color therapy 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm 3.5’’/88mm

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator Ѵ - Ѵ Ѵ

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water 
recycling through cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

1x10sq. ft. 
cartridge

Χειροκίνητη πλήρωση νερού / Manual water filling Ѵ - Ѵ Ѵ

Αυτόματη πλήρωση νερού / Automatic water filling Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά 

/ Optional

Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo3ne™  
UV + Ozone sanitation system

Προαιρετικά / 
Optional Ѵ Προαιρετικά 

/ Optional
Προαιρετικά 

/ OptionalSP
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Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα και μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε όλα τα 
παραπάνω συστήματα / Air massage is an autonomous system and can be placed optionally - on request, in all the above 
systems.

Αερομασάζ / Air massage 

Προαιρετικά / Optional 

Εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης-εγκατάστασης spa

Βυθισμένο
Built-in

Ημιβυθισμένο
Semi-recessed

Ελεύθερης τοποθέτησης
Freestanding

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ

Αριθμός Jet / Total air massage jet
HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

10 14 10 10

Φυσητήρας / Blower 1150W, 230-240V/50Hz

Θερμαντήρας αέρα / Heater 
250W

(BLOWER 900W & HEATER 250W)

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy Ѵ

Περιμετρική επένδυση SPA / Perimeter coating 
Συνθετική περιμετρική επένδυση / Synthetic perimeter coating
Περιμετρική επένδυση Alfapanel / Perimeter coating Alfapanel

Θερμομονωτικό κάλυμμα spa γκρι ανθρακί / Thermal 
insulated gray anthracite Spa cover
Θήκη κάλυψης / Full cover Spa bag
Μαξιλάρι / Pillow
Σκαλοπάτι Spa γκρι PVC / Grey PVC Spa step
Σκαλοπάτι Spa γκρι πολυστυρενίου (PS) / Grey 
polystyrene (PS) plastic Spa step

Χειρολαβή αλουμινίου Spa, μαύρη / Black aluminium Spa 
handrail
Τραπεζάκι PVC γκρι / Grey PVC Spa caddy
ΚΙΤ συντήρησης / Maintenance KIT
Σκούπα χειρός spa / Spa vacuum cleaner

BALBOA GECKO

Τεχνολογία / System HYDRO DELUXE COMBI ENERGY

Εναλλακτικός πίνακας χειρισμού / Control panel TP800 SpaTouch3™ in.k500 in.k500

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / 
String LED Lights Color therapy Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Εναλλάκτης θερμότητας SPA τιτανίου / Heat Ex-
changer titanium EC80 - - - Ѵ

Ασύρματος χειρισμός (WiFi) / Wireless mobile 
remote - - Ѵ Ѵ

Χειρισμός SPA με διακόπτες ON/OFF / Control your 
spa with ON/OFF switches - - Ѵ Ѵ

*Καθαρισμός και απολύμανση νερού με το σύστη-
μα in.clear /  in.clear water sanitization - - Ѵ Ѵ

Εξαρτήματα / Accessories
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Gecko Spa System 
technical information

COMBI ENERGY

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)
ΙΝ.Κ300 ΙΝ.300

Πληκτρολόγιο οθόνης LCD πλήρους λειτουργίας, 4 πλήκτρων / 
4-Key full-function entry level LCD keypad

Πίνακας ελέγχου / Control system (Box) IN.YJ-3.v3

Αντλία / Pump

1x αντλία Aqua-Flo by Gecko XP2E  
2.5HP, 2 speed, 90fr motor

Με πατενταρισμένο σύστημα 
στεγανότητας από ανοξείδωτα 

εξαρτήματα AISI 316 / 
Patented sealing system made 

of stainless steel AISI 316

Σύνδεση ρεύματος / Power connection 1 φάση / phase x 16A (230V), 60 Hz

Θερμαντήρας με αισθητήρα ροής νερού /  
Heater with water flow sensor 1x 3kw 1x 3kw

Ελεγκτής εξωτερικών πηγών θερμότητας / Exter-
nal heat sources controller --- IN.GRID, 4 single button 

switches and 1 CO port

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / 
Water recycling through cartridge Skimmer 10 sq. ft. cartridge Skimmer 10 sq. ft. cartridge

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator
ULTRAZO3NE KIT 240V  
Output: 30-50mg/hr

ULTRAZO3NE KIT 240V  
Output: 30-50mg/hr

Χρωματοθεραπεία* / Color therapy * 3.5»/88mm standard LED light
3.5»/88mm standard LED 

light

5»/127mm jumbo LED light 5»/127mm jumbo LED light

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / 
String LED Lights Color therapy προαιρετικά προαιρετικά

* Το μέγεθος της χρωματοθεραπείας εξαρτάται από τις διαστάσεις του μοντέλου Spa / the size of the color therapy it depends on 
the dimensions of the Spa model

Προαιρετικά / Optional

Πληκτρολόγιο έγχρωμης LCD οθόνης, 7 πλήκτρων /  7-Key color LCD keypad
Πλήρης έλεγχος όλων των λειτουργιών του σπα και των συνδεδεμένων προαιρετικών αξεσουάρ / 
Complete control of all spa functions and connected optional accessories
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Όλο και περισσότεροι χρήστες SPA αναζητούν μια οικονομικότερη αλλά και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Η χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη λύση και μπορείτε να το επιτύχετε 

επιλέγοντας το πρωτοποριακό σύστημα Spa “Gecko Energy”. Η εξωτερική πηγή θέρμανσης του SPA μπορεί να 

είναι μια αντλία θερμότητας, ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης ή ακόμα και ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται την 

ηλιακή ενέργεια. 

Επιλέξτε τον δικό σας εναλλάκτη θερμότητας ή προτιμήστε τον εξειδικευμένο εναλλάκτη τιτανίου τις Acrilan 

προ-εγκατεστημένο στο σύστημα spa. Απολαύστε μια λύση που μπορεί να μειώσει το συνολικό χρόνο 

θέρμανσης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, και τη μέγιστη ευελιξία του συστήματός σας.

More and more SPA users are looking for a more economical and environmentally friendly solution. Using a heat 

exchanger is proven to be the best solution and you can achieve by choosing our “Gecko Energy” Spa system. 

The outdoor heating source of the SPA can be a heat pump, a central heating boiler, or even a system that uses 

solar energy.

Choose your own heat exchanger or prefer the specialized titanium exchanger by Acrilan, pre-installed in the 

spa system. Enjoy a solution that can reduce total heating time, resulting in cost savings and maximum flexibility 

of your system.

Συνδεσιμότητα μέσω διαδικτύου για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω smartphone / Internet connectivity for 

remote control via smartphone.

Παροχή ελέγχου και τεχνικής υποστήριξης μέσω του συστήματος In.Touch (WiFi) και δυνατότητα απομα-

κρυσμένου ελέγχου και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων από την εταιρία μας / Provision of control and 

technical support through the In.Touch (WiFi) system and possibility of remote control and solving technical 

problems by our company.

Θερμάνετε το SPA σας γρήγορα και οικονομικά
Heat your SPA quickly and economically

Εναλλάκτης θερμότητας συστήματος Gecko Energy 
System Heat Exchanger

Κρυφός πίνακας χειρισμού, για την προστασία των επαγγελματικών ρυθμίσεων λειτουργίας του Spa 

και ανεξάρτητος έλεγχος με την χρήση εξωτερικών διακοπτών (μπουτόν on/off), μόνο για τις βασικές και 

απαραίτητες λειτουργίες του / Hidden control panel, to protect the professional settings of the Spa and in-

dependent control using external switches (button on/off), only for its basic and necessary functions of Spa.

Ασύρματος χειρισμός In.Touch (Wi-Fi) / Wireless mobile remote control

Χειρισμός Spa με διακόπτες ON/OFF / Control your Spa with ON/OFF switches
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Balboa Spa System 
technical information

HYDRO DELUXE

Πίνακας χειρισμού / Control panel (Keypad)

TP400 TP800

Πληκτρολόγιο οθόνης LCD 
πλήρους λειτουργίας, 4 

πλήκτρων / 4-Key full-function 
entry level LCD keypad

Πληκτρολόγιο μεγάλης 
έγχρωμης οθόνης LCD 

πολλαπλών λειτουργιών, 9 
πλήκτρων / 9-Key multifunction 

keypad, with large LCD color 
display

Πίνακας ελέγχου / Control system (Box) BP200UX Remote

Αντλία* / Pump* 1x αντλία Niagara Spa Pump 
2HP ή 3HP, 2 speed, 90fr motor

Σύνδεση ρεύματος / Power connection 1 φάση / phase x 16A (230V), 60 Hz

Θερμαντήρας / Heater 1x 3kw 1x 3kw

Ανακύκλωση νερού μέσω χάρτινου φίλτρου / Water 
recycling through cartridge Skimmer 10 sq. ft. cartridge Skimmer 10 sq. ft. cartridge

Οζονογεννήτρια  / Ozone generator
ULTRAZO3NE KIT 240V  
Output: 30-50mg/hr ---

Σύστημα απολύμανσης νερού / Wavezo3ne™ 
UV + Ozone sanitation system προαιρετικά

Ozone output 50 mg/h  
Lamp 7W,  240V, 50/60Hz

Χρωματοθεραπεία** / Color therapy **
3.5»/88mm standard LED light 3.5»/88mm standard LED light

5»/127mm jumbo LED light 5»/127mm jumbo LED light

Χρωματοθεραπεία με String LED lights σε σειρά / 
String LED Lights Color therapy προαιρετικά προαιρετικά

Προαιρετικά / Optional

Πίνακας χειρισμού SpaTouch3™ / Touch keypad:
Πληκτρολόγιο πλήρως εξοπλισμένο, με έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών / 
Full-featured keypad with 5 inch full color touch screen display

*Αναλόγως με το μέγεθος του Spa και την συνολική ποσότητα των jet του συστήματος, θα επιλεχθεί η αντίστοιχη αντλία των 2 ή 
3HP / Depending on the size of the Spa and the total amount of jets in the system, the corresponding pump of  2 or 3HP will be 
selected

** Το μέγεθος της χρωματοθεραπείας εξαρτάται από τις διαστάσεις του μοντέλου Spa / the size of the color therapy it depends on 
the dimensions of the Spa model
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Αερομασάζ / air massage
Το αερομασάζ είναι σχεδιασμένο για το απόλυτο μασάζ των μαλακών ιστών. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε στη 

δεκαετία του 1980 αρχικά για νοσοκομειακή χρήση, ώστε να παρέχει ένα θεραπευτικό, μη επιθετικό μασάζ 

μαλακών ιστών για τους ασθενείς.

Οι μικροσκοπικές θερμές φυσαλίδες αέρα οξυγονώνουν και αναζωογονούν το δέρμα, βελτιώνουν την 

κυκλοφορία του αίματος , βοηθούν στην ανακούφιση του πόνου, καταπραΰνουν το σώμα, χαλαρώνουν τους 

μύες ενώ ταυτόχρονα διεγείρουν την παραγωγή ενδορφινών στο σώμα.

Το αερομασάζ είναι ένα αυτόνομο σύστημα που μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά - κατόπιν ζήτησης, σε 

όλα τα μοντέλα μας Spa, μεγάλων διαστάσεων / Το σύστημα αποτελείται βασικά από ένα φυσητήρα - Blower 

με ενσωματωμένο θερμαντήρα αέρα και τα jet αέρος που προσφέρουν αποτελεσματικό μασάζ στο δέρμα άλλα 

και στους μύες. Τοποθετείται πάντα παράλληλα με ρυθμιστές ελέγχου αέρα για αύξηση ή μείωση της έντασης 

του μασάζ.

Air massage is designed for the ultimate soft tissue massage. It first appeared in Europe in the 1980s for hospital 

use to provide a therapeutic, non-invasive soft tissue massage for patients. The tiny hot air bubbles oxygenate 

and rejuvenate the skin, improve blood circulation, help relieve pain, soothe the body, relax the muscles and at 

the same time stimulate the production of endorphins in the body.

Air massage is an autonomous system that can be placed optionally - on request, in all our large-scale Spa 

models. The system basically consists of a blower with a built-in air heater and the air jet that offers effective 

massage to the skin and muscles. It is always fitted with air control regulators to increase or decrease the mas-

sage intensity.

Η Αρωματοθεραπεία διανέμει άρωμα απευθείας στον αέρα, βελτιώνει τη διάθεση και προάγει την ευεξία.

Με τις διάφορες επιλογές αρωμάτων μπορείτε να προσαρμόσετε και να απολαύσετε  μια πραγματικά όμορφη 

εμπειρία Spa. Απλώς εισαγάγετε τα αρώματα στο διανομέα και ενεργοποιήστε το φυσητήρα του αερομασάζ.

All the air massage systems, comes with the aromatherapy system also installed.

Aromatherapy dispenses fragrance directly into air, enhances mood and promotes well-being.

With various fragrance options you are able to customize and enjoy a truly beautiful Spa experience. 

Just insert the fragrance into the dispenser and activate your air massage blower.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / BASIC FEATURES

Αριθμός jet / Air massage Jets * 10 - 20 jets

Φυσητήρας με θερμαντήρα αέρα / Blower 
with air heater

1150W, 230-240V/50Hz 
(BLOWER 900W & HEATER 250W)

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy** Ѵ

* Η ποσότητα των jet μπορεί να κυμανθεί από 10 έως 20 jet και εξαρτάται απόλυτα από την διάσταση του Spa / 
The amount of jets can range from 10 to 20 jets and depends entirely on the size of the Spa.
**  Όλα τα συστήματα αερομασάζ, συνοδεύονται και από το σύστημα αρωματοθεραπείας.

ACRILAN WELLNESS & SPA
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Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και το οποίο αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου. 

Χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό για τις πισίνες και τα spa. Η Οζονογεννήτρια εγχέει όζον στο σύστημα των σωληνώσεων 

του spa, το οποίο στη συνέχεια αναμιγνύεται με το νερό που κυκλοφορεί, εξουδετερώνοντας τα βακτήρια και τους ιούς.

Πλεονεκτήματα:  Μειώνει τη χρήση απολυμαντικών προϊόντων - Σκοτώνει έως και το 99% των επικίνδυνων βακτηριδίων 

και ιών - Εξαλείφει έλαια και λοσιόν - Είναι 100% φυσικό και βιοδιασπώμενο.

Ozone is a gas that is encountered in the atmosphere and comprises three oxygen atoms. It is often used as a disinfectant 

for swimming pools and spas. The ozone generator injects ozone into the system of the spa pipe, which is then mixed with 

the circulating water, neutralizing any bacteria and viruses.

Benefits:  Reduces the use of disinfectants - Kills up to 99% of hazardous bacteria and viruses - Eliminates oils and lotions - It 

is 100% natural and biodegradable.

Με το σύστημα Wavezo3ne™ UV + Ozone , μας δίνεται η δυνατότητα της επεξεργασίας και απολύμανσης του νερού 

χρησιμοποιώντας το όζον και την υπεριώδη ακτινοβολία συγχρόνως, επιτυγχάνοντας έτσι την απόλυτα φυσική απολύμανση 

του νερού ! 

With the Wavezo3ne ™ UV + Ozone KIT , we are given the opportunity to process and disinfect water using ozone and ultra-

violet radiation at the same time, thus achieving the completely natural disinfection of water!

Οζονοθεραπεία / 
Ozone therapy

Wavezo3ne™ UV + 
Ozone sanitation 
system
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Ο συνδυασμός / UV + OZONE COMBO:
• Η ακτινοβολία UVC εξουδετερώνει βακτήρια και ιούς στο νερό  / UVC radiation neutralizes bacteria and 

viruses in the water

• Το όζον (O3) είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό που οξειδώνει οργανικούς ρύπους στο νερό / Ozone (O3) is a 

powerful oxidant that oxidizes organics contaminants in water

• Όταν συνδυάζεται το όζον και την υπεριώδη ακτινοβολία σε έναν θάλαμο αντιδραστήρα, η ισχύς υγιεινής 

πολλαπλασιάζεται / When combining Ozone and UV together in a reactor chamber, the sanitation power 

is multiplied

• Μεγιστοποιείται η ισχύς οξείδωσης / Maximizes oxidation power

• Μειώνεται η χρήση των χημικών απολυμαντικών με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ερεθισμοί του δέρματος 

και των ματιών / Reduces the use of chemical disinfectants, in order to avoid skin and eye irritation

Διαθέσιμο ΚΙΤ / Available KIT:  240V, 50/60Hz

Παραγωγή Όζοντος / Ozone output: 50 mg/h

Ισχύς λαμπτήρα / Lamp wattage*: 7W

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας / Low power consumption

Το AOP είναι ένα σύνολο διαδικασίας χημικής αντίδρασης που χρησιμοποιείται για την απολύμανση του 

νερού, μέσω αντίδρασης με ρίζες υδροξυλίου (·OH).  Όσο περισσότερο υδροξύλιο παράγεται τόσο ισχυρότερη 

είναι η απολύμανση του νερού  / AOP is a set of chemical reaction process used to sanitize water through reac-

tion with hydroxyl radicals (·OH). 

The more hydroxyl produced the better is the water sanitation power.

Πώς σχηματίζονται οι ρίζες υδροξυλίου (·OH) στον θάλαμο UV + Όζον / 

How Hydroxyl radicals (·OH) are formed in the UV/OZONE chamber

1. O3 + UV =>  O2 + O

2. O + H2O  => 2 (·OH) (2 ρίζες υδροξυλίου / Hydroxyl radicals)

3. 2 (·OH)  =>  H2O2 (Υπεροξείδιο του υδρογόνου /Hydrogen peroxide)

4. H2O2 + UV  =>  2 (·OH) (2 ρίζες υδροξυλίου / Hydroxyl radicals)

Βασικά χαρακτηριστικά / Basic specifications

THE SCIENCE BEHIND IT
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ / ADVANCED OXIDATION PROCESS (AOP)

* Σημαντικό: Είναι υποχρεωτικό να αντικαθίσταται η λάμπα UV-C κάθε 12 μήνες για να διατηρείται η βέλτιστη 
απόδοση / Important: It is mandatory that the UV-C lamp to be replaced every 12 months to maintain optimum 
performance.

ACRILAN WELLNESS & SPA
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Το σύστημα in.clear, είναι ένα αποτελεσματικό, αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα απολύμανσης και καθαρισμού 
του νερού με βάση το βρώμιο.
Παράγει και απελευθερώνει το βρώμιο στο νερό για την εξάλειψη μικροβιολογικών μολυσματικών ουσιών 
όπως τα βακτηρίδια, την άλγη αλλά και οργανική ύλη που εκπέμπεται από τους λουόμενους, για μια 
χαλαρωτική και απολαυστική εμπειρία κάθε φορά που χρησιμοποιείται το spa.
Επιτρέπει τον προγραμματισμό των προσωπικών ρυθμίσεων και την προσαρμογή των επιπέδων βρωμίου 
απευθείας από το κύριο πληκτρολόγιο του spa (in.K500), σε μοντέλα που βασίζονται στο σύστημα Gecko ή 
μέσω του ειδικού πληκτρολογίου όταν εγκαθίσταται ως αυτόνομη μονάδα.
Μόλις οριστεί, το in.clear θα παράγει με συνέπεια βρώμιο με βάση την επιλογή σας. Θα έχετε διαυγές, καθαρό 
και μαλακό νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το spa σας χωρίς την ανάγκη προσθήκης άλλων σκληρών 
χημικών ουσιών. Προτείνεται για ιδιωτική χρήση (όπου δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του νερού).

The in.clear is an efficient, reliable and safe system for disinfection and purification of water, based on bromine.
Generates and releases bromine in the water to eliminate microbiological contaminants such as waterborne 

bacteria, algae, and organic matter given off by spa bathers, for a relaxing and enjoyable 
experience every time the spa is used.
It allows the programming of personal settings and adjustment of bromine levels right 
from your spa’s main keypad (in.K500), on Gecko driven spa models, or on its dedicated 
keypad when installed as a standalone unit. 
Once set, in.clear will consistently generate bromine based on your selection. You’ll get 
clear, clean and soft water every time you use your spa and you will never need to add 
any other harsh chemicals to the water of your spa. It is recommended for private use 
(where there is no need for a daily water replacement).

IN.CLEAR 
Απολύμανση νερού 
με βάση το βρώμιο / 
bromine based water 
sanitization for spas 
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Το σύστημα χρωματοθεραπείας με String Led Lights, μπορεί να διαφοροποιήσει 
και να βελτιώσει την αισθητική στο spa σας, σε σχέση με το κοινό σύστημα 
χρωματοθεραπείας με ένα προβολέα Led. 
Με τις 6 εναλλαγές χρωμάτων και το αυτόματο πρόγραμμα μετάβασης, μπορείτε να 
προ,σθέσετε ένα άγγιγμα αποκλειστικότητας στο σύστημα spa.
Τα String Led Lights συνδέονται απευθείας στον πίνακα ελέγχου (12V AC) και 
διανέμονται κατάλληλα στις πλευρές του spa μέσω των καλωδίων Spyder (6xLED 
και 4xLED).  
Μπορούμε να συνδέσουμε έως και 48 φωτάκια Led σε ένα σύστημα spa (8 Spyder 
6 x LED).

The color therapy system with String Led Lights, can differentiate and improve the 
aesthetics in your spa, in relation to the common color therapy system with one Led 
projector.
With the 6 color changes and the automatic transition program, you can add a touch 
of exclusivity to the spa system.
The String Led Lights are connected directly to the control panel (12V AC) and are 
conveniently distributed to the sides of the spa via Spyder cables (6xLED and 4xLED).
Connect up to 48 Led lights in one spa system. (8 Spyder 6 x LED)

ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / 
COLOR THERAPY 
“String LED lights”
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΝΕΡΟΥ / 
WATER 
FILLING 
SYSTEMS

Το σύστημα χειροκίνητης πλήρωσης έρχεται προεγκατεστημένο σε όλα τα μοντέλα μας και δίνει προαιρετικά τη δυνατότητα 

σύνδεσης του spa με την κεντρική παροχή νερού. Στην πλευρά όπου τοποθετείτε ο μηχανολογικός εξοπλισμός του κάθε 

συστήματος, βρίσκονται προ εγκατεστημένες, οι βαλβίδες εκκένωσης και πλήρωσης νερού.

• Η βαλβίδα πλήρωσης είναι μια σφαιρική βάνα, ορειχάλκινη, ολικής διατομής, 1” 

• Η βαλβίδα εκκένωσης είναι αντίστοιχα μια σφαιρική βάνα PVC, υψηλής πίεσης PN16 Bar, ø 50mm 

The manual filling system comes pre-installed on all our models and gives the option of connecting the spa to the central 

water supply. On the side where it is placed the mechanical equipment of each system, there are pre-installed, the discharge 

and the filling valve.

• The filling valve is a ball valve, brass, full cross section, 1“

• The discharge valve is respectively a spherical PVC valve, high pressure PN16 Bar,. 50mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS:

Πλήρωση νερού / Water filling
Για να γεμίσετε με νερό το spa, αρκεί να συνδέσετε την ορειχάλκινη βαλβίδα πλήρωσης 1” με την κεντρική παροχή νερού, 

κατόπιν ανοίγετε την βάνα και υπό παρακολούθηση γεμίζετε με νερό το spa έως την επιθυμητή στάθμη σωστής και 

ασφαλής λειτουργίας (μέση του skimmer). Μόλις το νερό φτάσει στην επιθυμητή στάθμη, κλείνετε τη βάνα πλήρωσης. Την 

ίδια διαδικασία εκτελούμε και για την ανάγκη συμπλήρωσης νερού μετά από χρήση ή εξάτμισης του. 

To fill the spa with water, all you have to do is connect the brass 1” filling valve to the main water supply, then open the 

valve and fill the spa with water to the desired level of proper and safe operation (middle of the skimmer). Once the water 

reaches the desired level, close the filling valve. We perform the same procedure for the need to replenish water after use 

or evaporation.

Εκκένωση του νερού / Water discharge
Για να αδειάσετε το νερό από το spa, απλώς ανοίγετε την βαλβίδα εκκένωσης. 

Προσοχή ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη βαλβίδα εκκένωσης με το δίκτυο αποχέτευση σας. 

To drain the water from the spa, simply open the discharge valve.

Caution! Make sure you connect the discharge valve to your sewer system.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ / MANUAL WATER FILLING

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διακόπτης ασφαλείας 16Amp, προορίζεται 
αποκλειστικά για το σύστημα πλήρωσης

Καλώδιο Παροχής
3Χ2,5mm

Κεντρική 
Παροχή Νερού

Βαλβίδα Εκκένωσης
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ / AUTOMATIC WATER FILLING
Το σύστημα αυτόματης πλήρωσης έχει σχεδιαστεί για την μέγιστη άνεση πριν και μετά την χρήση του spa.

Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα με προ-φίλτρο*, το οποίο τροφοδοτεί αυτόματα το νερό στο spa μέχρι την 

προκαθορισμένη στάθμη και εγγυάται την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος.

Κάνει συνεχή έλεγχο και διατήρηση της ασφαλής στάθμης του νερού, κατά τη χρήση και λειτουργία του spa, 

μέσω ενός ψηφιακού αισθητήρα στάθμης και εξειδικευμένης ηλεκτροβαλβίδας. 

Το σύστημα, προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε μια θερμομικτική μπαταρία της επιλογής σας, 

για την παροχή νερού στην επιθυμητή θερμοκρασία**. 

Η αυτόματη πλήρωση μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα μοντέλα μας, προαιρετικά και μόνο κατόπιν ζήτησης. 

The automatic filling system is designed for maximum comfort before and after using the spa.

It is an electronic system with pre-filter *, which automatically supplies water to the spa up to the preset level 

and guarantees the safe and correct operation of the system.

It constantly monitors and maintains the safe water level, during the use and operation of the spa, through a 

digital level sensor and specialized solenoid valve.

The system also offers you the possibility of installing a mixer, to supply water at the desired temperature **.

Automatic water filling can be installed on all our models, it is optional and only upon request.

* Προτείνεται η περαιτέρω εγκατάσταση φίλτρου στην παροχή νερού και εξαρτάται ανάλογα με την ποιότητα του στην 

εκάστοτε περιοχή. / It is proposed the further installation of a filter in the water supply and it depends on its quality in 

each area.

** Η θερμοκρασία του νερού της παροχής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 39οC. / The temperature of the supply water 

must not exceed 39οC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος / Technical characteristics of the system
• Σύνδεση με την κεντρική παροχή νερού 1”. / Connection to the central water supply 1”.

• Τροφοδοσία 230VAC. / 230VAC power supply.

• Καλωδίωση 3x2,5mm, με διακόπτη ασφάλειας 16Amp. / Wiring 3x2.5mm, with 16Amp safety switch.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  /  CAUTION !!!
• Η τροφοδοσία πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για το σύστημα αυτόματης πλήρωσης. 

Μην συνδέετε σ’ αυτήν, την κεντρική μονάδα ελέγχου SPA ή οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα. / 

The power supply must be for the automatic charging system only. Do not attach the SPA control unit or any 

other components to it.

• Κατά την εγκατάσταση του spa, συνδέετε και ενεργοποιείτε αυστηρά πρώτα το σύστημα της αυτόματης 

πλήρωσης. Μετά την πλήρωση και εφόσον το νερό βρίσκεται στην προκαθορισμένη και ασφαλή στάθμη, 

μπορείτε πλέον να συνδέσετε και να τροφοδοτήσετε την κεντρική μονάδα ελέγχου του SPA, για τη λειτουργία 

του. / On the spa installation, strictly connect and activate the automatic filling system first. After the filling and 

if the water is at the predetermined and safe level, you can now connect and supply power the SPA control unit 

for its operation.
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Heat pump - Gecko in.temp
Η αντλία θερμότητας της Gecko “in.temp” είναι ένας νέος τρόπος ρύθμισης του νερού του Spa σας, εξοικονομώντας 

σίγουρα ενέργεια και χρήμα 

Gecko’s heat pump solution “in.temp” is a new way to regulate your spa water, definitely saving energy and money.

Θέρμανση / Heat
Ετοιμαστείτε να εκτιμήσετε τη δύναμη της πιο οικολογικά αποδοτικής τεχνολογίας για τη θέρμανση νερού του spa.

Get ready to appreciate the power of the most eco-efficient technology to heat spa water.

Ψύξη / Cool
Απολαύστε το δροσερό νερό κατά τη διάρκεια μιας καυτής ηλιόλουστης ημέρας εκμεταλλευόμενοι τις ισχυρές δυνατότητες 

ψύξης in.temp.

Enjoy cool water during a hot sunny day by taking advantage of the powerful in.temp cooling capabilities.

Plug and play 
Εύκολο στη χρήση και απόλυτα ενσωματωμένο στα πληκτρολόγια Gecko.

Μόλις συνδεθεί στο πίνακα ελέγχου των συστημάτων Gecko, η εργασία ολοκληρώνεται. 

Απλά πρέπει να επιλέξετε έναν από τους έξι διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας του:  

Eco Heat, Smart Heat, Eco Auto, Smart Auto, Cool, Electric

Η χρήση του in.temp σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε έως και 75% κατανάλωση ενέργειας. 

Το Gecko’s in.temp χρησιμοποιεί επίσης ένα φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό (R32 και R410A).  

Easy to use and perfectly integrated with Gecko keypads. Once connected to Gecko control box, the job is done. 

You just have to choose one of its six various modes:  Eco Heat, Smart Heat, Eco Auto, Smart Auto, Cool, Electric

Using in.temp allows you to save up to 75% energy consumption. 

Gecko’s in.temp also uses an eco-friendly refrigerant (R32 and R410A)
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51*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αποδόθηκαν υπό των συγκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας. 

MODEL 5 KW MODEL 7,5 KW

Καθαρό βάρος / Net Weight: 39 kg
Ρυθμός απόδοσης-ροής / Efficiency flow rate: 2,27 m3/h
Μέγιστη κατανάλωση / Maximum consumption: 1290 W

Καθαρό βάρος / Net Weight: 45 kg
Ρυθμός απόδοσης-ροής / Efficiency flow 
rate: 3,41 m3/h
Μέγιστη κατανάλωση / Maximum con-
sumption: 1910 W

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ / PERFORMANCES 

Θέρμανση / Heat
Συνθήκες λειτουργίας / Operating conditions: *
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα / Air inlet temperature:              24 °C (75 F)
Θερμοκρασία εισαγωγής νερού / Water inlet temperature:      26 °C (79 F)

Απόδοση στην θέρμανση / heating capacity:  5,54 KW
Κατανάλωση / power input:  0,89 KW
COP:  6,21

Απόδοση στην θέρμανση / heating capaci-
ty:  7,52 KW
Κατανάλωση / power input:  1,23 KW
COP:  6,13

Ψύξη / Cool
Συνθήκες λειτουργίας / Operating conditions: *
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα / Air inlet temperature:                35 °C (95 F)
Θερμοκρασία εισαγωγής νερού / Water inlet temperature:        29 °C (84 F)

Απόδοση στην ψύξη / Cooling capacity:  3,87 KW
Κατανάλωση / power input:  1,20 KW
EER:  3,21

Απόδοση στην ψύξη / Cooling capacity:  
6,24 KW
Κατανάλωση / power input:  1,66 KW
EER:  3,76

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Specifications
Θερμοκρασία λειτουργίας / Operating temperature:  -5 °C (23 °F) to 43 °C (109 °F)

Τροφοδοσία ρεύματος / Power supply:  240V, 50Hz

Water resistance IPX4

Gecko-5kW Gecko-7,5kW

A 555 mm (21,85 in) 661 mm (26,02 in)

B 794 mm (31,26 in) 902 mm (35,51 in)

C 395 mm (15,55) 423 mm (16,65 in)

D 346 mm (13,62 in) 356 mm (14,02 in)

E 92 mm (3,62 in) 141 mm (5,55 in)

F 610 mm ( 24,02 in) 620 mm (24,41 in)

G 260 mm (10,24 in) 370 mm (14,57 in)

H 96 mm (3,78 in) 96 mm (3,78 in)
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΟΔΙΕΣ / 
SPA SIDE PANELS

ACRILAN WELLNESS & SPA
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Σύνθετο πάνελ που αποτελείται από ένα πυρήνα διογκωμένου, αφρώδους PVC με πυκνότητα 0,55 gr/cm3, 

επενδυμένο με φύλλo PVC πάχους 0,5mm σε διάφορους χρωματισμούς και φινιρίσματα.

Composite panel formed by a core in extruded and foamed PVC with density of 0,55 gr/cm3, coupled with 

0,5mm PVC sheet in different colors and finishes.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛ / PANEL PROPERTIES

ΧΡΩΜΑΤΑ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ / COLORS & FINISHES

ALFAPANEL

Αντοχή σε 
θερμοκρασίες
Resistance to 
temperature

Ανακυκλώσιμο
Recyclable

Αυτοσβηνόμενο 
Self-extinguishing

Αντιβακτηριδιακό 
Antibacterial

Αντιμουχλικό
Anti-mould

ΛΕΥΚΟ / WHITE ΜΠΕΖ / TORTORA ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ / 
CEMENT ANTHRACITE

ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ / CEMENT 
GREY

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΓΚΡΙ / 
OXIDGRAU

ΞΥΛΟ ΣΑΡΔΗΝΙΑ / 
SARDEGNA WOOD
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Τα συνθετικά WPC (Wood Plastic Composites) αποτελούν την ιδανική λύση δαπέδου ή περίφραξης σε εξωτερικούς χώρους 

όπως πισίνες, βεράντες, κήπους, φράχτες κλπ.  Η σύνθεσή τους (60% ξύλο – 40% HDPE, κόλλες και ρητίνες) τους επιτρέπει 

να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα του πλαστικού με την ομορφιά του ξύλου.

Synthetic WPC (Wood Plastic Composites) are the ideal solution for flooring or fencing outdoors such as swimming pools, 

garden terraces, fences, etc. Their composition (60% wood - 40% HDPE, adhesives and resins) allows them to combine the 

advantages of plastic with the beauty of wood.

Φυσικά Χαρακτηριστικά / Natural characteristics
Ανθεκτικότητα, ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία, μηδενική συντήρηση και αντοχή σε τριβές και επιβλαβείς οργανισμούς 

είναι κάποια από τα πολλά πλεονεκτήματα του προϊόντος. 

Durability, elasticity, resistance to moisture, zero maintenance and resistance to abrasion and pests are some of the many 

advantages of the product.

Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά / Environmental Characteristics 
Δεν περιέχει: τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, συντηρητικά, φορμαλδεΰδη,  βενζόλιο. Δεν μολύνει τον αέρα και το περιβάλλον. 

Είναι 100% ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο. Επίσης μπορεί να είναι βιοαποικοδομήσιμο. 

Does not contain toxic and dangerous substances, preservatives, formaldehyde, benzene. It does not pollute the air and the 

environment. It is 100% recyclable and reusable. It can also be biodegradable. 

Εμφάνιση και αφή / Appearance and touch 
Δείχνει και μοιάζει με φυσικό ξύλο. Οι διαστάσεις του παραμένουν πιο σταθερές από το φυσικό ξύλο, χωρίς σκλήθρες. Δεν 

χρειάζεται συντήρηση και βάψιμο. Διατίθεται σε 4 χρώματα (Γκρι, καφέ ανοιχτό, καφέ σκούρο και δρυς) και είναι διπλής 

όψεως ( μία πλευρά επιφάνεια ξύλου και η άλλη επιφάνεια με ραβδώσεις).

It looks like natural wood. Its dimensions remain more stable than natural wood, without alders. No need for maintenance 

and painting. Available in 4 colors (Gray, light brown, dark brown and oak) and is double-sided (one side wood surface and 

the other ribbed surface).

ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WPC
WPC (Wood Plastic Composites) 
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ΓΚΡΙ / GREY ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ / 
LIGHT BROWN

ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΥΣ / 
OAK NATURE

ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ / 
DARK BROWN
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Οι ακρυλικές ποδιές κατασκευάζονται με τη χρήση των χυτών ακρυλικών φύλλων από τα οποία κατασκευάζεται 

το ίδιο το κέλυφος των spa. Το αποτέλεσμα είναι η εξαιρετική ομοιομορφία και η απόλυτη χρωματική 

σταθερότητα, μεταξύ κελύφους και ποδιάς.

Είναι ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV), στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και σε διάφορες 

χημικές ουσίες. Κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς τον κίνδυνο φθοράς.

The Acrylic side panels are made by cast acrylic sheets from which the spa shell itself is made. The result is 

excellent uniformity and absolute color stability between the shell and the side panel. They are resistant to 

ultraviolet (UV) radiation, temperature fluctuations and various chemicals. Suitable for outdoor use, without the 

risk of wear.

Προς το παρόν, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ακρυλικής ποδιάς, μόνο για τα παρακάτω 2 μοντέλα spa.

Until now, there is the possibility of choosing the acrylic side panels, only for the following 2 spa models:  

• Spa Lona 200 x 140

• Spa Tango 185 x 120

ΧΡΩΜΑΤΑ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ / COLORS & FINISHES
Οι ακρυλικές ποδιές διαχωρίζονται στις δύο παρακάτω βασικές υφές.

Acrylic side panels are divided into the next two basic textures.

GLOSS

Η γυαλιστερή υφή (Gloss), αποτελεί πλέον μια κλασσική, παραδοσιακή επιλογή γενικότερα στην κατηγορία των 

ειδών υγιεινής και προσφέρεται μόνο σε λευκό χρώμα.

The glossy texture, is  a classic, traditional choice in general in the category of sanitary ware and is offered only 

in white.

VELOUR MATT

Η εκλεπτυσμένη, βελούδινη και ματ υφή (Velour Matt), προσφέρει μια πολυτελή εμφάνιση και συνοδεύεται με 

όλα τα πλεονεκτήματα και τις υψηλές επιδόσεις ενός χυτού ακρυλικού υλικού. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 

στις παρακάτω χρωματικές επιλογές Velour matt: Λευκό, Μπεζ, Γκρι ανοιχτό, Γκρι Ανθρακίτη και Μαύρο.

The refined, velvety, and matte texture offers a luxurious look and is accompanied by all the advantages and high 

performance of a cast acrylic material. You can choose between the following Velour matt color options: White, 

Beige, Light Grey, Anthracite Grey and Black.

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
ACRYLIC PANELS
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ / SPA ACCESSORIES

Θερμικό Κάλυμμα / 
Thermal Cover
Τα θερμικά καλύμματα των spa, μας εξασφαλίζουν την θερμομόνωση και την προστασία τους από φυσικές φθορές. 

Αποτελούνται εσωτερικά από διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας και εξωτερικά από τεχνόδερμα με αντοχή στις 

υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV), στο αλάτι και το χλώριο. Είναι παράλληλα αντιμυκητιακά, αντιβακτηριδιακά και βραδυφλεγή. 

Είναι αναδιπλούμενα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση και διαθέτουν λαβές, ιμάντες ασφαλούς τοποθέτησης με ειδικό 

κλείδωμα και ξεχωριστή θήκη για την προστασία και αποθήκευσή τους.

Διατίθενται σε χρώμα γκρι ανθρακίτη.

The thermal covers of the spas ensure the thermal insulation and their protection from natural damages.

They consist internally of high density expanded polystyrene and externally of synthetic leather with resistance to ultraviolet 

(UV) radiation, salt, and chlorine. They are also antifungal, antibacterial and flame retardant.

They are foldable for easy transport and storage and have handles, secure mounting straps with special locking and a sep-

arate case for their protection and storage.Available in anthracite gray color.
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Θήκη κάλυψης / 
Spa Cover Bags
Η θήκη κάλυψης spa, εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του, όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

Είναι πλήρως αδιάβροχη, με αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV) και την σκόνη. 

Αποτελείται από τρείς προστατευτικές στρώσεις:  προστατευτικό κάλυμμα 0,6mm PE + εσωτερική μόνωση με 

διογκωμένο πολυαιθυλένιο (EPE foam) 4mm + φιλμ πολυαιθυλενίου PE. 

Χρώμα: Ασημί εξωτερικά, μπλε εσωτερικά.

The spa cover bag ensures its complete protection when it is not used.

It is completely waterproof, resistant to ultraviolet (UV) radiation and dust.

It consists of three protective layers: protective cover 0.6mm PE + internal insulation with expanded polyeth-

ylene (EPE foam) 4mm + polyethylene PE film.

Color: Silver outside, blue inside.

ACRILAN WELLNESS & SPA
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / CLEANING 
AND MAINTENANCE
Γενικοί κανόνες για την συντήρηση νερού του Spa / 
General rules for the maintenance of the Spa water

Για να διατηρηθεί το spa σε τέλεια κατάσταση οι κανόνες είναι λίγοι, αλλά βασικοί. Μόνο λίγες ώρες μετά την πλήρωση, αν 

και το νερό φαίνεται καθαρό και διαυγές, αρχίζει μια γρήγορη και προοδευτική διαδικασία ρύπανσης του, καθώς ο αέρας 

και το περιβάλλον εισαγάγουν συνεχώς βρωμιά στο νερό όπου και μετατρέπεται σε τροφή για τα βακτήρια και φύκια-άλγεα 

που προκαλούν θολότητα και δυσάρεστες οσμές. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η διαδικασία που 

θα μπορούσε να οριστεί και ως  “φυσικό φαινόμενο”, η συντήρηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις με απλό και γρήγορο 

τρόπο. Η Πρώτη φάση «Μηχανική» και η δεύτερη φάση «Χημική».

To keep the spa in perfect condition the rules are few, but basic. Only a few hours after filling, although the water looks clean 

and clear, a rapid and progressive process of pollution begins, as the air and the environment constantly introduce dirt into 

the water where it becomes food for bacteria and algae, that cause turbidity and unpleasant odors. Therefore, in order to 

deal effectively with this process, which could also be defined as a “natural phenomenon”, maintenance is carried out in two 

phases in a simple and fast way. The first phase is “Mechanical” and the second phase is “Chemical”. 

Η “Μηχανική” επεξεργασία του νερού στο SPA / The “mechanical” treatment of water in the SPA
Γίνεται με τη βοήθεια του μηχανικού κυκλώματος φιλτραρίσματος, (ανακύκλωση). Στην πραγματικότητα η διαδικασία αυτή 

αφαιρεί τα επιφανειακά ιζήματα χάρη στην συσκευή ανακύκλωσης. Τα φυσίγγια “χάρτινων” φίλτρων που χρησιμοποιούνται 

είναι κατασκευασμένα από πλεκτές μικροΐνες και εξασφαλίζουν γρήγορη μείωση της θολότητας του νερού, ανώτερη 

χωρητικότητα και συγκράτηση ρύπων. Για οδηγίες συντήρησης και αντικατάστασης του φίλτρου, συμβουλευτείτε το 

έγγραφο οδηγιών και εγκατάστασης SPA. 

It is done with the help of the mechanical filtration circuit (recycling). In fact, this process removes surface sediments thanks 

to the recycling device. The “paper” filter cartridges used are made of knitted microfibers and ensure rapid reduction of 

water turbidity, superior capacity, and retention of pollutants. For instructions on maintaining and replacing the filter, refer 

to the SPA Manual Installation & use document.

Η «Χημική» επεξεργασία του νερού στο SPA / The “Chemical” treatment of water in the SPA
Αυτή η επεξεργασία χωρίζεται σε διάφορες φάσεις:

• Αρχική απολυμαντική θεραπεία «ΣΟΚ»

• Ανίχνευση και ρύθμιση του pH

• Απολύμανση και συχνή συντήρηση

• Αντιμετώπιση των φυκιών (άλγεων)

• Άλλες εξειδικευμένες θεραπείες  (κατά των αλάτων, αφρού, μετάλλων, συντήρηση φίλτρων  κ.λπ.)

This treatment is divided into several phases:

• Initial disinfection treatment “SHOCK”

• Detection and pH adjustment

• Disinfection and frequent maintenance

• Treatment of algae

• Other specialized treatments (against salts, foam, metal, maintenance of filters, etc.)
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Προϊόντα καθαρισμού και 
συντήρησης / Cleaning and 
maintenance products

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την συντήρηση / A complete maintenance proposal

Το Kit Oxi Spa είναι ένα πλήρες σετ 6 βασικών προϊόντων. Έχει βάση το ενεργό οξυγόνο, που είναι το πιο 

σύγχρονο προϊόν απολύμανσης και απόλυτα ασφαλές για τον χρήστη. Το Kit αποτελείται από όλα οσα είναι 

απαραίτητα για τη συντήρηση και καλύτερη φροντίδα των επιφανειών και του νερού ενός Spa.

Kit Oxi Spa is a complete set of 6 basic products. It is based on active oxygen, which is the most modern disinfec-

tion product and completely safe for the user. The KIT consists of everything we need for the maintenance and 

better treatment of the surfaces and water of a SPA.

KIT OXI SPA
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OXINET 20, 1,2KG

DEΑTERBORD, 1LT

IDRO PH-/ IDRO PH+, 1LT

FOAM STOP, 500ML

ALGA CLEAN PLUS, 1LT

Υδατοδιαλυτά δισκία απολύμανσης των 20gr, με βάση το ενεργό οξυγόνο. 
Κατάλληλα για την επεξεργασία του νερού του SPA. Δεν περιέχουν χλώριο και δεν 
προκαλούν δυσάρεστες οσμές.
Water soluble disinfection tablets of 20gr, based on active oxygen. Suitable for Spa 
water treatment. They do not contain chlorine and do not cause unpleasant odors.

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού με ισχυρή απολιπαντική δράση, για την 
απομάκρυνση οργανικών καταλοίπων και γράσων που προσκολλώνται στα 
τοιχώματα του Spa. Δεν μεταβάλλει τις χημικές-φυσικές παραμέτρους του νερού. 
Highly concentrated cleaning fluid with strong degreasing action, to remove 
organic residues and grease that adhere to the walls of the Spa. It does not change 
the chemical-physical parameters of water.

Όξινος ρυθμιστής PH- και βασικός ρυθμιστής PH+. 
Είναι τα ιδανικά προϊόντα για την “προσαρμογή” της τιμής του PH του νερού. Με 
απλή χρήση μέσα λίγα λεπτά, μπορεί να μειώσει ή αντίστοιχα να αυξήσει την τιμή 
του PH του νερού, μέχρι να φτάσετε γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Acid regulator PH- and Basic regulator PH+. They are the ideal products for 
“adjusting” the pH value of water. With simple use within a few minutes, they can 
reduce or increase the pH value of the water, until you quickly reach the desired 
result.

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για την διάλυση και αποφυγή αφρού με 
σιλικονούχα βάση. Μια μικρή δόση του προϊόντος δρα γρήγορα και με μεγάλη 
αποτελεσματικότητα, εξαλείφοντας το πρόβλημα του αφρού που υπάρχει στο 
Spa.
Highly concentrated liquid suitable for dissolving and avoiding foam with silicone 
base. A small dose of the product acts quickly and effectively, eliminating the foam 
problem in the spa.

Εμποδίζει και εξουδετερώνει τον πολλαπλασιασμό των μονοκύτταρων φυτικών 
μικροοργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν, 
ειδικά όταν η θερμοκρασία του νερού είναι αρκετά υψηλή, εξασφαλίζοντας 
επαρκή προστασία από μύκητες και βακτήρια. Έχει ως αποτέλεσμα την 
κρυσταλλική και γαλάζια εμφάνιση του νερού. 
Prevents and neutralizes the proliferation of single-celled plant microorganisms 
that can grow and multiply, especially when the water temperature is high enough, 
ensuring adequate protection against fungi and bacteria. It results in the crystalline 
and blue appearance of water.
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TESTER PH

Ταινία αντιδραστηρίου σε ρολό, για την μέτρηση του PH. 
Reagent paper strip for pH measurement.

PH SEEKER

OXI SHOCK, 1,5 KG

Το  pH Seeker  είναι ένας ηλεκτρονικός μετρητής μπαταρίας 9 Volt. Προϊόν 
της εταιρίας Monarch Pool System, το οποίο επιτρέπει με απλές κινήσεις 
την ανίχνευση της τιμής του pH με γρήγορο, ακριβή και επαγγελματικό 
τρόπο. 
The pH Seeker is an electronic 9 Volt battery meter.Product of the company 
Monarch Pool System, which allows with simple movements to detect the 
pH value in a fast, accurate and professional way.

Ένα προϊόν με τη μορφή μικροκοκκιδίων ταχείας διάλυσης, με βάση το 
Οξυγόνο, για τη θεραπεία ΣΟΚ του νερού του Spa. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΛΩΡΙΟ. 
Επίσης, ιδανικό για χρήση σε περίπτωση κακής διαύγειας του νερού. 
A product in the form of rapid dissolution microgranules, based on Oxygen, 
for the SHOCK treatment of spa water. DOES NOT CONTAIN CHLORINE.
Also, an ideal product for use in case of poor water clarity.

KAL STOP, 1LT

METAL STOP, 500ML

Υγρό κατά των αλάτων. Αποτρέπει την εναπόθεση των αλάτων στο 

νερό του Spa.

A descaling liquid. Prevents the deposition of salts in the water of 

the Spa.

Υγρό που αποτρέπει την εναπόθεση βαρέων μετάλλων στο νερό 

του Spa. (χαλκού, σιδήρου, μαγγανίου κλπ.)

Liquid that prevents the deposition of heavy metals in the water of 

the Spa. (copper, iron, manganese, etc.).
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FILTER CLEAN, 1LT

Ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των φίλτρων του 

Spa (χάρτινο ή άμμου).

Ideal product for cleaning and maintenance of Spa filters (cartridge or 

sand).

MAGNUM FILTER
Χάρτινο φίλτρο Spa υψηλής ποιότητας, σετ 2 τεμαχίων. 

Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό, κορυφαίο ύφασμα φιλτραρίσματος με 

αποτελεσματικούς πυρήνες ελεύθερης ροής. 

High quality spa filter cartridges set of 2 pieces. 

Super strong endcap material, industry leading filtration fabric with efficient free 

flow cores.
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VAC POMPA SPA
Χειροκίνητη αντλία καθαρισμού πυθμένα. Απορροφά το νερό 

και το επιστρέφει καθαρό, κρατώντας τις ακαθαρσίες στο ειδικό 

φίλτρο. 

Manual vacuum pump for cleaning the bottom of the spa. It ab-

sorbs water and returns it clean, holding dirt in its special filter.

CATFISH
Ηλεκτρική σκούπα καθαρισμού Spa, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. 

Ισχυρός καθαρισμός άμμου, φύλλων και άλγης. Χρησιμοποιείται με το 

χέρι. Σύνδεση με οποιοδήποτε τηλεσκοπικό κοντάρι και με ειδική σακούλα 

“microfilter” για συγκράτηση μικρών σωματιδίων. Περίπου 45 λεπτά, 

συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας.

Spa manual vacuum cleaner, with rechargeable lithium battery. Powerful 

cleaning of sand leaves and algae. Connection with any telescopic pole and 

with a special “microfilter” bag for holding small particles. About 45-minute 

run time on a single charge.

LIFE BRUSH

LIFE WATERWAND

Βουρτσάκι καθαρισμού, ιδανικό για Spa και υδρομασάζ. Ημικυκλικός 

σχεδιασμός. Βούρτσα από μαλακή τρίχα.

Cleaning brush, ideal for spa and hot tub. Semicircular design. Soft hair-

brush.

Εργαλείο καθαρισμού των φίλτρων Spa. Συνδέεται απλά με ένα λάστιχο 

νερού. Οκτώ ακροφύσια ψεκάζουν νερό με υψηλή πίεση για τον καθαρισμό 

της επιφάνειας του φίλτρου. Αυξάνει τη διάρκεια χρήσης του φίλτρου. 

Spa filter cleaning tool. It is simply connected to a water hose. Eight nozzles 

spray high pressure water to clean the filter surface. Increases the duration 

of use of the filter.
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The Material

Στην Acrilan κατασκευάζουμε όλα τα spa, χρησιμοποιώντας 

ακρυλικά φύλλα ASTERITE της εταιρείας Perspex 

International, το κατ’ εξοχήν υλικό για spa. Απαλό, ζεστό και 

ευχάριστο στο άγγιγμα είναι η ιδανική επιλογή! 

Με εξαιρετική σταθερότητα χρωμάτων, ανθεκτικό 

στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, στις διακυμάνσεις της 

θερμοκρασίας και σε χημικές ουσίες, το ακρυλικό φύλλο 

ASTERITE μπορεί να αφεθεί σε ανοικτό χώρο χωρίς τον 

κίνδυνο φθοράς. Δεν έχει πόρους και είναι εύκολο στον 

καθαρισμό. Είναι διαθέσιμο σε ποικιλία χρωμάτων και εφέ.

Λευκό, περλέ ή μαρμαριζέ είναι μερικές από τις επιλογές 

που προσφέρονται για να δημιουργήσετε το δικό σας 

προσωπικό spa.

At Acrilan all spas re manufactured using ASTERITE cast 

acrylic sheets by Lucite, the spa material par excellence. 

Soft, warm and pleasant to the touch, it is an ideal choice! 

With their excellent colour stability, unaffected by ultraviolet 

radiation or temperature fluctuations and chemicals, 

ASTERITE acrylic sheets can be installed outdoors without 

any risk of wear. There are no pores in the material, which 

is also easy to clean. It is available in a wide range of colours 

and effects.

White, pearl-like or marble-like are some of the options 

available so that you may create your own personal spa. 

ALBA

PEARL SHADOW

STERLING SILVER

SUMMER SAPPHIRE

TUSCAN SUN

GLOSS WHITE
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VELOUR MATTE

Η εκλεπτυσμένη, βελούδινη και ματ υφή προσφέρει πολυτελή 

εμφάνιση και αίσθηση φυσικού λίθου, συνοδευμένη με όλα 

εκείνα τα πλεονεκτήματα και τις υψηλές επιδόσεις ενός 

ακρυλικού υλικού.

Το εύρος των χρωμάτων καθιστούν το Velour ιδανικό για την 

κατασκευή μπανιέρας, ντουζιέρας ή SPA σε σύγχρονα μπάνια, 

ενώ προσδίδει υπεραξία στον προϊόν μέσω ενός ανταγωνιστικού 

ακρυλικού υλικού.

Το υλικό προκαλεί αδιαμφισβήτητα το ενδιαφέρον των ειδικών 

του τομέα της διακόσμησης, όπως των σχεδιαστών εσωτερικού 

χώρου, των αρχιτεκτόνων και φυσικά των καταναλωτών, με την 

μοντέρνα εμφάνιση του, διατηρώντας παράλληλα όλα εκείνα 

τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα κυτταρικό υλικό χυτής 

ακρυλικής πρώτης ύλης.

Αυτό το καινοτόμο υλικό ξεχωρίζει για την κομψότητα του 

και δημιουργεί μια πρωτοποριακή κατηγορία προϊόντων ενώ 

παράλληλα ικανοποιούνται οι ανάγκες του τελικού καταναλωτή, 

μεσω των προσφερόμενων ματ χρωματικών επιλογών.

The refined, velvety matt texture provides a luxurious look and a 

feel of natural stone, accompanied with all the advantages and 

high performance properties of acrylic. 

The range of colours available make Velour ideal for bath tubs, 

shower or SPA units in modern bathrooms, while adding value to 

any product because of the competitive advantages of acrylic. 

This material indisputably attracts the interest of interior deco-

ration experts, such as interior designers and architects and, of 

course, of consumers, because of its trendy look; it also main-

tains all the advantages offered by cellular cast acrylic. 

This innovative material stands out for its elegance; it creates a 

pioneering class of products and fully meets the needs of end 

consumers with its wide range of matt colour shade options.

WHITE VELOUR

ANTHRACITE GREY VELOUR

LIGHT GREY VELOUR

BEIGE VELOUR

BLACK VELOUR
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Κάθε εξάρτημα, ακόμη και εκείνο που δεν διακρίνεται, είναι σημαντικό για τη συνολική 
αξία της επένδυσης σας. Όταν αγοράζετε ένα spa,επιλέξτε τις σωστές διαστάσεις, 
εξετάστε την ποιότητα των υλικών και  ελέγξτε την εγγύηση.

Στην Acrilan κατασκευάζουμε όλα τα spa χρησιμοποιώντας το ακρυλικό φύλλο Asterite, 
το οποίο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που προσδιορίζονται από 
την Ε.Ε. Η δομή του χρώματος, το πάχος, η ακαμψία, η αντοχή, η ανθεκτικότητα 
στις υπεριώδεις ακτινοβολίες είναι μόνο μερικές από τις ιδιότητες που το 
χαρακτηρίζουν. Όλα τα spa Acrilan είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα, 
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, αμερικανικά συστήματα έλεγχου της Balboa 
water Group, καθώς και καναδικά της Gecko Alliance Group, που προσφέρουν την 
μέγιστη λειτουργικότητα, ευελιξία και οικονομία. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία 
τους, επιτρέπουν την διασύνδεση και έλεγχο του spa ακόμα και από το smart phone 
ή tablet σας, τον απλοποιημένο έλεγχο μέσω εξωτερικών κομβίων, καθώς και την 
έξυπνη επιλογή τρόπου θέρμανσης του spa, με σύνδεση εξειδικευμένου εναλλάκτη 
θέρμανσης που σας επιτρέπει την σύνδεση του, με οποιαδήποτε εξωτερική πηγή 
ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος .

Για να είστε σίγουροι για την επένδυση σας και την αξία της!  

Every single component, even those that you cannot see, is important to the overall value 
of your investment. When buying a spa, choose the correct dimensions, consider 
the quality of the materials and check the guarantee.

We manufacture all the spas, using the Asterite acrylic sheet, which covers all EU speci-
fications and requirements. Color structure, thickness, stiffness, are only some of 
the properties that characterize it. All Acrilan spa products are equipped with the 
most recent, high quality and reliable American control systems of the Balboa water 
Group, as well as the Canadian Gecko Alliance Group, offering maximum function-
ality, flexibility and economy.

Thanks to their advanced technology, they allow the connection and control of the spa 
even from your smart phone or tablet, the simplified control via external buttons, 
and the smart choice of how to heat the spa, by connecting a specialized heat ex-
changer that allows you to connect with any external source of energy, thus ensur-
ing more economical operation of the system.

To be sure about your investment and its value!

H εταιρία ACRILAN διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των συστημάτων και εξοπλισμού των μοντέλων της, 
χωρις προειδοποίηση, εφόσον παραστεί ανάγκη. / ACRILAN maintains the right to change the spa system and 
equipment specifications of its models, without previous warning.



Our special thanks to Cavo Tagoo Hotel in Santorini, Porto Fira Suites in Santorini, Parilio 
luxury hotel in Paros and VLofts Residential project in Athens, for the permission to use 
some of their wonderful photos. +3
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