OGAWA

Master Drive 4D Plus
Den banebrydende 4D massagestol
udfører massage i verdensklasse.
Stolen har mange højteknologiske
funktioner, der sikrer en effektiv
massage, som hvis du havde en
personlig massør i dit hjem.
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Fås i 3 smukke farver

OGAWA
OGAWA

Master Drive AI Smart Jazz

24.995,-

Det er en ægte game-changer. OGAWA
Master Drive AI 2.0 er udviklet af de største
Smukt design, effektiv
innovatorer i branchen for at give den mest
fordybende massageoplevelse. Hver massage og uovertruffen
performance. Med OGAWA
komponent i OGAWA Master Drive er
Smart
optimeret til høj ydeevne, hvilket fører
til enJazz får du det hele i
en skøn massagestol.
ekstremt nøjagtig massage.
Fås i 2 flotte farver
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OGAWA
Smart Jazz
Smukt design, effektiv
massage og uovertruffen
performance. Med OGAWA
Smart Jazz får du det hele i
en skøn massagestol.
Fås i 2 flotte farver
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OGAWA

Smart ReLuxe
Smart ReLuxe er udviklet af nogle med
OGAWAS mest avancerede
massageteknologier, der giver dig
mulighed for at fordybe dig i en helt ny
dimension af afslapning..
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Fås i 2 farver

OGAWA

MySofa Luxe
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Det smukke design og dens lille
størrelse, gør den perfekt i lejligheder
og i stuer, hvor pladsen er træng.
MySofa Luxe har den nyeste teknologi
som både gør den pladsbesparende og
effektiv når det kommer til at give en
himmelsk massage.

OGAWA

Smart Witmo
OGAWA Smart Witmo giver
en vidunderlig massage af
hele din krop. Massagestolen
har en række af smarte
indbyggede massage
funktioner såsom 3D
massageruller, luftpuder,
fodruller og indbygget
varme.
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OGAWA

Smart Vogue Prime
OGAWA Smart Vogue Plus er en
effektiv og stilfuld massagestol, som
er lavet til at passe ind i den moderne
livsstil.
Massagestolen giver en skøn 2D
massage, og gør brug af de bedste
massageteknikker såsom Shiatshu
og tapping massage. til at løsne alle
spændinger.

Fås i 3 flotte farver
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IWAO PI

Massagepistol
Før 1.495,-

,
5
49 ALPRIS
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NO 495,1.

IWAO Pi Massagepistol er det
perfekte lille men effektive
massageapparat til at lindre
ømheder og spændinger overalt
på din krop.
Du får en skøn dybdegående
massage, i komforten af dit eget
hjem.

IWAO Massageprodukter
IWAO Massageprodukter er alle lavet til at give dig ekstra velvære i
hverdagen.
Alle produkterne er lavet med kvalitet og funtionalitet for øje, som
sikrer dig en skøn massageoplevelse.
De mindre massageprodukter er perfekte som supplement til vores
massagestole, som ektra forkælelse på kontoret, eller til at have med i
bilen på de lange ture.
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OGAWA OMKNEE 2
Fodmassageapparat
Før 4.995,Omknee 2 er revolutionerende nyt produkt fra OGAWA.
Med Omknee 2 får du et fodmassageapparat som giver dig
en dybdegående fodmassage.
Du vil kunne nyde zoneterapi af dine fødder hver dag i eget
hjem, men det stopper ikke der. Omknee 2 kan deles i 2 dele!
Du kan vælge af dele den øverste del med en anden eller du
kan bruge den andre steder på kroppen, som dine arme.

OGAWA O.M.G
Fodmassageapparat
Før 2.495,-
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OGAWA O.M.G er et fodmassageapparat i verdensklasse.
Den rammer 5 områder rundt om på foden, og benytter
zoneterapi til at give dig den bedst mulige oplevelse, når
det kommer til fodmassage.
Du får en skøn dybdegående massage, i komforten af dit
eget hjem.
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OGAWA Estilo Prime Plus

Massagesæde
Før 2.495,-

OGAWA Estilo Prime Plus giver dig uovertruffen massage i et
massagesæde. Du vil kunne få massage i nakke, ryg og balder.
Det er den perfekte løsning hvis du har pladsmangel - eller skal have
den med på farten. Massagesædet kommer med 3 programmer;
varmeterapi og vibration.
Med vores skønne massageapparat har du friheden til at nyde en fuld
rygmassage, hvor og hvornår du måtte ønske dig. Din krop vil takke
dig!

IWAO AURA
Massagepude
Før 1.495,Med den smarte Aura
massagepude er det nemt at få
en skøn massage, der lindrer
ømme og trætte muskler.
De 8 roterende massagekugler
med infrarød varme, varmer
dine muskler dejligt op, og
masserer alle spændinger væk.
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IWAO INO
Fodmassage
Før 1.995,-

Ino Fodmassage er et skønt
massageprodukt der giver en
fodmassage i verdensklasse.

,
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NO 995,1.

Ino pakker dine fødder helt ind,
og sørger for at der ikke er et
sted på dine fødder der ikke får
forkælelse.

IWAO EOS
Massagesæde
Før 1.995,-

Eos massagesæde er et kompakt
og smart massageprodukt, som
kan give en skøn massage til
nakke, balder, ryg og liv.
Massagesædet kommer også med
funktionerne infrarød varme og
vibration som hjælper med at
forbedre massagen og lindre
ømhed i kroppen.
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IWAO IRIS
Massagepude
Før 695,Iris massagepude giver en helt
fantastisk massage som kan
anvendes på hele kroppen.
Med det smarte kompakte
design, kan du tage Iris med dig
i bilen, på kontoret, i
sommerhuset eller hvor det end
passer dig derhjemme.
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VIVO UDENDØRS SPA
& SWIM SPA
Med en spa i dit hjem, har du en helt unik mulighed for at forkæle både
krop og sind, med både afslapning, motion og behagelig massage i din
spa. Der er mange fordele ved massage i en spa, da vandet er med til at
lette din kropsvægt, øge cirkulation og varmen i spaen kan lindre ømme
muskler og led.
Spabad er en dejlig afslappende oplevelse, som du nemt kan dele med
dem du holder af. Der er plads til alle kan sidde behageligt i spaen, og
nyde den særlige stund sammen.
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Vivo Spa

Weluxia 501
Før 49.995,Udendørs spa WELUXIA 501 fra
vivo spa® - den perfekte model
til de små familier, med
komfortabel plads til 3 personer.
Få din egen kompakte wellnessoase.
Kommer med 3 sæder & 30
massagedysser.

Vitaliserende hydromassage
Alle vivo spas er udstyret med en unik
kombination af dysser i forskellig
udformning og størrelse. De er alle udformet
til at de i samlet harmoni, kan give din en
skøn massage af hele kroppen og alle
muskelgrupper.
Det er målet, at du ikke har en anspændt
muskel i kroppen, når du anvender en vivo
spa til wellness og afslapning. Alle dysser er
individuelt justerbare og optimeret til alle
kropszoner.
Du kan derfor indstille den til at ramme alle
dine anspændte muskler helt perfekt.

3 personer

IsoTec PRO - Den bedste isolering til din spa
For at holde energiomkostningerne så lave som muligt, er alle modeller i WELUXIA-serien
udstyret med IsoTec PRO-systemet. Kombinationen af isoleringsløsninger af høj kvalitet på
den ydre skald, i akrylbadekaret og i underkarret garanterer optimal varmelagring og
dermed lavere driftsomkostninger ved opvarmning af dit vivo spa® boblebad.
Med vivo spa® Premium-pakken modtager du som standard et isolerende termisk låg til
hver model, der lukker boblebadet helt tæt og giver yderligere beskyttelse mod ydre
påvirkninger. IsoTec PRO sikreren effektiv varmelagring af din spa.

Vivo Spa

Weluxia 502N

99.995,-

Vivo spa® WELUXIA 502N
udendørs spa tilbyder
imponerende fuldkropsterapi
med forskellige massagezoner.
Smuk og moderne udendørs spa
med plads til 5 personer.
Kommer med 4 sæder og 1
lounge, 46 massagedysser, 10
luftdysser, aromaterapi, vandfald
med lys & Balboa touch skærm.
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Vivo Spa
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Weluxia 503N
Udstillingsmodel
Nyd den perfekte afslapning i denne skønne
udendørs spa. Det effektive brug af rummet og
det ekstraordinære udvalg af
massagemuligheder giver en unik og
afslappende spa oplevelse. Med 2 lounge sæder
og 3 ergonomiske sæder, får du et flot
udseende og perfekt wellness
Vivo spa® WELUXIA 503N har 63
massagedysser, 10 luftdysser, aromaterapi,
vandfald med lys & Balboa touch skærm.

Vivo Spa

Weluxia 504N
Udstillingsmodel
Vivo spa® WELUXIA 504N er designet til
komfortelskere. Du får 6 pladser med 1 lounge,
som sikrer uforlignelig komfort. Sædernes
ergonomiske udformning, og de indbyggede
massagedysser sikrer den perfekte
massageoplevelse.
Vivo spa® WELUXIA 504N har 67
massagedysser, 12 luftdysser, aromaterapi,
vandfald med lys & Balboa touch skærm.
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Vivo Spa
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Weluxia 505N
Udstillingsmodel
Alle fordelene ved et stort spa, samlet perfekt i
en lille pakke. Vivo spa® WELUXIA 505N - en
skøn blanding af oplevelse og ydeevne. For en
perfekt hydromassageoplevelse alene eller med
dem du holder af.
Vivo spa® WELUXIA 505N kommer med 2
sæder og 1 lounge, 28 massagedysser, 8
luftdysser, aromaterapi, vandfald med lys &
Balboa touch skærm.

Vivo Spa

Weluxia 506
88.995,Vivo spa® WELUXIA 506 udendørs spa, er en lækker
spaoplevelse selv hvor pladsen er trang. På grund
af sin lave højde på 78 cm er, dette spabad ideel til
både indendørs eller udendørs brug. Spabadet
passer perfekt selv gennem smalle passager. Med
dette lækre spabad, får du fordelene ved et stort
spabad i en smart kompakt form.
Vivo spa® WELUXIA 506 har 1 sæde og 2 lounge , 28
massagedysser, 10 luftdysser, aromaterapi, vandfald
med lys & Balboa touch skærm.

Nemt og effektiv
vandvedligehold
Alle Vivo spa® udendørs spa i WELUXIA-serien
har en langvarig, energibesparende "Quiet-Flow"
cirkulationspumpe, som gør det meget
nemmere at sikre en ordentlig vandpleje. Med
Ozone PRO-desinfektionssystemet og Hygiene + programmet, desinficerer systemet sig selv, ved
hjælp af de fuldautomatiske rengøringscyklusser.
Det integrerede desinfektionsprogram muliggør
99,9% kemifrit og klart vand. Multi-level filter og
vandstyringssystem WaterVILT PRO holder din
spa fri for bakterier.

Vivo Spa

Weluxia 512
124.995,Vivo Spa Weluxia 512 udendørs spa kommer med
mange forskellige massagemuligheder,
beroligende aromaterapi og smarte
vandfunktioner forvandler denne udendørs spa til
en all-rounder, perfekt til uforglemmelig
sammenværd med dem du holder af.
Vivo spa® WELUXIA 512 kommer med 7 sæder og 1
lounge, 66 massagedysser, 10 luftdysser,
aromaterapi, vandfald med lys & Balboa touch
skærm.

Vivo Spa

Weluxia 513
74.995,Vivo spa® Weluxia 513 udendørs spa, er den
perfekte spa model til dem, der ønsker to ligge
områder og masser af plads til hygge og
afslapning.
Du kan nyde en skøn massage fra top til tå i
vores WELUXIA 513 udendørs spa. Få skøn
velvære og slap af i din spa alene, eller med
dem du holder af.
Vivo spa® WELUXIA 513 kommer med 3 sæder
og 2 lounge, 28 massagedysser, & touch skærm.

Vivo Spa

Weluxia 514
72.995,Den skønne udendørs spa Vivo Spa WELUXIA 514
kommer med et optimalt rumlayout. Det
indbyggede loungesæde lader dig glemme
hverdagen på et øjeblik. Vivo Spa Weluxia 514 er
perfekt til dig, der elsker beroligende varme og skøn
massage.
Vivo spa® WELUXIA 514 har 5 sæder og 1 lounge, 24
massagedysser, & touch skærm.

Vivo Spa

Weluxia 520

84.995,-

I denne skønne udendørs spa kan du føle dig helt
komfortabel. Skulder- og rygmuskler masseres af de
ergonomiske massagedysser. Den runde form
passer perfekt til at du kan sidde behageligt i
mange stillinger.
Vivo spa® WELUXIA 520 har 34 massagedysser, 10
luftdysser & touch skærm.

Vivo Spa

Weluxia 521
74.995,Slap af og læn dig tilbage i denne smukke
udendørs spa. Med ergonomisk designede
DrivePro-jet massagedysser, som giver en
behagelig fuldkropsmassage. Spaen er udformet
med to lækre loungesæder, perfekt til at to
personer kan nyde en hyggelig sund sammen.
Vivo spa® WELUXIA 521 kommer med 2
loungesæder, 26 massagedysser, 10 luftdysser, &
touch skærm.

Vivo Spa - Swim Spa

WaterFit 1
184.995,-

Vivo spa® WaterFit 1 Swim Spa: alsidig og
kompakt. En perfekt allrounder til dit hjem. Nyd
den perfekte kombination af motion og
afslapning gennem hele året!
WaterFit Swim Spas - bevæget og afslappet:
effektiv svømmetræning, vandfitness og wellness
på et nyt niveau.
Vivo spa® WaterFit 1 Swim Spa har 1 sæde, en
lounge, 43 massagedysser & vandfald

Vivo Spa - Swim Spa

WaterFit 2
259.995,-

Vivo spa® WaterFit 2 Swim Spa: to separate spa
områder for den ultimative wellness. Er du mest
til det sporty? Så tilbyder "fitnessområdet" en
perfekt modstrøm til svømning, vandfitness og
motion. Du kan også få ren afslapning og en skøn
massageoplevelse i det rummelige spabad.
Velvære og motion har aldrig været så let!
Vivo spa® WaterFit 2 Swim Spa har 3 sæder, 2
lounge, 60 massagedysser, vandfald &
aromaterapi

Effektiv
svømmetræning
At finde en balance mellem motion og afslapning er
ofte en udfordring i hverdagen. Det kan være svært at
finde tid og mulighed til at passe krop og sind, hvilket
er vigtigt for bedre velvære.
Vivo Spa WaterFit Swim Spa har en kraftfuld
modstrøm, trinløs indstilling og er højdejusterbar så
du kan indstille din svømmetræning perfekt efter dine
behov.
Med den innovative indbyggede teknologi
RiverStream PRO, er du sikret en perfekt modstrøm til
din svømmetræning. Som en ekstra luksus er LEDbelysning standard i alle vivo spa® WaterFit Swim
Spa.

Vivo Spa - Swim Spa

WaterFit 3
224.995,-

Vivo spa® WaterFit 3 har et helt unikt design, der
garanterer optimal modstrøm. På grund af dens
dimensioner finder både svømning og
vandentusiaster, plads nok til afslapning og
motion ved effektiv svømmetræning. Efter
træningen kan du nyde den beroligende
hydroterapi i det behagelige massageområde.
Vivo spa® WaterFit 3 Swim Spa har 1 sæde, 2
lounge & 26 massagedysser.

Vivo Spa Swimspa

WaterFit 4
Fra: 224.995,-

Vivo spa® WaterFit 4 har et moderne og
strømlignet udseende, som sikrer en
perfekt modstrøm til svømmetræning.
Med det hyggelige massageområde kan
du nemt få en skøn massage efter træning
til dine ømme muskler.
Vivo spa® WaterFit 4 Swim Spa kommer i 3
størrelser: S: 450 x 225 x 154, M: 550 x 225 x
154 & L:590 x 225 x 154 cm

Vivo Spa Swimspa

WaterFit 5
Fra: 229.995,-

Vivo spa® WaterFit 5 skinner med sit
unikke design og tre brede Riverstreams
med MP Swim PRO-system og som
garanterer en optimal modstrøm.
Modstrømsstyrken kan nemt justeres.
Efter træning kan du nyde skøn
hydroterapi fra top til tå i det behagelige
massageområde.
Vivo spa® WaterFit 5 Swim Spa kommer i
3 størrelser: S: 450 x 225 x 154 M: 550 x 225
x 154, & L: 590 x 225 x 154 cm

Aurora

Udendørs Spa
84.995,Helios udendørs spa er til de store selskaber, uden
at gå på kompromis med spa oplevelsen. Hvis du
ofte har venner eller familie på besøg er dette
perfekte model.
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Med plads op til syv personer, rummer 1800l og
måler 2300 x 2300 x 880mm.
Aurora er udstyret med 66 hydroterapi dyser,
bluetooth højtalere, LED Kopholdere, LED Kantlys,
dække, trappe og Balboa styresysten, pumper og
Touch skærm.
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Baltic

Udendørs Spa
59.995,Baltic udendørs spa er den perfekte begynder
model. Den tilbyder en sand wellness-oase til
baghaven, terrassen, Balkon eller indendørs. Spaen
er udstyret med Balboa Water Group touch display
og styring, som er blandt markedets bedste, som
går at du får en uovertruffen ydelse.
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Plads til 5 personer, rummer 1300l vand og har
måelene 2000 x 2000 x 820mm.

NO

Baltic har 34 massagedyser, 2 luftdysser, Bluetooth
højtalere og Balboa styresystem, pumper og touch
skærm.

Helios

Udendørs Spa
64.995,Helios udendørs spa er et skønt spabad, som kan blive
din kompakte og komplette wellness-oase. Spaen har
plads til 6 personer, hvor ét af pladserne er et
komfortabelt loungesæde.
6 pladser, rummer 1300l med målene 2000 x 2000 x 820
mm.
Helios kommer med 33 hydroterapidyser, bluetooth
højtalere, dække og Balboa styresystem, pumper og
touchskærm.
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Polaris

Udendørs Spa
89.995,-
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Sirius

Udendørs Spa
79.995,Sirius udendørs spa er vores mest luksuriøse model. Hvis
du har brug for afslapning i hverdagen i luksuriøse
omgivelser. Her har du vores bud på din helt egen
personline wellness-oase.
5 pladser, rummer 1800l med målene 2300 x 2300 x 880
mm.
Sirius kommer med 58 hydroterapidyser, bluetooth
højtalere, dække, trappe, LED kantlys, og Balboa
styresystem, pumper og touchskærm.

Polaris udendørs spa er vores absolut topmodel.
I denne spa får du den ultimative komfort med 5
pladser, hvor to af dem er lækre ergonomiske
loungesæder.
Med plads op til syv personer, rummer 1800l og
måler 2300 x 2300 x 880mm.
Polaris er udstyret med 40 hydroterapi dyser,
bluetooth højtalere, LED vandfald, dække, trappe
og Balboa styresysten, pumper og Touch skærm.
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MSpa Camaro
Udendørs Oppusteligt Spa
4 Personers udgave: 10.995,6 Personers udgave:

11.995,-

Mspa Camaro giver dig premium oplevelsen når det kommer til oppustelige
udendørs spa med et stilfuldt nordisk design, som tillader fri bevægelighed og
er udført i eksklusive materialer.
Camaro er en af MSpas ultimative modeller som er del af deres Premium-serie.
Forny krop og sind med denne spa lavet til par eller den lille familie.
Spaen er velegnet til brug året rundt, da det er opvarmet op til 40 grader. Spaen
tager 10-15 minuttet at sætte op.

MSpa Bergen
Udendørs Oppusteligt Spa
4 Personers udgave: 5.995,6 Personers udgave: 6.995,En luksuriøs oppustelig udendørs spa med et smukt,
sort og strukturrigt ydre med en perlemor-blå
inderside.
Bergen er af Comfort-serien som sætter afslapning og
komfort i fokus. Den er lavet til grupper eller den store
familie med plads til 6 personer.
Span kan opvarmes op til 40 grader og derfor sagtens
bruges om vinteren.

MSpa Carlton
Udendørs Oppusteligt Spa
13.995,En af MSpas nyeste udespabade, spabadet er
oppusteligt og i en smuk metallic-blå farve der mest af
alt minder om den smukkeste stjerneklare himmel.
Denne kommer med 6 justerbare HydroJet dyser
udover 125 AirJets.
Denne model er lavet til grupper eller familien med
plads til 6 personer.
Spaen kan opvarmes op til 40 grader og derfor
sagtens bruges om vinteren.

MSpa Otium
Udendørs Oppusteligt Spa
13.995,Otium er del af MSpas Muse-serie udført i eksklusive
materialer. Muse-serien betyder at den er på forkanten
med materialer og teknologi. Denne udendørs spa har
plads til 6 personer.
Med 125 AirJets og 3 x 2 HydroJet-vandstråler byder
OTIUM spaen på en lang række indstillingsmuligheder,
hvad enten du har brug for blide, omfavnende bobler
eller dybdegående massage.
Spaen kan opvarmes op til 40 grader og derfor sagtens
bruges om vinteren.

MSpa MONO
Udendørs Oppusteligt Spa
11.995,Den mest luksuriøs oplevelse inden oppustelige
udendørs spa. MONO har metallic-gyldne striber og
en rå tekstur på ydersiden som får den til at fremstå
som et øjenfryd. Dette flotte design vil pryde på
enhver terrasse.
MONO er del af MSpas Frame-modeller, som er deres
mest eksklusive produktlinje. Denne spa rummer op
til 6 personer, som kan nyde et glas bobler imens de
er omringet af bobler.
Spaen kan opvarmes op til 40 grader og derfor
sagtens bruges om vinteren.

MSpa Starry
Udendørs Oppusteligt Spa
7.995,Starry er et udendørs spa som er lyst op af en LED
strip, som pulserer blåt lys. Dette spabad kan du ikke
lade være med at stirre på, når solnedgangen har
meldt sin ankomst.
Starry har plads til 6 personer, så der er plads til de
store familier og vennerne. Perfekt til en hyggelig
aften med bobler under stjernehimlen.
Spaen kan opvarmes op til 40 grader og derfor
sagtens bruges om vinteren.

MSpa Tekapo
Udendørs Oppusteligt Spa
4 Personers udgave: 5.995,6 Personers udgave: 6.995,Tekapo oppusteligt udespa som vil passe ind i de
fleste haver og terrasser med sine rene linjer og med
sit nordiske, eksklusive udtryk.
Tekapo-modelen kommer i to størrelser. 4 Personers
udgave og en til 6 personer, så der er plads til hele
familien eller inviter vennerne på læskende drinks
under solens stråler.
Span kan opvarmes op til 40 grader og derfor sagtens
bruges om vinteren.

MSpa Tuscany
Udendørs Spa
14.995,TUSCANY-modellen byder på et rent, moderne
design udført i akryl-look. Tuscany er den eneste
spa fra Mspa, der ikke er oppustelig.
TUSCANY-spabad er udstyret med hele 138 air
jets, der giver dig de lækreste, masserende
luftbobler fordelt i hele spaen. Massageboblerne
kan tilmed indstilles i tre forskellige intensiteter.
Span kan opvarmes op til 40 grader og derfor
sagtens bruges om vinteren.

Faste sider
TUSCANY-modellen er den eneste i MSpas udendørs spa serie, som ikke er oppustelig. I stedet får du en
spa. som har faste sider lavet i et slidstærkt akryl materiale.
Materialerne giver denne spa en helt anden holdbarhed end de andre spa fra MSpa. Dette gør Tuscany
nem at rengøre og vedligeholde samt en spa, som du kan have glæde af i mange år.
Med plads op til 6 personer er der nok plads til en familie eller at have vennerne på besøg til drinks og
afslapning.
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