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spa tokyo
a distinção ao seu alcance

a arte da melhor hidromassagem. 

um refúgio onde pode submergir o corpo e a alma em mil sensações, 

um espaço onde pode viver e desfrutar de um alto nível de bem-estar, 

um lugar onde se concentra o prazer, onde se escuta a vida, onde 

imperam os sentidos. 

deixe que o seu spa Astralpool o conduza a um relaxe perfeito, paz para 

a mente e bem-estar sem limites.



tokyo

linhas puras e formas fundamentais 

defi nem o estilo de um spa 

delicadamente moderno. 

disponível em versão 50, desenhada segundo a 

norma din 19643-1, ou em versão 70. 

cascata de aço inoxidável incorporada opcional.
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spa tokyo
com singularidade objetiva

1. spa transbordante com um inovador rebordo efeito “infi nity”

2. ampla zona de acesso cómodo antideslizante

3. cromoterapia de alta intensidade 4 focos LED

4. massagem completa e vigorosa em todos os assentos

5. versão 50 em conformidade com a norma DIN 19643-1

6. produto versátil apto para instalar em zona wellness de uso público ou privado de 

alto nível

7. espreguiçadeira dupla para sentir a dois uma total sensação de relaxe

8. cascata de aço inoxidável incorporada (opcional)

9. spa de grandes dimensões, para partilhar bem-estar com um máximo de 8 pessoas

10. um spa único para desfrutar em qualquer dia do ano, que lhe permitirá destacar 

entre todos os seus amigos. se o que procura é um ambiente de luxo e relaxe, este é o 

spa ideal.
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tokyo

acrílico: 44-branco 46-azul mármore

prestações 53989 (tokyo 50din) 53990 (tokyo 70)

medidas (± 1cm) 340 X 240 340 X 240

posições (assentos / espreguiçadeiras) 5 (4 / 1) 7 (6 / 1)

capacidade de agua 2.200 l 2.200 l

peso spa 373 kg 373 kg

peso spa com agua 2.573 kg 2.573 kg

equipamento 53989 (tokyo 50din) 53990 (tokyo 70)

jets 36 58

injectores de ar 17 21

cor jets inox inox

encosto de cabeça 2 2

cascatas opcional opcional

projector sim sim

cromoterapia projector leds sim sim

estructura metálica galvanizada sim sim

copertura isotérmica opcional opcional

pulsadores piezoeléctricos 3 3

kit compacto Kit din Kit 75 3m

kit 53995 43639

bomba fi ltração 2,95 Kw 0,82 Kw

bomba massagem (P1) 2 x 1,81 Kw 2 x 1,81 + 2,7 Kw 

compressor 1,3 Kw 0,9 Kw

aquecimento 6 Kw 6 Kw

ozonizador - sim

dosagem aut. + controle pH e cloro opcional opcional

água-água trocador de calor de 20 Kw opcional opcional

pulsadores / controle piezoeléctricos piezoeléctricos

potencia requerida low amp (W) 13.320 W 14.485 W

potencia requerida (A) 23 A 27,5 A

voltagem 400 V III + N 400 V III + N

código 53989: versão 50 em conformidade com a norma DIN 19643-1
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www.astralpool.com

astralpool é uma marca do:


