


Spa Modules pakub silmapaistvaid tava- ja erilahendusi nii äri- kui eraprojektidele, arvestades 
tänapäeva wellness-klientide kõrgeid ootusi. Heaolu- ehk nn wellness-keskuste suunitlusega 
disaini- ja ehitusfirmana mõistame, et suurepärasel disainil peab olema nii vorm kui ka 
funktsioon. Seda arvestades loome esteetilise spaa-ala, kus kasutatakse vaid uusimat 
tehnoloogiat. Meie valikusse on disainerid loonud erinevaid tooteid vannitubade, aurusaunade
ja spaade tarvis. Tooted on toorikutena seeriatootmises, kuid vastavalt Teie soovidele ja 
võimalustele valmistame kõiki ka eritellimustena. Pakume seega ka väga unikaalseid 
lahendusi, mis on disainitud spetsiaalselt Teile.

Aitame luua ideedest reaalsuse nõustades disaini, loov-lahenduste ning tehnilise 
informatsiooniga. Vajadusel oleme abiks lõplikust paigaldamisest, ülevaatamise ja üleandmiseni.



Saunad
Meie toodetud unikaalse disainiga saunades saab 
nautida saunamõnusid nagu seda tehti sajandeid 
tagasi Vana-Kreekas ja Roomas. Cupola, Tacco ja 
Cubo disainsaunad võimaldavad nautida kvaliteeti 
ja hubasust sobitudes nii spaadesse kui ka 
kodustesse tingimustesse. Disainsauna sarja 
seeriatoodete mahutavus on tootest ja selle 
mõõtmetest sõltuvalt 4-14 inimest.  
Disainsaunad on saadaval nii seeriatootmises kui 
ka erilahendustena tellides. 



Cubo......................

.......Tacco

Cupola..........
1660x1660x2250

2000x2000x2250

2000x2100x2000



Pingid ja lamamistoolid
Pinkide ja lamamistoolide sarjas disainime ja toodame vastavalt kliendi soovidele, vajadustele ja 
võimalustele. Pinkide ja toolide osas võivad esineda teatavad piirangud nende paigaldamisel, 
kuid tootes väga täpselt konkreetsete jooniste alusel saame selle riski viia miinimumini. 
Pinke ja toole toodame samuti nii seeriatootmises kui 
ka eritellimuslike töödena. Lisaks valmistame pinke 
ja lamamistoole standardsetes mõõtudes 
toorikutena, mis võimaldavad soovi korral 
ja vajalike oskuste olemasolul ise neile 
lõplik disain ja kuju luua.  



DeLuxe...........

................Sleep

Couche..............

6000x3700x860

2051x700x844

1867x700x958



............Basic

2000x700x1000

Relax...........

2840x1450x1100



Dušikaared
Valmistame nii seeriatootmises kui eritellimusena erineva disainiga 
dušinurki ja -kaari. Tegemist on unikaalse disainiga toodetega,
mis elavdavad ja eristuvad nii eramajade kui ka suurte spaa 
ruumide sisustuses. Eksklusiivne toode Tulipe võib pakkuda 
silmailu nii kodus, spaas, kui ka näiteks hotellides ja 
ilusalongides. Ümmargusi dušinurki pakume nii üksikult kui 
mitmekaupa ning lisaks toodame erilisemaid disainkaari 
vajadusel korraga kasutamiseks mitmele inimesele. 



Tulipe........

.........Shower

Circle............

1250x1250x2500

2095x2095x2100

1160x1090x2100



Saunauksed
Pakume ka erinevates mõõtudes ja erinevate klaasidega saunauksi.
Tarneaeg on ustel ca 3 nädalat, kogus 1-10 tk
Liivapritsiga matistatud klaasist saunauste valmistamisel 
kasutatakse karastatud klaasi ja kvaliteetset alumiiniumlengi.

Alumiiniumleng on väga tugev ja ei roosteta. 
Käelisus on vahetatav (parem ja vasak).
Profiili-mõõdud: 42x70mm

Klaasivalikus on järgmised värvitoonid: pronks, hall, kirgas, siiditrükk 
kolme kirka horisontaalse triibuga, satinovo.
Klaasi paksus: 8 mm 
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