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Sauna ISL 100
2-osobowa sauna INFRARED
z koloroterapią (w cenie)

Zasilanie: 230 V. Moc grzewcza: 5 płyt ce-
ramicznych, razem 1700 Watt. Opcjonalnie 
system audio.

Sauna ISL 200
2-osobowa sauna INFRARED
z koloroterapią (w cenie)
Zasilanie: 230 V. Moc grzewcza: 5 płyt ce-
ramicznych, razem 1700 Watt. Opcjonalnie 
system audio.

Sauna ISL 500
4-osobowa narożna sauna INFRARED
z koloroterapią oraz system audio
(w cenie)
Zasilanie: 230 V. Moc grzewcza: 8 płyt cera-
micznych, razem 2400 Watt.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepi-
sów kodeksu cywilnego.Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów produk-
tów bez podania przyczyny.

Skrót SPA wywodzi się od łacińskiego słowa Sa-
nus per aquam i oznacza w wolnym tłumaczeniu 
zdrowie przez wodę. Masaż wodny to jedna z naj-
skuteczniejszych nowoczesnych metod masażu 
o wszechstronnym zastosowaniu. Działa jak balsam 
na ciało, sprawiając, że wygląda ono młodo i zdro-
wo.

Hydromasaż poszczególnych partii ciała wspomaga 
leczenie następujących schorzeń: bóle pleców, bóle 
karku, bóle stawów łokciowych, stres, niepokój, mi-
grena, bezsenność.

Korzystając z wanien SPA zapewnimy osiągnięcie 
równowagi fizycznej i duchowej.

ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Zainwestuj w SWOJE zdrowie!

Promocja!
Montaż wanny SPA 499 zł*
Sprzedaż na RATY!

Tradex SPA
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 52
tel. +48 506 65 65 65
e-mail: biuro@spa-europa.pl
www.spa-europa.pl

* – przy montażu do 30km od siedziby firmy Tradex SPA

ISL 100
Cena: 5.999,- zł

Wymiary (mm) 1200 x 1050 x 1900

ISL 200
Cena: 5.999,- zł

Wymiary (mm) 1200 x 1050 x 1900

ISL 500
Cena: 8.999,- zł

Wymiary (mm) 1510 x 1500 x 1900



Wanna GLOBE
Całkowicie okrągła wanna, która pomieści aż 6 osób. Swo-
im kształtem przypomina nam odległe czasy.

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 19 w tym: 4 Hydro dysze, 10 dysz wodnych, 5 
dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. Liczba miejsc: 6, 
w tym 6 siedzących. Liczba pomp: 3, w tym: 1 pompa wody 
(jedna z najsilniejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa po-
wietrzna, 1 pompa obiegowa. Sterowanie: Gecko, SPA Quip 
lub ACC. Ozonator. Ogrzewanie: 3,7 kW InTherm Gecko, 3,0 
kW SPA Quip, lub 3,0 kW ACC. Zasilanie 230 V lub 380 V. 
Waga ok. 240 kg, po napełnieniu 1,5 t. Pojemność ok. 1200 
litrów wody. Dostępny kolor niecki: biały marmurek, perłowy, 
niebieski marmurek, szampanowy, wildmoon. Aromoterapia. 
Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy 
lub szary). Wyposażenie: czujniki poziomu wody, automatycz-
ne filtrowanie DRAIN, dozownik środków dezynfekcji w SPA, 
oświetlenie wanny SPA dzięki LED, podświetlona kaskada 
(wylewka).

Wanna TRADEX
Model Tradex to najkorzystniejsza relacja ceny do jakości. 
W tym modelu jedynym systemem sterowania jest nowo-
zelandzki system SPA Quip. Jednocześnie model Tradex 
z dwoma miejscami leżącymi jest idealnym rozwiązaniem 
dla całej rodziny. W cenie schody i pokrywa termoizolacyj-
na!

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 50, w tym: 8 Hydro dysze, 32 dysz wodnych, 10 
dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. Liczba miejsc: 
5, w tym 2 miejsca leżące i 3 miejsca siedzące. Liczba za-
główków: 3. Liczba pomp: 4, w tym: 2 pompy wody (jedne 
z najsilniejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa powietrz-
na, 1 pompa obiegowa. Sterowanie: SPA Quip. Ozonator. 
Ogrzewanie: 3,0 kW SPA Quip. Zasilanie: 230 V lub 380 V. 
Waga: ok. 280 kg, po napełnieniu 1,5 t. Pojemność ok. 1200 
litrów wody. Dostępny kolor niecki: biały marmurek, perłowy, 
niebieski marmurek, szampanowy. Aromoterapia. Wykończe-
nie zewnętrzne: Everflexx (brązowy, czekoladowy lub szary). 
Wyposażenie: czujniki poziomu wody, automatyczne filtro-
wanie DRAIN, dozownik środków dezynfekcji w SPA, miejsce 
na napoje, oświetlenie wanny SPA dzięki LED, podświetlona 
kaskada (wylewka). Opcjonalnie system audio (możliwa rów-
nież wersja z subwooferem).

Wanna
CINEMA
Cinema SPA jest przezna-
czona dla ludzi ceniących 
sobie wygodę i komfort 
w jednym. Wanna jest 
wyposażona w 42 calowy 
wysuwany telewizor oraz 
system audio, które za-
pewniają przeżycia, jakich 
doznajemy w najlepszych 
kinach, a do tego wszyst-
kiego mamy możliwość 
masażu w ciepłej wodzie. 
Aż 124 dysze będą zapew-
niały doskonały komfort 
masażu.

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 124, w tym: 2 
Turbo dysze, 5 Hydro 
dysz, 96 dysz wodnych, 15 

dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. Liczba miejsc: 8, w tym 2 miejsca leżące i 6 miejsc siedzących. Liczba za-
główków: 8. Liczba pomp: 6, w tym: 4 pompy wody (jedne z najsilniejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa powietrzna, 
1 pompa obiegowa. Sterowanie: SPA Quip 1200. Ozonator. Ogrzewanie: 4,8 kW InTherm. Zasilanie 230 V lub 380 V. 
Waga ok. 800 kg, po napełnieniu 6 t. Pojemność ok. 5 000 litrów wody. Dostępny kolor niecki: biały marmurek, perłowy, 
niebieski marmurek, szampanowy, wildmoon. Aromoterapia. Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy 
lub szary). Wyposażenie: czujniki poziomu wody, automatyczne filtrowanie DRAIN, dozownik środków dezynfekcji w SPA, 
miejsce na napoje, oświetlenie wanny SPA dzięki LED, podświetlona kaskada (wylewka). System audio z 42 calowym 
telewizorem.

Wanna GLAM
Wanna 3-osobowa, przeznaczona głównie dla par, przy 
czym trzecia osoba całkowicie wygodnie korzysta z uro-
ków wanny.

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 41, w tym: 3 Hydro dysze, 30 dysz wodnych, 8 
dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. Liczba miejsc: 
3, w tym 1 miejsce leżące i 2 miejsca siedzące. Liczba za-
główków: 3. Liczba pomp: 3, w tym: 1 pompa wody (jedna 
z najsilniejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa powietrz-
na, 1 pompa obiegowa. Sterowanie: Gecko, SPA Quip lub 
ACC. Ozonator. Ogrzewanie: 3,7 kW InTherm Gecko, 3,0 
kW SPA Quip, lub 3,0 kW ACC. Zasilanie 230 V lub 380 V. 
Waga ok. 220 kg, po napełnieniu 1,2 t. Pojemność ok. 1000 
litrów wody. Dostępny kolor niecki: biały marmurek, perłowy, 
niebieski marmurek, szampanowy, wildmoon. Aromoterapia. 
Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy lub 
szary). Wyposażenie: czujniki poziomu wody, automatyczne 
filtrowanie DRAIN, dozownik środków dezynfekcji w SPA, miej-
sce na napoje, oświetlenie wanny SPA dzięki LED, podświe-
tlona kaskada (wylewka). Opcjonalnie: system audio (możliwa 
również wersja z subwooferem)

Wanna CROWN
Ten model to idealne połączenie miejsc leżących i sie-
dzących. Bardzo głęboka niecka to luksusowe odprężenie 
nawet w najchłodniejsze dni. Aż trzy pompy wodne gwa-
rantują, że wanna ta oprócz masażu i relaksu, ma przede 
wszystkim walory rehabilitacyjne.

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 96, w tym 10 Hydro dysze, 78 dysz wodnych, 8 
dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. Liczba miejsc: 6, 
w tym 2 miejsca leżące i 4 miejsca siedzące. Liczba zagłów-
ków: 3. Liczba pomp: 5, w tym 3 pompy wody (jedne z najsil-
niejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa powietrzna, 1 pom-
pa obiegowa. Sterowanie: Gecko, SPA Quip lub ACC. Ozonator. 
Ogrzewanie: 3,7 kW InTherm Gecko, 3,0 kW SPA Quip, lub 3,0 
kW ACC. Zasilanie 230 V lub 380 V. Waga ok. 320 kg, po na-
pełnieniu 2 t. Pojemność ok. 1700 litrów wody. Dostępny kolor 
niecki: biały marmurek, perłowy, niebieski marmurek, szam-
panowy, wildmoon. Aromoterapia. Wykończenie zewnętrzne 
Everflexx (brązowy, czekoladowy lub szary). Wyposażenie: czuj-
niki poziomu wody, automatyczne filtrowanie DRAIN, dozownik 
środków dezynfekcji w SPA, miejsce na napoje, oświetlenie 
LED, podświetlona kaskada (wylewka). Opcjonalnie system 
audio (możliwa również wersja z subwooferem).

Wanna STAR
Model Star to basen pierwszej klasy. Bardzo często wykorzystywany przez sportowców do treningów. Dzięki prą-
dowi rzecznemu, w który wyposażony jest basen, mamy możliwości pływania i to mimo niewielkich rozmiarów 
basenu. Poza tym model Star umożliwia nam również korzystanie z walorów wanien SPA, gdyż posiada miejsce 
leżące i siedzące do masażu, co powoduje, iż jest to bardzo ciekawa oferta.

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 59, w tym: 4 Turbo dysze, 5 Hydro dysz, 40 dysz wodnych, 10 dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. 
Liczba miejsc: 10, w tym 1miejsce leżące i 1 miejsce siedzące oraz 8 miejsc „stojących”. Liczba zagłówków: 2. Liczba 
pomp: 5, w tym: 3 pompy wody (jedne z najsilniejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa powietrzna, 1 pompa obiegowa. 
Sterowanie: SPA Quip 1200. Ozonator. Ogrzewanie: 4,8 kW InTherm. Zasilanie: 230 V lub 380 V. Waga ok. 800 kg, 
po napełnieniu 8t. Pojemność ok. 7000 litrów wody. Dostępny kolor niecki: biały marmurek, perłowy, niebieski mar-
murek, szampanowy, wildmoon. Aromoterapia. Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy lub szary). 
Wyposażenie: czujniki poziomu wody, automatyczne filtrowanie DRAIN, dozownik środków dezynfekcji w SPA, miejsce 
na napoje, oświetlenie wanny SPA dzięki LED, podświetlona kaskada (wylewka). Opcjonalnie system audio (możliwa 
również wersja z subwooferem).

Wanna IBIZA
Model Ibiza z czterema miejscami siedzącymi i jednym 
miejscem leżącym to oferta dla całej rodziny. Silne pompy 
z 63 dyszami gwarantują relaks. W cenie otrzymują Pań-
stwo schody.

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 63, w tym: 8 Hydro dysze, 47 dysz wodnych, 8 
dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. Liczba miejsc: 
5, w tym 1 miejsce leżące i 4 miejsca siedzące. Liczba za-
główków: 3. Liczba pomp: 4, w tym: 2 pompy wody (jedne 
z najsilniejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa powietrz-
na, 1 pompa obiegowa. Sterowanie: Gecko, SPA Quip lub 
ACC. Ozonator. Ogrzewanie: 3,7 kW InTherm Gecko, 3,0 
kW SPA Quip, lub 3,0 kW ACC. Zasilanie 230 V lub 380 V. 
Waga ok. 280 kg, po napełnieniu 1,6 t. Pojemność ok. 1300 
litrów wody. Dostępny kolor niecki: biały marmurek, perłowy, 
niebieski marmurek, szampanowy, wildmoon. Aromoterapia. 
Wykończenie zewnętrznet Everflexx (brązowy, czekoladowy 
lub szary). Wyposażenie: czujniki poziomu wody, automatycz-
ne filtrowanie DRAIN, dozownik środków dezynfekcji w SPA, 
miejsce na napoje, oświetlenie wanny SPA dzięki LED, pod-
świetlona kaskada (wylewka). Opcjonalnie system audio (moż-
liwa również wersja z subwooferem)

Wanna FERRA
Model Ferra to charakterystycznie wyprofilowane miejsca le-
żące. Nawet osoby bardzo wysokie znajdą tu idealne ułoże-
nie swojego ciała. Ferra to Ferrari wśród wanien SPA. System 
sterowania to lider na rynku SPA – system GECKO. W cenie 
otrzymują Państwo schody i pokrywę termoizolacyjną.

WYPOSAŻENIE WANNY:
Liczba dysz: 90, w tym: 6 Hydro dysze, 74 dysz wodnych, 10 
dysz powietrznych. Rodzaj dysz: stalowe. Liczba miejsc: 
6, w tym 2 miejsca leżące i 4 miejsca siedzące. Liczba za-
główków: 3. Liczba pomp: 4, w tym: 2 pompy wody (jedne 
z najsilniejszych na rynku o mocy 3 Ps), 1 pompa powietrzna, 
1 pompa obiegowa. Sterowanie Gecko. Ozonator. Ogrze-
wanie: 3,7 kW InTherm Gecko. Zasilanie 230 V lub 380 V. 
Waga ok. 320 kg, po napełnieniu 2 t. Pojemność ok. 1700 
litrów wody. Dostępny kolor niecki: biały marmurek, perłowy, 
niebieski marmurek, szampanowy, wildmoon. Aromoterapia. 
Wykończenie zewnętrzne Everflexx (brązowy, czekoladowy lub 
szary). Wyposażenie: czujniki poziomu wody, automatyczne 
filtrowanie DRAIN, dozownik środków dezynfekcji w SPA, miej-
sce na napoje, oświetlenie wanny SPA dzięki LED, podświe-
tlona kaskada (wylewka). Opcjonalnie system audio (możliwa 
również wersja z subwooferem)

GLOBE
Cena: 19.999,- zł

Wymiary (mm) 2000 x 2000 x 960

TRADEX
Cena: 25.999,- zł

Wymiary (mm) 2060 x 2060 x 830

CINEMA
Cena: 89.999,- zł

Wymiary (mm) 3800 x 2280 x 1160

GLAM
Cena: 22.999,- zł

Wymiary (mm) 2010 x 1540 x 880

CROWN
Cena: 34.999,- zł

Wymiary (mm) 2230 x 2230 x 940
STAR

Cena: 69.999,- zł

Wymiary (mm) 6000 x 2230 x 1360

IBIZA
Cena: 25.999,- zł

Wymiary (mm) 1910 x 1910 x 820

FERRA
Cena: 39.999,- zł

Wymiary (mm) 2280 x 2280 x 920
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