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Több száz hidromasszázs medence létezik, de
Paragon csak egy van, amelyet ha megvásárol, soha
többé nem akar majd mást.

Üljön be, dőljön hátra, csukja be a szemét és élvezze egymagában, vagy
családjával, ahogy a napi megpróbáltatás és a stressz elpárolog a 
hidromasszázs terápiának köszönhetően. Hívja meg barátait egy kerti, zenés
összejövetelre. Vagy élvezze kedvesével a romantikus csillagfényes
fürdőzést, amely egy bámulatos aromaterápiás vízélménnyel egészül ki!
Minden, amit egy hidromasszázs medencében keres, az a Paragonban meg-
található.

1987 óta tervezünk és gyártunk egyedi, magas minőségű masszázs-
medencéket mindvégig csak egy dolgot tartva szem előtt: az Ön teljes
elégedettségét. Ezért a Paragon medencéket nem csak azzal a céllal gyártjuk,
hogy csodálatosan nézzenek ki és kényelmesek legyenek, hanem hogy az Ön
drága idejéből kevesebbet vegyenek el tisztításra és karbantartásra, mint más
medencék. Ha ehhez hozzáveszi a víz tökéletes tisztaságát biztosító
szűrőrendszert, az alacsony működtetési költségeket és a kimagaslóan jó
garanciális feltételeket, rögtön rájön, hogy több ezer masszázsmedence
rajongó szerte a világon miért a Paragont választotta.

A következő oldalakon részletesebben is bemutatjuk Önnek, hogy mi teszi a
Paragont elsőrangú márkává az otthoni hidromasszázs termékek között. Arra
is bíztatjuk, hogy látogassa meg a márka hazai forgalmazóját – a Finnrelax
Kft-t – és próbálja ki az egyik medencetípust, hogy tapasztalhassa azt az
élvezetet, amit egy saját Paragon medence nyújt.
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Külsőleg stílusos formatervezés, belsőleg ötletes kialakítás. A Paragon medence
egy igazi műalkotás, amely Önnek és családjának sok évre szóló örömöt és pihenést fog biztosítani. A Paragon
medence megvásárlása azt is jelenti, hogy a karbantartással töltött idő és az energiaköltségek kevesebbek lesznek,
mint a piacon található más medencemárkák esetén. Hogyan lehetünk ebben olyan biztosak? Úgy, hogy a tervezés
minden szakaszában megvizsgáltunk minden lehetőséget, és az abszolút legjobbat választottuk – minden esetben.

Tökéletes szigetelés, teljes védelem. Az otthoni hidromasszázs medence legnagyobb ellensége 
- bár ironikusan hangzik - a víz maga. Különösen, ha a nedvesség kivülről támad, behatol és legyengíti a szerkezetet. A
fröccsöntött Permaloc rothadás elleni medencealaptól™, a függőleges támaszokon keresztül, egészen a forradalmian új
felső perem formatervezésig a Paragon tökéletesen védett a víz, a rovarok és a kártevők behatolása ellen, és sohasem fog
elrothadni, berozsdásodni vagy deformálódni. 

Fantasztikusan néz ki és megőrzi tisztaságát. Mind a hatféle Paragon medencefelület 
alapanyagául a nem porózus Lucite XL öntött akrilt választottuk, kimagasló tartóssága, kitűnő külső megjelenése és bizonyított ellenállósága miatt a 
mállással, napfénnyel, foltokkal és karcolással szemben. Ezenkívül, minden típus rendelkezik a Lucite medencefelületi anyaggal egyesített Microban® 

mikroba védelemmel, ami még jobban megakadályozza a foltok és szagok kialakulását, és tovább csökkenti a medencetisztítással töltött időt, illetve az Ön
aggodalmát.

A víz Önnek dolgozik. Persze a kimagasló stílus, szerkezet és egyszerűség semmit sem ér a fő attrakció, a melegvizes hidroterápia tisztító és
élénkítő ereje nélkül. Válassza a sportmasszázs vagy a gerincsimogató terápia funkcióit a fárasztó nap okozta stressz megszüntetésére. Tucatnyi 
hidromasszázs fúvóka dolgozik összehangoltan az Ön parancsára. Minden Paragon medence aprólékosan úgy lett tervezve, hogy bámulatos hidroterápiás
hatást érjen el bármelyik ülőpozícióban.M
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A Paragon élmény



Gyógyító vizek

Need body pressure point
diagram here
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Nyugtató meleg, kényelmes felhajtóerő és átható vízáram dolgozik együtt tökéletes összhangban az
egyik legrégebben ismert gyógyító módszerben: a hidroterápiában.

A meleg segít. Amikor a test elmerül a melegvízben, kitágulnak az erek, felpezsdül a vérkeringés, és
friss, oxigén dús vér segít gyógyítani a fájó izmokat és izületeket. A meleg ezenkívül enyhíti az
izomgörcsöket, ellazítja izmainkat, oldja idegrendszerünk feszültségét.

A lebegő test egy boldog test! A tényleges testsúly akár 90%-kal történő csökkentésével a melegvizes
lebegés csökkenti a nyomást a gerincen, ínszalagokon és izületeken, ahová a fájdalom 
összpontosulhat.

Mindenki rajong a masszázsért. És ha ez egy egész testet érő vízmasszázs, akkor az még jobb. A fájó
izmokon és fontos reflexzónákon pulzáló felmelegített, levegővel kevert víz majdhogynem azonnali
enyhülést és tartós jó közérzetet biztosít. A rendszeres hidroterápiának köszönhetően könnyebben fog
mozogni, lélegezni, aludni, és jobban fogja érezni magát. Ez a masszázsmedencék célja, és ez az,
ahol a Paragon igazán kimagaslik.

Paragon: a hidroterápia mennyországa
A 25 fúvókás 3 ülőhelyes Jewel medencétől, egészen a 70 fúvókás Medallion Elite típusig, szó szerint
minden hidroterápiás igényét kielégítjük. A medencében minden ülőhely az egyedi elképzeléseinek és
vágyainak megfelelően beállítható masszázsélményt nyújt. A legfontosabb alap, és választható
hidroterápiás jellemzők:

Az egész testet masszírozó fekvőrész 

Változó vízmélységű ülőfelületek minden életkor és testtípus számára

Pezsgőfürdő aromaterápiával

Egyedi kialakítású ülőfelület, a csúszásmentes ülés érdekében 

Könnyen elérhető levegőszabályozás minden ülésről 

Nagy hely a lábak számára

Csúszásbiztos lépcsők és medencefenék



Egy kiváló szerkezet

Azt mondják, hogy a belső az, ami igazán számít - ezzel mi is egyetértünk. Ezért terveztük a Paragon
medencéket a szó szoros értelmében az alapoktól kezdve és belülről kifelé haladva. Az eredmény az általunk
szabadalmaztatott Permaloc™ szerkezeti tartórendszer, amely nem hasonlítható semmihez a piacon a
szerkezet teljességét, az elemekkel szembeni ellenállását és az energiatakarékosságát illetően. Forradalmi
formatervezésű és az előnyök szempontjából a piacon páratlan. Nincs még egy ilyen medence.

Permaloc rothadás elleni medencealap™

A kulcsfontosságú szerkezeti elem minden medencénél az alap, mely szerepet játszik egyrészt mint a
medence legfőbb alátámasztása, másrészt mint kritikus elválasztó elem az Ön medencéje és a hideg, nedves
talaj között. Minden Paragon medence alapja fröccsöntéssel (nem vákuumformázással) készül egy 
gyakorlatilag elpusztíthatatlan és 100%-ig újrahasznosítható összetett anyagból. A fröccsöntés lehetővé teszi
az alap stratégiai megerősítését annak biztosítása érdekében, hogy kibírja a víz súlyát és a fürdőzőket sok
éven keresztül. Medencealapjainkon nem tud áthatolni a víz, vagy a rozsda és a rágcsálóknak is ellenállnak,
sohasem deformálódnak, és karbantartást egyáltalán nem igényelnek.

Permaloc függőleges támasz™

Sok más márkától eltérően, a Paragon medence szerkezete nem tartalmaz fát vagy acélt, amik idővel 
elrothadnának, elrozsdásodnának és elgyengülnének. A kimagasló tartósság és tökéletes illeszkedés
érdekében az egyedülálló függőleges támaszaink ugyanabból az anyagból és ugyanúgy fröccsöntéssel
készülnek, mint az alap. Ezeket a támaszokat aprólékosan terveztük és körültekintően illesztettük a helyükre,
hogy megfelelően továbbítsák a terhelést a medence és a medencealap között.

Permaloc peremtámasz™

A Paragon Permaloc szerkezetének megkoronázását jelenti az egyedi peremrendszer, ahol a medence
felületének pereme találkozik az oldalsó burkolattal. Hagyományosan ez a medence felépítésének gyenge
pontját jelenti. A medencefelület hajlamos elmozdulni a függőleges támaszokon, a réseken keresztül a víz és
a kártevők veszélyeztethetik a medence belső részét, illetve a peremszélek élesek lehetnek. A Permaloc
peremtámasz™ rendszerünk teljesen megszünteti ezeket a problémákat. A peremfelület belső részére szerelt
ötletes PVC csiptető véglegesen rögzül a függőleges támaszokra. Az eredmény páratlan tartósság és stabi-
litás, biztonságos vízelvezetés és egy perem nélküli átmenet a medencefelület és az oldalsó burkolat között.

Permaloc örök-fa burkolat™

A PermaLoc örök-fa burkolat™ a Permaloc szerkezeti rendszer utolsó eleme. Ez a nagy odafigyeléssel 
előállított szintetikus burkolat úgy néz ki és olyan érzést nyújt, mint az igazi, minőségi, kezelt faanyag, a fára
jellemző vetemedés, rothadás, fakulás és állandó karbantartási igény nélkül. Szorosan rögzítve van az 
alapba és a perembe. A burkolatba még egy réteg hőszigetelő lemez kerül, amely a gépészeti berendezések
számára jelent megfelelő védelmet az időjárás ellen.
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9.

1. Multi-jet vádliterápia: nyugtatja és masszírozza a vádlit

2. Effleurage (levegő befúvás): különböző szögben 
beállított fúvókák nyújtanak gyengéd, simogató, felfelé
irányuló masszázst a hátnak és a vállnak

3. Elegáns króm burkolat a fúvókák körül: 
alapfelszereltség minden típusnál

4. Sportmasszázs: a váll és a középhát kötőszövetei 
számára nyújt mély, összetett masszázst

5. Pezsgőfürdő rendszer aromaterápiával:
meleg, illatos buborékok kényeztetik a testet 
(alapfelszereltség minden típuson)
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Effleurage

Gerincérintési
terápia

Ideg-izom 
terápia

Sportmasszázs

Pezsgőfürdő 
rendszer

6. Gerincsimogató terápia: a váll, a felső hát 
és a gerinc környékét masszírozza a napi 
stressz enyhítésére

7. Everflo szűrőrendszer

8. Kezelőgombok

9. Reflexzónás terápia: különlegesen tervezett, 
állítható, többsugarú fúvókák nyújtanak 
csillapító masszázst a lábfejek és a vádlik 
számára

10. Fejtámlák

11. Sunglo világítás



Paragon – energiatudatos Szurés és keringetés
Maximális higiénia, minimális ráfordítással. A fejlett
Everflo szűrőrendszerünkkel a mi medencéink 
gyakorlatilag magukról gondoskodnak. A kevesebb
karbantartási idő és a medencevíz minősége feletti
lelki nyugalom azt eredményezik, hogy Önnek több
ideje marad, hogy csak pihenjen és élvezze a
medencét!

• Az állandó teljes vízkeringetés a Hiflo szivattyún keresztül biztosítja, hogy minden liter 
medencevíz napjában sokszor áthaladjon a szűrőrendszeren.

• Az energiatakarékos Hiflo szivattyúnak csak 0,63 amper az áramfelvétele, így a legtöbb 
kétsebességű szivattyúhoz képest csak egy töredéknyi energiaköltséget jelent.

• Egy napi csak 10 órán keresztül alacsony sebességen működtetett hagyományos 
szivattyú is 67%-kal nagyobb energiaköltséget jelentene.

• Növeli a szűrés hatékonyságát a dupla szűrés amikor egy másik 2,3 kW-os kétsebességű 
szivattyú keringteti vizünket 2 db 4,65 m2-es nagykapacitású szűrőn keresztül, a szivaty-
tyúrendszerhez egy Ragyogó víz™ ozonizátor (automata kikapcsolással) csatlakozik, amely
megöli a baktériumokat, csökkentve a vegyszer felhasználást.

• A vezérlés a teljes csőrendszert napjában többször magától átöblíti a maximális vízminőség 
érdekében.

Vegye kézbe a fürdőzés irányítását, vagy csak állítsa
be és felejtse el! Bárhogyan is, a Paragon
medencevezérlő technológiája biztosítja a könnyed és
élvezetes fürdőzést. A Gecko Electronics-szal való
együttműködésünk a létező egyik legötletesebb és
legmegbízhatóbb vezérlőrendszert eredményezte,
ami az optimális egészség, biztonság és élvezet
érdekében folyamatosan ellenőrzi a vízáramlást,
nyomást és hőmérsékletet.

• A megfordítható kijelző lehetővé teszi az egyszerű használatot a medencéből és a 
medence mellől egyaránt.

• A kezelőpanel nagy gombokat és egy hátulról megvilágított kijelzőt tartalmaz, hogy akár 
este is könnyen használható legyen.

• A karbantartási funkciók automatikusan működnek a maximális tisztaság és minimális 
energiaköltségek érdekében.

• A fúvókák, a világítás és a kompresszor automatikus kikapcsolásra vannak időzítve.
• Érzékelő-meghibásodás és túlmelegedés elleni védelem.
• Fagyás ellen védő téli üzemmód.
• Billentyűzár az illetéktelenek ellen.

LEC
Energiatakarékossági rendszer
A Paragon medencék ultra energiatakarékos,
folyamatos üzemű Hiflo vízkeringető 
szivattyúkat tartalmaznak, amik bizonyítottan
sokkal hatékonyabbak, mint a hagyományos
kétsebességű szivattyúk, hiszen az
üzemeltetési költségük csak töredéke azoknak.
Például, egy napi csak 10 órán keresztül 
alacsony sebességen működtetett hagyo-
mányos szivattyú is 67%-kal több energia-
költséget jelentene. A mi szivattyúinknak
kevesebb, mint 1 amper az áramfelvétele, így
működtetésük kevesebbe kerül, mint egy 60
wattos égőé.

Medencevezérlés

Rendíthetetlen szigetelés™ rendszer
Miközben a Paragon medencéket az egész világon használják, 
gyökereink mégiscsak kanadaiak. Tudjuk, hogyan kell öltözni hideg
időjárás esetén: rétegesen. Ugyanezt az elvet használjuk a
medencéinknél is, hogy azok optimálisan és hatékonyan üzemeljenek
még hűvösebb éghajlatú területeken is.

Annak érdekében, hogy a medencevízen és a vízvezetékrendszeren
keresztüli hőveszteséget minimalizáljuk, először az egész medence-
belsőt egy 8 cm vastag vákuumcsomagolt szigetelő Roxul takaróba
csomagoljuk. Ez a belső szigetelés drasztikusan csökkenti az üzemelés
zaját, könnyen eltávolítható, ha a medence belsejéhez kell hozzáférni.

Ezután hozzáadtunk egy 5 cm vastag 0,7 kg sűrűségű polisztirol-
hab-lemez réteget, ami kényelmesen és biztosan illeszkedik a
medence függőleges támaszai és a Permaloc örök-fa burkolat™ közé.
Az eredmény egy a piacon páratlan hő- és költségtakarékos szigetelő
rendszer.

A Paragon Permaloc™ fejlesztése
Legfontosabb jellemzői:
• Az alapoktól teljesen újragondoltuk a medence tervezésének 

és gyártásának lehetőségeit.
• Egy forradalmian új moduláris medenceszerkezet, mely nem 

tartalmaz fát, fémkapcsot, szöget és más elöregedésre 
hajlamos  anyagot.

• Az egész rendszer zárt az időjárás, a talaj menti nedvesség 
és a kártevők elől, miközben az értékes hőt benntartja.

• Drasztikusan csökkenti a karbantartásra fordítandó időt, az 
üzemeltetésre fordított pénzt, és meghosszabbítja a medence 
élettartamát.

• Csak a Paragon medencékre jellemző, és a piacon található 
legjobb megoldások közé sorolható.

Szigetelt biztonsági termotető
A termotető nagymértékben hozzájárul a
medence energiatakarékosságához, tiszta-
ságához és biztonságához. Minden Paragon
medencetípus tartalmaz egy duplaöltésű, a
szélei felé lejtő termotetőt, ami egy UV szűrőt
és penészölőt tartalmazó, tartós és vízálló
műbőr borításból és egy 1 kg sűrűségű 
középső habrétegből áll. A termotető hajtása
egy 5 cm-es U csatornával van megerősítve.
A gyermekek biztonsága érdekében a tető a
medencére rögzíthető 4 zárható pánttal.

Karbantartást nem igénylő külső

Ózon

Jet szivattyúja

Szűrő szivattyúja

5 cm vastag  
merev hab-
lemez

Háromszoros   
csőszigetelés

Roxul® szigetelés   

Elektromos vezérlés

Függőleges támasz

Fröccsöntött alap

Csővezetékrendszer

Medencéinket teljes egészében úgy fejlesztettük, hogy 
időjárástól függetlenül szuper hatékonyan működ-

jenek, minimalizálják az Ön költségeit 
és a környezet  károsodását.

´́



F
eltö

ltod
és

Jewel
A legkompaktabb medencénk, a 3 szemé-
lyes Jewel tartalmaz egy fekvőhelyet és
maximum 29 fúvókát, kimagasló
hidroterápiás masszírozást biztosítva.
Tökéletes párok számára, mint medence-
melletti kiegészítő, vagy mint a tetőterasz
éke. A halogén világítás és az LCD kijelző
alapfelszereltség. Kérje LED hangulat-
világítási rendszerrel a még esztétikusabb
hatás érdekében.

150
208 × 168 × 76 / 96 cm (sekély / mély változat)

3 személyes, heverőhellyel
1078 liter

25 / 29 (sekély / mély változat)
1

LCD
Halogén

3
Alapfelszereltség

3 kW
9,30 m2

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség

10 × 8 cm
Alapfelszereltség

Opcionális
-

Alapfelszereltség

Típus
Méretek

Ülőhelyek
Térfogat
Fúvókák

2,3 kW kétsebességű fúvókaszivattyú
Elektromos vezérlés

Világítás
Fejpárnák

Hi Flo keringető szivattyú
Vízmelegítő

Szűrés
Ozonizátor

Rothadás elleni medencealap
Termotető

Elegáns króm keretek
LED hangulatvilágítási rendszer
Négy hangfalas audiorendszer

Aromaterápiás pezsgőfürdő

(Eltérő vízmélység a sekély és a mély változatnál.)
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Legend
Kér egy egésztestes heverő masszázst,
egy mélyszövet sport-masszázstTM, vagy
egy élénkítő gerincsimogató terápiátTM? A
Legend mindezt és még többet nyújt
okosan integrált ülések és padok segít-
ségével 5 vagy 6 személy számára. Az
irányítása alatt lévő 46 fúvókával ez a
medence igazi hidroterápiás mennyor-
szág. Kérje a fedélzeti hang- és 
világításrendszert tartalmazó kiegészítő
Elite csomaggal.

Típus
Méretek

Ülőhelyek
Térfogat
Fúvókák

2,3 kW kétsebességű fúvókaszivattyú
Elektromos vezérlés

Világítás
Fejpárnák

Hi Flo keringető szivattyú
Vízmelegítő

Szűrés
Ragyogó víz ozonizátor

Rothadás elleni medencealap
Termotető

Elegáns króm keretek
LED hangulatvilágítási rendszer
Négy hangfalas audiorendszer

Aromaterápiás pezsgőfürdő

Legacy
A 4 nagyméretű mélyüléssel, melyek 
mindegyike egyedi hidroterápiás élményt
nyújt, a Legacy egy friss, üdítő és
élvezetes teljes méretű medence.
Pihenjen családjával vagy fürdőzzön
barátaival a 42 fúvókából kiáramló
melegvízben. Kérje a fedélzeti hang- és
világításrendszert tartalmazó kiegészítő
Elite csomaggal.

Típus
Méretek

Ülőhelyek
Térfogat
Fúvókák

2,3 kW kétsebességű fúvókaszivattyú
Elektromos vezérlés

Világítás
Fejpárnák

Hi Flo keringető szivattyú
Vízmelegítő

Szűrés
Ragyogó víz ozonizátor

Rothadás elleni medencealap
Termotető

Elegáns króm keretek
LED hangulatvilágítási rendszer
Négy hangfalas audiorendszer

Aromaterápiás pezsgőfürdő

250 250 Elite
208 × 208 × 97 cm 208 × 208 × 97 cm

4 4
1338 liter 1338 liter

42 42
2 2

LCD LCD
Halogén Halogén

4 4
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

3 kW 3 kW
9,30 m2 9,30 m2

Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

10 × 8 cm 10 × 8 cm
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

Opcionális Alapfelszereltség
- Alapfelszereltség

Alapfelszereltség Alapfelszereltség

250 250 Elite
208 × 208 × 97 cm 208 × 208 × 97 cm

5-6 5-6
1338 liter 1338 liter

46 46
2 2

LCD LCD
Halogén Halogén

3 3
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

3 kW 3 kW
9,30 m2 9,30 m2

Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

10 × 8 cm 10 × 8 cm
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

Opcionális Alapfelszereltség
- Alapfelszereltség

Alapfelszereltség Alapfelszereltség



Essence
A típus rendelkezik a Genesis összes
előnyével és egy további luxust 
jelentő heverőhellyel a legjobb
hidroterápiás fürdőzés érdekében.
Miközben a feszültség oldódik a nyakából,
hátából, combjából, vádlijából és láb-
fejéből, még mindig marad elegendő hely
5 vagy 6 személy számára, akikkel
megoszthatja a fürdőzés élményét. Kérje
a fedélzeti hang- és világításrendszert
tartalmazó kiegészítő Elite csomaggal.

Típus
Méretek

Ülőhelyek
Térfogat
Fúvókák

2,3 kW kétsebességű fúvókaszivattyú
Elektromos vezérlés

Világítás
Fejpárnák

Hi Flo keringető szivattyú
Vízmelegítő

Szűrés
Ragyogó víz ozonizátor

Rothadás elleni medencealap
Termotető

Elegáns króm keretek
LED hangulatvilágítási rendszer
Négy hangfalas audiorendszer

Aromaterápiás pezsgőfürdő

Genesis
4 sarok mélyüléssel és elegendő hellyel
6-7 személy számára, ez a medence
tökéletes nagyobb családok és azok
számára, akik imádnak szórakoztatni.
Mindegyik nagyméretű sarokülés egyedi
hidroterápiás kezelést nyújt, és a
padülések fúvókái biztosítják, hogy senki
se maradjon ki az élvezetből. Az 56 
fúvóka által nyújtott érzés a Genesis-t az
egyik legnépszerűbb medencévé teszi.
Kérje a fedélzeti hang- és világításrend-
szert tartalmazó kiegészítő Elite 
csomaggal.

Típus
Méretek

Ülőhelyek
Térfogat
Fúvókák

2,3 kW kétsebességű fúvókaszivattyú
Elektromos vezérlés

Világítás
Fejpárnák

Hi Flo keringető szivattyú
Vízmelegítő

Szűrés
Ragyogó víz ozonizátor

Rothadás elleni medencealap
Termotető

Elegáns króm keretek
LED hangulatvilágítási rendszer
Négy hangfalas audiorendszer

Aromaterápiás pezsgőfürdő

250 250 Elite
229 × 229 × 97 cm 229 × 229 × 97 cm

6-7 6-7
1610 liter 1610 liter

56 56
2 2

LCD LCD
Halogén Halogén

4 4
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

3 kW 3 kW
9,30 m2 9,30 m2

Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

10 × 8 cm 10 × 8 cm
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

Opcionális Alapfelszereltség
- Alapfelszereltség

Alapfelszereltség Alapfelszereltség

250 250 Elite
229 × 229 × 97 cm 229 × 229 × 97 cm

6-7 6-7
1610 liter 1610 liter

56 56
2 2

LCD LCD
Halogén Halogén

4 4
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

3 kW 3 kW
9,30 m2 9,30 m2

Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

10 × 8 cm 10 × 8 cm
Alapfelszereltség Alapfelszereltség

Opcionális Alapfelszereltség
- Alapfelszereltség

Alapfelszereltség Alapfelszereltség



Medallion

K
ika

pcs
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Típus
Méretek

Ülőhelyek
Térfogat
Fúvókák

2,3 kW kétsebességű fúvókaszivattyú
Elektromos vezérlés

Világítás
Fejpárnák

Hi Flo keringető szivattyú
Vízmelegítő

Szűrés
Ragyogó víz ozonizátor

Rothadás elleni medencealap
Termotető

Elegáns króm keretek
LED hangulatvilágítási rendszer
Négy hangfalas audiorendszer

Aromaterápiás pezsgőfürdő

Kizárólag Starry Night Blue és Moonscape színekben rendelhető.

250 250 Elite 350 350 Elite
279 × 229 × 97 cm 279 × 229 × 97 cm 279 × 229 × 97 cm 279 × 229 × 97 cm

8 8 8 8
1972 liter 1972 liter 1972 liter 1972 liter

60 60 70 70
2 2 3 3

LCD LCD LCD LCD
Halogén Halogén Halogén Halogén

4 4 4 4
Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség

3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
9,30 m2 9,30 m2 9,30 m2 9,30 m2

Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség

13 × 10 cm 13 × 10 cm 13 × 10 cm 13 × 10 cm
Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség

Opcionális Alapfelszereltség Opcionális Alapfelszereltség
- Alapfelszereltség - Alapfelszereltség

Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség

A Medallion a piacon lévő egyik 
legnagyobb és legfigyelemreméltóbb
medence, amely az otthoni medencék
valóságos mintaképe. A 3 hidroterápiás
mélyülés, a 4 padülés és egy gyönyörűen
kialakított heverőhely kényelmesen 
elegendő 8 személy számára. A 350 Elite
típusunk bámulatos számú 70 fúvókával 
rendelkezik, amit három 2,3 kW-os 
szivattyú működtet. Alapfelszereltség az
LCD elektromos kezelőpanel, halogén
világítási rendszer, AM/FM/CD négy hang-
fallal, LED hangulatvilágítás 
és az elegáns króm keretek. 
Ha nagyban gondolkozik, 
gondoljon a Medallion-ra!



Színek

Burkolatok

Grey (szürke) Oak (tölgy) Redwood (vörösfenyő) Walnut (dió)

Akár a medencében áztatja magát, vagy a kertben munkálkodik, jól fog jönni a 
közelben lévő zene. A vízálló AM/FM/CD audiorendszerünk biztonságosan van a
burkolatba rögzítve két hangfallal együtt. A másik két hangfal szükség esetén a
medenceperemből emelkedik ki, hogy optimális hangzást biztosítson az
élményfürdőzéshez. A mindig biztonságos kezelést az audió rendszernél elhelyezett
sötétre felgyulladó fényforrások segítik. Alapfelszereltség minden Elite típuson.

Alapfelszereltség minden medencetípusnál. A kiegészítő légkompresszor egy 
bámulatos víz alatti élményt hoz létre, amint milliónyi kis buborék fürdeti a bőrét,
majd feltörnek a vízfelszínre és nyugtató aromaterápiás illatot engednek ki.

NÉGY HANGFALAS AUDIORENDSZER

AROMATERÁPIÁS PEZSGŐFÜRDŐ

Semmi sem nyugtatóbb és romantikusabb a gyertyafénynél. Állítsa be a hangulatot
egy pihentető fürdőzéshez a többszínű LED lámpákkal, amik a medence kerületén
és oldalfalain találhatók. A kezelőpanel egy gombjának megnyomása beállítja a
hangulatot egy nyugtató, koordinált színváltakozással a medencén belül és kívül.
Rendelkezésre áll választható kiegészítőként a 250-es típusokon és alapfelszerelt-
ségként az Elite típusokon.

LED HANGULATVILÁGÍTÁSI CSOMAG

Jellemzok

Stílusos és kifinomult. A fényes rozsdamentes acél keret minden hidroterápiás
fúvókán alapfelszereltség.

ELEGÁNS KRÓM KERETEK

Az Ön színe… az Ön öröme. A MicrobanTM-nal dúsított, Lucite XL akril medencefelületek nyolc, az Ön személyiségének és kerti
bútorainak megfelelő, luxus színben kaphatók.

A Paragon burkolatok négy klasszikus színben kaphatók, hogy 
illeszkedjenek az Ön stílusához és a medence környezetéhez: Grey, Oak,
Redwood és Walnut.

Starry Night Blue Summer Sapphire Mystic Emerald

Galaxy Green Sterling Marble Pearl Alba

Moonscape Pearl Shadow

Öné a választás!

´́



A Paragon kizárólagos hazai 
forgalmazója a Finnrelax Kft.

Ingyenes zöld számunk: +36 80 980 900

www.finnrelax.hu 
info@finnrelax.hu

Fax: +36 29 352 570

Finnrelax Központ
2220 Vecsés, Fő út 79. Pf.: 53. 

Finnrelax Bemutatóterem
1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/a. 

Finnrelax Nyugat - Szaunárium
9023 Győr, Fehérvári út 10. 
Tel./Fax: +36 96 418 030 
info@szaunarium.hu 
www.szaunarium.hu

Finnrelax Dél - Sky Aqua Kft.
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 33-37. 
Tel.: +36 72 215 940; Fax: +36 72 516 954
info@skyaqua.hu 
www.skyaqua.hu

WWW.PARAGONSPAS.CA

Leisure Manufacturing Inc. tagja.
A specifikációk változtatási jogát a gyártó fenntartja.


