
Ospa-Floating tekniği
              Eşsiz bir banyo deneyimi
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Faydaları

Enerjik açıdan uygun tuzlu su tedavisi

 Hoş bir alan hissi için kabuklar veya tanklar                            

yerine açık havuzlar

 Etkili hazırlık sayesinde yüksek doluluk oranı

 Tuzlu su preparasyonu tamamen otomatik 

olarak kontrol edilir. Doldurmadan havuz boşaltmaya 

kadar basit kullanım

Özel Ospa işleme teknolojisi sayesinde aseptik 

berrak tuzlu su için hijyen ve kalitede en yüksek 

standart

Lüks tesislere eğilimRahat ve sezgisel

Kendi odalarında açık havuzlu görsel olarak çekici yüzen 

sistemler artan talep görmektedir. Bu sistemlerin 

konuklar tarafından kabulü, kapalı yüzer tanklardan 

önemli ölçüde daha yüksektir. Sızdırmazlık hissi, alanın 

cömert izlenimine yol açar.  

Yüzen odalardaki sıhhi tesisler konforu arttırır ve 

banyo misafirinin münhasırlığının altını çizer.

Sistemin tüm kontrolü ve havuzun doldurulması ve 

boşaltılması, Ospa tarafından özel olarak geliştirilen 

BlueControl® yüzer kontrol ile gerçekleştirilir.

Sistem, Ospa BlueControl® pilotun dokunmatik ekranına 

sadece birkaç dokunuşla kolayca çalıştırılabilir. Grafik 

menüleri, sezgisel olarak istenen işlevlere yönlendirir.

Tuzlu suyu hissedin, arının.

Normal tuzlu su banyolarında tuz içeriği genellikle
% 0.4 - 2 iken, yüzen havuzdaki konsantrasyon Ölü 
Denizdekinden daha yüksektir. Böylece vücut ağırlıksız 
bir şekilde yüzebilir. Vücut ısısı, vücut ısısı tuzlu su ile 
hoş bir şekilde giderilir. Ayrıca, tamamen sakin ve 
karanlık derin rahatlamaya katkıda bulunur.

Zaten bir saatlik tam gevşeme konsantre olma 

yeteneğini güçlendirir, kendi kendini iyileştirme 

süreçlerini hızlandırır ve bedeni ve zihni canlandırır.

  
Ekonomik ve etkili

Hijyenik olarak mükemmel tuzlu su sağlamak için tuzlu su 

arıtımı, yüksek performanslı filtrasyon, dezenfeksiyon ve pH 

kontrolünden oluşan teknolojinin etkili bir kombinasyonunu 

gerektirir. Salamura banyolarında uzman olan Ospa, yüksek 

hijyen gereksinimlerini ve gerekli direnci özel bir şekilde 

karşılayan kendi ürün serisini sunmaktadır. 

Beden ve zihin için rahatlama
Benzersiz ağırlıksızlık hissini yaşayın! Yüzerken, vücut sıcak tuzlu suda yatarsınız. Konsantrasyon o kadar yüksektir ki 
su üzerinde yüzersiniz - ağırlıksız. Çok kısa bir süre sonra derin rahatlama başlar - beden ve zihin için ideal bir mola. 
Yüzen, telaşlı ve aşırı uyarım yoluyla stres belirtilerine karşı en iyi cevaptır.

Ospa tuzlu su işlemi sayesinde değerli tuzlu su ekonomik 

olarak korunur ve işlenir. Bu etkili teknoloji, her yüzücü 

için hijyenik olarak mükemmel tuzlu su sağlar.

Yüksek performanslı sporlarda, daha 

kısa rejenerasyon aşamaları 

nedeniyle vücut için yüzerlik kullanılır. 

Yüzen uygulamaların olumlu raporları 

ağrı terapisinde ve fonksiyonel spinal 

şikayetlerde de bulunabilir.

Tıbbi etkiler

FloatingSpa, SALAVEO by Anja Aldinger, Nagold



Örnek olarak

Tuzlu suyun özellikle verimli hazırlanması yüksek 

doluluk oranını mümkün kılar. 60 dakikalık 

uygulama süresi ile günde yaklaşık beş uygulama 

mümkündür. Gelir: 600 Euro. Ayda sadece 20 gün 

ile bu, yılda 12.000 € veya 144.000 € gelir anlamına 

gelir *.

Ospa Schwimmbadtechnik
Tel: +49 7171 705-0    www.ospa.info

Değişken kar merkezinden

Buhar banyoları, saunalar ve benzerleri çoğunlukla 

ücretsiz olarak kullanılabilirken, kozmetik ve masaj 

uygulamaları kalifiye uzmanlar gerektirse de, yüzen 

sistemler hızla kar merkezi haline gelebilir.

Ospa-BlueControl® üzerinden kolay kullanım nedeniyle 

uzman bir personele gerek yoktur.
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* Kullanılan sayılar varsayılan değerler ve her biri için
Projeyi ayrı ayrı tanımlayın. Size yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyarız.

Dayanıklı ve verimli

Yüksek tuz konsantrasyonu nedeniyle, yüksek kaliteli teknoloji 

gereklidir. Bu nedenle, yerleşik havza bileşenleri, pompalar, 

filtre sistemleri veya havzanın kendisi gibi tuzlu su ile temas 

eden tüm parçalar, tek dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. 

Ospa tuzlu su teknolojisi, 

Her kullanımdan sonra yüzen havuzları boşaltın ve 

temizleyin. Tuzlu su daha sonra ayrı bir depolama 

tankında işlenir ve ekonomik olarak sıcaklıkta tutulur. 

Bu, yüksek düzeyde hijyen sağlar ve maliyet ve enerji 

tasarrufu sağlar.
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