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Περιγραφή 
Η μίνι πισίνα Blue Vision είναι ιδανική για μικρούς χώρους. 
Το μικρό της μέγεθος διευκολύνει την ενσωμάτωση και εγκατάστασή της τόσο σε εξωτερικά όσο και σε εσωτερικά 
περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα μιας παραδοσιακής πισίνας. 
Χαρακτηρίζεται από μικρό όγκο νερού, που ισοδυναμεί με περίπου 7.500 λίτρα, παρουσιάζει σχετικά χαμηλό κόστος όσον 
αφορά την επεξεργασία και την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Με μια επιφάνεια μικρότερη από 10 m2 σας 
επιτρέπει να απολαύσετε τα οφέλη της υδροθεραπείας. 
Η περιμετρική δομή πλήρωσης, πραγματοποιείται με τη βοήθεια μονάδων που λειτουργούν ως καλούπια για τη χύτευση 
σκυροδέματος, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τη γρήγορη συναρμολόγηση και κατά συνέπεια τη γρήγορη εγκατάσταση. 
Η mini πισίνα Blue Vision διαθέτει δύο επιθεωρήσιμα μηχανοστάσια με καπάκι από υαλοβάμβακα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Accessori opzionali 

 

Σημειώσεις 

• Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την κρίση του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, με βάση τις αλλαγές του εν λόγο προϊόντος : θα είναι 

ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την συνάφεια του προϊόντος με το παρόν ενημερωτικό δελτίο. 

•  Οποιαδήποτε τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

BLUE VISION STANDARD BLUE VISION PRESTIGE 

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ – ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

1 αντλία υδρομασάζ (8 ακροφύσια) 2 cv 2 αντλίες υδρομασάζ 2cv 

2 καθήσματα υδρομασάζ – 8 ακροφύσια συνολικά 1 αντλία NCC 3cv, 40m3/h 

 1 blower 0,9 kW μασάζ αέρα 

 
4 καθήσματα υδρομασάζ, 18 ακροφύσια 

1 κρεβάτι αερομασάζ, 12 ακροφύσια 

ΔΙΗΘΗΣΗ 

1  αντλία διήθησης 0,75 cv 1  αντλία διήθησης 0,75 cv 

1  Διήθηση φυσιγγίου 1  Διήθηση φυσιγγίου 

1  πίνακας ελέγχου με ηλεκτρική θερμάστρα (3,5 kW), δυνατότητα 
προγραμματισμού του χρονικού εύρους φιλτραρίσματος 

1  πίνακας ελέγχου με ηλεκτρική θερμάστρα (3,5 kW), δυνατότητα 
προγραμματισμού του χρονικού εύρους φιλτραρίσματος 

1  πίνακας ελέγχου 1  πίνακας ελέγχου 

1 μηχανοστάσιο 1 μηχανοστάσιο 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

1 υποστήριγμα κεφαλής 1  υποστήριγμα κεφαλής 

 1  ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι για θέση μασάζ 

 2  προβολείς LED 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ - μονοφασικό ή τριφασικό τροφοδοτικό κατόπιν αιτήματος 

Διήθηση και θέρμανση [kW] 4,1 Διήθηση και θέρμανση [kW] 4,1 

Υδρομασάζ [kW] 1,5 Υδρομασάζ  [kW] 6,2 

Μέγιστο  [kW] 4,1 Μέγιστο [kW] 6,2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

8200130 Blue Vision standard 

8200131 Blue Vision prestige 

8200134 οζονιστήρας 

8200132 Roccabella edge kit, χρώματα  λευκό - άμμος - γκρι 

8200133 Ισοθερμικό κάλυμμα φυσαλίδων 

8200135 Κάλυμμα ασφαλείας με ράβδους 


