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Η Giorgio Miskaki Spa έχοντας ως γνώμονα την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων των πελατών της, εφαρμόζει τις καλύτερες 
τεχνικές και χρησιμοποιεί υλικά και εξαρτήματα υψηλής 
ποιότητας και τεχνολογίας, κατασκευάζοντας έτσι μπανιέρες 
mini pools και hammam υψηλών προδιαγραφών. 

Giorgio Miskaki Spa is committed to the satisfaction and 
the needs of its customers, applies the best techniques 
and uses high quality materials and components, making 
high-quality mini pools and steam baths.

Η Giorgio Miskaki Spa για την κατασκευή των προϊόντων 
της επιλέγει τα καλύτερα υλικά τα οποία τηρούν όλες τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εξάλλου τα πιστοποιητικά ISO και 
CE που διαθέτει η εταιρία, βεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα 
και την υπεύθυνη εργασία του εξειδικευμένου προσωπικού.

The materials of Giorgio Miskaki Spa selects observe 
all European specifications. The company’s ISO and CE 
certifications warrant the highest quality and confirm 
the responsible attitude and work of its highly-skilled 
personnel.

BEST
QUA
LITY



Eξωτερική επιφάνεια ακρυλικού 
κατασκευασμένη από Microban για την 
μέγιστη αντιμικροβιακή προστασία
External surface with
Microban and antimicrobial protection

Στρώσεις με ενίσχυση πολυεστέρα 
(fiberglass).
Polyester reinforcing layers
(fiberglass).

Extra στρώση για δυναμική ενίσχυση 
με Max power coat.
Extra layer for dynamic reinforcement 
with Max power coat.

H Giorgio Miskaki Spa έχει αναπτύξει ένα εντελώς 
οικολογικά ουδέτερο σύστημα πολυστρωματικών 
ακρυλικών με extra  ενίσχυση που οδηγεί σε ένα 
ελαφρύτερο, πιο σταθερό και φιλικό προς το περιβάλλον 
προϊόν.

Ολες οι μπανιέρες της Giorgio Miskaki Spa είναι 
κατασκευασμένες από το Lucite SW (100% χυτό 
ακρυλικό) υλικό κορυφαίας ποιότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Giorgio Miskaki Spa has developed an entirely eco-neutral 
Acrylic /Polymer laminate system with max power that 
results in a lighter, more stable and eco friendly product.

All Giorgio Miskaki Spa bathtubs are made from Lucite 
SW (100% cast acrylic) top quality material worldwide, 

Προαιρετικά ενισχύεται εμπλουτισμένο με extra ενίσχυση power coat. Oικολογικά ουδέτερο που οδηγεί σε ένα ελαφρύτερο, 
πιο σταθερό και φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. Ακόμη απομονώνει την ζέστη και τον ήχο, μειώνοντας σημαντικά το κόστος 
λειτουργίας καθιστώντας  τo spa μας ίσως το πιο ήσυχο και ασφαλές για την οικογένειά σας.

Οptionally enriched with extra reinforcement that leads to a lighter, more stable and eco-friendly product.
It also isolates heat and sound, reducing significantly the operating costs making our spa perhaps the quietest and safest for 
your family.



Minipools
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Oυρανός και γη γίνονται ένα, φτιάχνοντας έναν κόσμο μαγευτικό στο 
σημείο που σώμα και πνεύμα ενώνονται συνθέτοντας μια απέραντη 
γαλήνη. Αρώματα και ήχος χαρίζουν μία αίσθηση αναζωογόνησης και 
ευεξίας. Ένα ταξίδι μοναδικό.

Heaven and Earth become one, making a world enchanting to the 
point which body and spirit are united by composing an immense 
serenity. Perfumes and sound give a sense of rejuvenation and 
well-being. An unique trip.
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Minipool Ø211

Η Minipool 211 είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
μοντέλα μας! Το μοναδικό της σχέδιο και η μεγάλη 
της διάμετρος είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της. Σας 
δίνει την δυνατότητα να απολαύσετε τις ευεργετικές της 
ιδιότητες σε οποιαδήποτε από τις τρεις εκδόσεις. Έχει 
τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό 
χώρο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Xωρητικότητα νερού:  
• Bάρος πισίνας: 
• Bάθος πισίνας:  
• Xωρητικότητα ατόμων: 
• Έξοδοι Yδρομασάζ: 
• Έξοδοι Aερομασάζ: 
• Οζον jet: 
• Σύνολο jets:  
• Υποβρύχιος προβολέας: 
• Αir control: 
• Θερμαντήρας
• Ύψος ποδιάς:   
• Ύψος πισίνας:   
• Διάμετρος πισίνας: 	  

SPECIFICATIONS
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool depth:
• Capacity:
• Hydromassage jet:
• Air massage jet:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Underwater spotlight:
• Αir control:
• Heater :
• Skirt height
• Pool height
• Pool Diameter

970 lt
255 kg
88 cm

5 persons
29
18
1

48
3 colours

5
3 kw

91 cm
98 cm

Ø 211 cm

The Minipool 211 is one of our most impressive models!
Its unique design and its large diameter are the main 
features. It gives you the opportunity to enjoy its ben-
eficial properties in any of its three versions. Can be 
installed indoors or outdoors. 
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Minipool 200x200

Το minipool 200x200, προσθέτει μια νέα αισθητική και 
δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον για χώρους spa. 
Διαθέτει ανατομικά καθίσματα ώστε να επιτρέπει στους 
χρήστες να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν τις ανέσεις του! 
Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις τρεις εκδόσεις ανάλογα 
με τις ανάγκες σας!  Eχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι ιδανικό για 
ξενοδοχεία, γυμναστήρια, χιονοδρομικά κέντρα, ακόμη και για 
μεγάλες κατοικίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Xωρητικότητα νερού:  
• Bάρος πισίνας:
• Bάθος πισίνας: 
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Έξοδοι Yδρομασάζ:
• Έξοδοι Aερομασάζ:
• Oζον jet:
• Σύνολο jets: 
• Αir control: 
• Θερμαντήρας: 
• Ύψος ποδιάς
• Υψος πισίνας 
• Πλάτος πισίνας χωρίς επένδυση: 
• Μήκος πισίνας με επένδυση

SPECIFICATIONS
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool depth:
• Capacity:
• Hydromassage jet:
• Air massage jet:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Αir control:
• Heater:
• Skirt height:
• Pool height:
• Pool width without coatings:
• Pool length with coatings:

950 lt
230 kg
69 cm

5 persons
30
20
1

51
3

3 kw
76 cm
82 cm
195cm
200cm

200x200 minipool adds new aesthetics and creates a 
unique environment for spa centers. It has anatomic 
seats to allow users to relax and enjoy its comforts!
You can choose one of three versions according to 
your needs!  Minipool 200x200 can be placed in both, 
indoor and outdoor spaces. It’s ideal for hotels, gyms, 
ski centres and even in large residence.
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Minipool 200x150

To minipool 200x150, είναι ειδικά σχεδιασμένo για 3 άτομα 
που θέλουν να απολαύσουν την απόλυτη χαλάρωση. Η 
τοποθέτηση του τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 
χώρους το καθιστούν ένα μοναδικό στοιχείο διακόσμησης 
και λειτουργικότητας. Η λειτουργία του σε συνάρτηση με 
το εύχρηστο ψηφιακό χειριστήριο δίνει την δυνατότητα 
στον χρήστη να ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία. 
Η αρωματοθεραπεία και η οζονοθεραπεία είναι τα 
συμπληρωματικό στοιχεία που παρέχει για την μέγιστη ευεξία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Xωρητικότητα νερού:
• Bάρος πισίνας:
• Bάθος πισίνας:
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Jet Yδρομασάζ:
• Jet Aερομασάζ:
• Oζόν jet:
• Σύνολο jet:
• Υποβρύχιος προβολέας:
• Θερμαντήρα:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος πισίνας:
• Μήκος πισίνας:
• Πλάτος πισίνας:
• Μήκος πισίνας με ξύλινη επένδυση:
• Πλάτος πισίνας με ξύλινη επένδυση:

SPECIFICATIONS
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool depth:
• Capacity:
• Hydromassage jet:
• Air massage jet:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Underwater spotlight:
• Heater:
• Skirt height:
• Pool height:
• Pool length:
• Pool width:
• Pool length with wooden coatings:
• Pool width with wooden coatings:

650	lt
180	kg	
72	cm

3	persons
23
16
1
40

3	colours
3	kw

77	cm
83	cm
200	cm
150	cm
206	cm
156	cm

200x150 minipool is specially designed for 3
people who want to enjoy the absolute relaxation . Its 
placement both, indoor and outdoor spaces makes it a 
unique decorative and functionality model. Its operation 
in relation to the easily used digital board, gives the 
possibility to users to adjust the desired temperature. 
The aromatherapy and the ozone therapy are the 
additional elements which can be provided for maximum 
well-being .
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Xωρητικότητα νερού:  
• Bάρος πισίνας:
• Bάθος πισίνας: 
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Έξοδοι Yδρομασάζ:
• Έξοδοι Aερομασάζ:
• Oζον jet:
• Σύνολο jets: 
• Αir control: 
• Θερμαντήρας: 
• Ύψος ποδιάς
• Υψος πισίνας 
• Πλάτος πισίνας χωρίς επένδυση: 
• Μήκος πισίνας με επένδυση

SPECIFICATIONS
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool depth:
• Capacity:
• Hydromassage jet:
• Air massage jet:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Αir control:
• Heater:
• Skirt height:
• Pool height:
• Pool width without coatings:
• Pool length with coatings:

1.160 lt
150 kg
54 cm

2 persons
20

προεραιτικά
προεραιτικά

34
2

3 kw
65 cm

70,5 cm
195 cm
225 cm

Minipool 195x225

Το πρώτο mini pool με υπερχείληση που κατασκευάστηκε για 
να σας προσδώσει την αίσθηση του άπειρου

The first mini pool with over float that is made in order to 
give you the sense of infinity
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Xωρητικότητα νερού:  
• Bάρος πισίνας:
• Bάθος πισίνας: 
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Έξοδοι Yδρομασάζ:
• Έξοδοι Aερομασάζ:
• Oζον jet:
• Σύνολο jets: 
• Αir control: 
• Θερμαντήρας: 
• Ύψος ποδιάς
• Υψος πισίνας 
• Πλάτος πισίνας χωρίς επένδυση: 
• Μήκος πισίνας με επένδυση

SPECIFICATIONS
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool depth:
• Capacity:
• Hydromassage jet:
• Air massage jet:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Αir control:
• Heater:
• Skirt height:
• Pool height:
• Pool width without coatings:
• Pool length with coatings:

3.500 lt
350 kg
81 cm

4 persons
14

προεραιτικά
προεραιτικά

14
2

4 kw
87 cm
92 cm

190 cm
290 cm

Minipool 190x290

Το mini pool 290x190 είναι  ιδανικό τόσο για εσωτερικό 
όσο και για εξωτερικό χώρο. Προσφέρει άνετο καθισμα για  
χαλάρωση παρέχοντας υδρομασάζ ,θέρμανση και φωτισμό 
δίνοντας έμφαση στην εμπειρία των spa.

The mini pool 290x190 is suitable for both indoor and 
outdoor use. It has comftable seats so it can provide 
maximum relaxation, combining hydromassage , aero-
massage, water heater and lighting wich emphasises on 
spa’s experience.
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Minipool Ibiza 210x155

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Xωρητικότητα νερού:
• Bάρος πισίνας:
• Ύψος πισίνας:
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Χρωματοθεραπεία:
• Οζονοθεραπεία:
• Σύνολο jet:
• Ισχύς:
• Αντλία:
• Θερμαντήρας :
• Θέσεις : 2 επικλινείς & 1 καθήμενος

SPECIFICATIONS / EQUIPMENT
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool height:
• Capacity:
• Chromotherapy:
• Ozone therapy:
• Total jet:
• Power:
• Pump:
• Heater:
• Positions: 

850 lt
200 kg 
83 cm

3 persons
12 led

Yes
40 ( 32 hydrojet + 8 airjet)

230V - 16A
5,0 HP hydropump,1/4 HP circulation pump, airblower

Balboa 3,0kw 77 cm
  2 inclined & 1 seated

Η ιδανικότερη λύση  για μικρούς χώρους. Mε μια επικλινή θέση και 
δύο θέσεις για καθήμενους, σας φέρνουν κοντά σε μια μοναδική 
εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας.

Minipool Ibiza 210x155

The ideal solution for confined spaces. With one 
inclined position and two positions for seated, gives 
you the opportunity to have a great experience of 
wellness and relaxation.
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Minipool  Hawaii 225x225

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Xωρητικότητα νερού:
• Bάρος πισίνας:
• Ύψος πισίνας:
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Χρωματοθεραπεία:
• Οζονοθεραπεία:
• Αρωματοθεραπεία
• Σύνολο jet:
• Ισχύς:
• Αντλία:
• Θερμαντήρας:
• Σύστημα φίλτρανσης
• Ηχοσύστημα με βάση για Ipod
• Θέσεις : 7 καθήμενοι

SPECIFICATIONS / EQUIPMENT
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool hight:
• Capacity:
• Chromotherapy:
• Ozone therapy:
• Aromatherapy
• Total jet:
• Power:
• Pump:
• Heater:
• Filtration system
• Audio system with ipod docking station
• Positions: 

1680 lt
350 kg 
95 cm

7 persons
20 led

Yes
Yes

 70 ( 62 hydrojet + 8 airjet)
230 V - 20A

2 x 5,0 HP hydropump, circulation pump, airblower
Balboa 3,0 KW

Yes
Yes

7 seated

Οι βαθιές και ευρύχωρες θέσεις είναι το σήμα κατατεθέν 
της Hawaii mini pool. Στην κάθε θέση υπάρχουν διάφορα 
jet για μασάζ, που σε συνδιασμό  εξασφαλίζουν στον 
χρήστη ένα προσωπικό αναζωογονητικό μασάζ που 
ανακουφίζει εύκολα και ευχάριστα από μυικούς πόνους. 
Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει επτά ξεχωριστές θέσεις 
κάνοντας το ετσί ένα από τα μεγάλα οικογενειακά mini pool

Deep and spacious places are the trademark of
Hawaii mini pool. In each location there are several jets for 
massage, combining them to ensure the user a personal 
refreshing massage that relieves easily and pleasantly 
from muscle pains. Its design features seven sitting places 
making a big great family mini pools.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Xωρητικότητα νερού:
• Bάρος πισίνας:
• Ύψος πισίνας:
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Χρωματοθεραπεία:
• Οζονοθεραπεία:
• Σύνολο jet:
• Ισχύς:
• Αντλία:
• Φίλτρανση
• Θερμαντήρας :
• Θέσεις : 1 επικλινής & 5 καθήμενοι

SPECIFICATIONS / EQUIPMENT
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool hight:
• Capacity:
• Chromotherapy:
• Ozone therapy:
• Total jet:
• Power:
• Pump:
• Filter
• Heater:
Positions:

1450 lt
330 kg 

85,5 cm
6 persons

18 led
1

49
1x16A or 1x32A 

1χ2hp 230V/50Hz  2 speed
2 superfine paper filter

3kw Balboa/Gecko
1 inclined & 5 seated

Χαλαρώστε στα εργονομικά καθίσματα του και αφεθείτε σε 
ένα αναζωογονητικό μασάζ απολαμβάνοντας ταυτόχρονα 
όλες τις ευεργετικές ιδιότητες της χρωματοθεραπείας και της 
οζονοθεραπείας. 

Relax in its ergonomic seats and let yourself experience 
a refreshing massage while enjoying all the beneficial 
properties of chromotherapy and ozone therapy. 

Minipool  Aphrodite   215x215
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  230x230Minipool  Nefeli

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Xωρητικότητα νερού:
• Bάρος πισίνας:
• Ύψος πισίνας:
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Χρωματοθεραπεία:
• Οζονοθεραπεία:
• Σύνολο jet:
• Ισχύς:
• Αντλία:
• Φίλτρανση
• Θερμαντήρας:
• Θέσεις : 2 επικλινής και 3 καθήμενοι

SPECIFICATIONS / EQUIPMENT
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool hight:
• Capacity:
• Chromotherapy:
• Ozone therapy:
• Total jet:
• Power:
• Pump:
• Filter
• Heater:
• Positions: 

1.400 lt
350 kg 
87 cm

5 persons
18 led

1
50

1x16A or 1x32A 
1χ2hp 1 speed /  1χ2hp 230V/50Hz

2 superfine paper filter
3kw Balboa/Gecko 

2 inclined & 3 seated

Αυτό το μεγάλο οικογενειακό spa προσφέρει τα πάντα. 
Διαθέτει δύο επικλινείς θέσεις και 3 καθίσματα, με jet 
υδρομασάζ κατάλληλα τοποθετημένα για την αντιμετώπιση των 
μυϊκών πόνων και με σύστημα χρωματοθεραπείας απλά σας 
περιμένει να το απολαύσετε.

This large, family spa has everything. It has 2 inclined 
positions and 3 seats, with hydromassage jets appro-
priately installed for muscle pain treatment it is also 
equipped with colourtherapy system, waits for you to 
enjoy it.



16

Minipool Havana Family 90x190

H mini pool Havana family προσφέρει άφθονο χώρο για 5 
λουόμενους. Διαθέτει 2 επικλινείς θέσεις και 3 αναπαυτικά  
καθίσματα. Περιλαμβάνει επίσης jet για ανακούφιση του 
πόνου σε όλο σας το σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Xωρητικότητα νερού
• Bάρος πισίνας   
• Ύψος πισίνας
• Xωρητικότητα ατόμων
• Χρωματοθεραπεία
• Οζονοθεραπεία
• Σύνολο jet
• Ισχύς
• Αντλία
• Θερμαντήρας
• Θέσεις : 2 επικλινής και 3 καθήμενοι

SPECIFICATIONS / EQUIPMENT
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool hight:
• Capacity:
• Chromotherapy:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Power
• Pump
• Heater
• Positions:

700 lt
270 kg    
75 cm

5 persons
8 x 1 led

   -
36

1x16A 230V/50Hz
1 χ 3hp 2 speed

1x2Kw 230V/50Hz
2 lounges & 3 seated

The mini pool Havana family offers plenty of room for 5 
bathers. It has 2 lounge beds and 3 comfort seats. Also 
includes ‘’My jets’’ to relief pain all over your body
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Minipool  Bahamas 400x230

Η πισίνα Bahamas είναι το πιο σημαντικό από όλα μας τα spa. 
Με βάθος 1.26μ. πλάτος 2.30μ. και μήκος 4μ. και εξοπλισμένη 
με σύστημα αντίστροφης κολύμβησης την καθιστά ικανή να 
σας παρέχει μια τέλεια εμπειρία δίνοντας σας την ευκαιρία 
να αποδώσετε τις κολυμβητικές σας ικανότητες στον μέγιστο  
βαθμό.

The most important of all our spa is that specific one. It 
has 1,26 m deepness,  2,30 m wideness and 4 m. logness,  
reflecting with an outstanding look and comfort. It is also 
equipped with an inverse swimming system and that gives 
you the opportunity to practice your swimming skills at 
maximum

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Xωρητικότητα νερού:
• Bάρος πισίνας: 
• Ύψος πισίνας:
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Χρωματοθεραπεία:
• Οζονοθεραπεία:
• Αρωματοθεραπεία: 
• Σύνολο jets:
• Ισχύς:
• Θερμαντήρας:
• Αντλία:
• Σύστημα φίλτρανσης:
• Ηχοσύστημα με βάση για Ipod:
• Θέσεις: 1 επικλινής 2 καθήμενοι

SPECIFICATIONS / EQUIPMENT
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool height:
• Capacity:
• Chromotherapy:
• Ozone jet:
• Aromatherapy:
• Total jet:
• Power:
• Ηeater:
• Pump:
• Filtration system:
• Audio system with ipod docking station:
• Positions: 

7.500 lt
1.200 kg    
126 cm

3 persons
No

 Yes
No

46 ( 42 hydrojet + 4 Turbojet)
220V - 50A

Balboa 5,5 KW
4 x 5,0 HP hydropump, circulation pump

 1/4 HP
No

2 Seats and 1 Lounge
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Xωρητικότητα νερού
• Bάρος πισίνας
• Bάθος πισίνας
• Xωρητικότητα ατόμων
• Έξοδοι Yδρομασάζ
• Έξοδοι Aερομασάζ
• Oζον jet
• Σύνολο jets
• Αir control
• Θερμαντήρας    
• Ύψος ποδιάς
• Υψος πισίνας

SPECIFICATIONS
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool depth:
• Capacity:
• Hydromassage jet:
• Air massage jet:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Αir control:
• Heater
• Skirt height:
• Pool height:

1.600,00
270 kg
70cm

2 persons
10

-
-

10
 2 

3 kw    
70
75

Minipool 300x140x70

Η Minipool 300x140  είναι εξοπλισμένη με σύστημα 
ανακύκλωσης και ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου 
θερμοκρασίας νερού και απολύμανσης.. Διαθέτει 2 θέσεις και 
ο υπόλοιπος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χαλάρωση 
και αναζωογόνηση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο.

The Minipool 300x140 is equipped with a recycling pump 
Skimmer, it also includes an electronic control panel for 
water temperature and disinfection. . It has 2 seats and the 
rest space can be used for relaxation and revitalization. It can 
be placed indoors or outdoors.
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191x92

Το minispa συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα ενός spa 
σε μικρή διάσταση. Κατασκευάστηκε αποκλειστικά για να 
προσφέρει απόλαυση και άνεση στον χρήστη χάρη στο ειδικό 
ανατομικό του κάθισμα. Ιδανικό για μικρούς χώρους σε σπίτια, 
γυμναστήρια φυσικοθεραπευτήρια κ.λ.π.

The minispa offers all the benefits of a spa in α small 
size. Manufactured exclusively for the enjoyment and the 
comfort of the user thanks to its specific anatomical seat. 
Ideal for confined spaces in homes, gyms, physiotherapy 
centers etc

Mini Spa

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Xωρητικότητα νερού:
• Bάρος mini spa:
• Bάθος mini spa:
• Xωρητικότητα ατόμων:
• Jet Yδρομασάζ:
• Jet Aερομασάζ:
• Oζον jet:
• Σύνολο jet:
• Αir control:
• Ύψος πισίνας με επένδυση
• Ύψος επένδυσης πισίνας :
• Μήκος mini spa:
• Πλάτος mini spa:

SPECIFICATIONS
• Water Capacity:
• Pool Weight:
• Pool Depth:
• Capacity:
• Hydromassage jet:
• Air massage jet:
• Ozone jet:
• Total jet:
• Αir control:
• Mini spa height: with coating
• Pool height with coating:
• Pool length:
• Pool width:

160 lt
80 kg 

55 cm
1 άτομο

25
16
1

42
2

69 cm
62 cm 

191 cm
92 cm
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Bathtubs
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H μπανιέρα είναι η απόλαυσή μας στο 
μπάνιο. Εκεί που χαλαρώνουμε και 
ξεχναμε τις  δυσκολίες της ημέρας. 
Εκεί που μένουμε μόνοι μας και 
χαλαρώνουμε. Εκεί που αφήνουμε τις 
σκέψεις μας, τα προβλήματά μας.  Με 
σεβασμό στην σύγχρονη διακόσμηση 
και την διαχρονική αισθητική 
δημιουργούμε το μπάνιο των ονείρων 
σας.

The bathtub is the place in the bathroom 
that we go to relax,to leave our thoughts 
and our problems. Is the place that we 
are alone with ourselves. With respect 
for the contemporary design and for 
the timeless elegance we create the 
bathroom of your dreams!
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Panselinos  Ø 180

Ο κυκλικός σχεδιασμός με τις μεγάλες καμπύλες, προσφέρει 
κομψότητα στον χώρο, δίνοντας στο μπάνια σας ένα ιδιαίτερο 
στυλ.

The round shape with large curves gives your bath-
room a unique style with a sence of elegance.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Διάμετρος μπανιέρας:
• Βάθος μπανιέρας:  
• Υψος μπανιέρας με ποδιά:

SPECIFICATIONS
• Water capacity: 460 lit
• Bathtub diameter: 180 cm
• Bathtub depth: 58,5 cm
• Bathtub height with skirt: 73cm

460   lit
180 cm
58,5 cm

73 cm
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The classic lines come to meet the contemporary design 
and the result is our new outstanding model ERATO! It 
can be placed both indoor and outdoor.

Οι κλασσικές γραμμές έρχονται και συναντούν το μοντέρνο 
σχεδιασμό δημιούργώντας έτσι αυτό το καινούριο μοντέλο 
της εταιρίας Giorgio MiskakiSpa, την μπανιέρα ‘Erato’. 
Μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο

Erato 190Χ145

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:  
• Βάθος μπανιέρας: 
• Ύψος ποδιάς:
• Υψος μπανιέρας με ποδιά:
• Σύνολο jets

SPECIFICATIONS
• Water capacity
• Bathtub depth
• Skirt height
• Bathtub height with skirt
• Total jets

420  lit
54 cm
61 cm
66 cm

24
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Elizabeth

For the lovers of modern design and minimal 
aesthetics, Elizabeth bathtub provides the absolute 
comfort and relaxation. Whether at floor level or 
free-standing, with perimeter skirt cover of your 
choise, it’s a work of art in your bathroom.

Για τους λάτρεις του μοντέρνου σχεδιασμού και της
minimal αισθητικής η μπανιέρα Elizabeth προσφέρει την 
απόλυτη άνεση και χαλάρωση.
Εγκιβωτισμένη ή με κάλυψη ποδιάς ελεύθερης
εγκατάστασης της επιλογής σας, είναι ένα
κομψοτέχνημα στο μπάνιο σας.

SPECIFICATIONS 
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:
           

 
470 lit
56 cm
60 cm
65 cm

 
360 lit
56 cm
60 cm
65 cm

 
190 lit
52 cm
60 cm
65 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς: 
• Υψος μπανιέρας  με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Υψος μπανιέρας  με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας: 
• Ύψος ποδιάς: 
• Υψος μπανιέρας με ποδιά: 

190x160

190x130

190x90

190x160 / 190x130 / 190x90 
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This inspired, ergonomic and anatomic bathtub is revolu-
tionary for body relaxation. Rihanna bathtub satisfies all 
modern bathroom requirements. The wooden coatings in 
wenge colour on the upper part of the bathtub makes it 
stand out among all the other.

Ο εμπνευσμένος εργονομικός και ανατομικός σχεδιασμός 
της μπανιέρας, φέρνει την επανάσταση στη χαλάρωση του 
σώματος . Η μπανιέρα Rihanna πληρεί όλες τις μοντέρνες 
απαιτήσεις στο χώρο του μπάνιου. Η ξύλινη επένδυση σε 
χρώμα wenge και φυσικό, στο πάνω μέρος της, την κάνει να 
διαφέρει από τις υπόλοιπες.

Rihanna

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς: 
• Υψος μπανιέρας με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς: 
• Υψος μπανιέρας  με ποδιά:

SPECIFICATIONS 
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

    
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

 
580 lit
50 cm
60 cm
72 cm

 
260 lit
50 cm
60 cm
72 cm

185χ150

185χ90

185x150 / 185x90  
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SPECIFICATIONS 
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

165x140
360 lit
49 cm
60 cm
65 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:  
• Βάθος μπανιέρας:  
• Ύψος ποδιάς:  
• Υψος μπανιέρας με ποδιά: 
 

Κensho 165x140

Mπανιέρα με minimal γραμμές και μεγάλη 
χωρητικότητα. Προσφέρει άνεση στους χρήστες.

A bathtub with minimal lines and high capacity. It 
offers users comfort.
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Η μπανιέρα Hermes είναι για 2 άτομα και αντιπροσωπεύει μια 
κλασική διαχρονική πρόταση η οποία συνδυάζει την κομψότητα 
και την απόλαυση.
Η Hermes 180x80 δημιουργήθηκε για περιορισμένους
χώρους. Μπορεί να τοποθετηθεί και εγκιβωτισμένη.

Hermes bathtub suitable for 2 persons represents a
classic, timeless option that combines elegance with
pleasure. Hermes 180x80 was created for confined spaces. 
It can be installed in floor or freestanding
with perimeter skirt colour of your choice.

Hermes 180x115 / 180x80  

SPECIFICATIONS 
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:
                               
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

 
250 lit
46 cm
60 cm
65 cm

180 lit
46 cm
60 cm
65 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

180χ115

180χ80
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Calypso 180x100

Mπανιέρα σε σχήμα oval, ελεύθερης τοποθέτησης. 
Οι κομψές καμπύλες καθιστούν την μπανιέρα ιδιαίτερη. 
Ο συνδυασμός εργονομίας και αισθητικής προσφέρει ένα 
άριστο αποτέλεσμα.

An oval shaped, free standing bathtub. The elegant 
curves make this bathtub unique. The combination of 
ergonomic design and aesthetics create an excellent 
result.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς: 
• Υψος μπανιέρας με ποδιά:

SPECIFICATIONS
• Water capacity:       230 lit
• Bathtub depth:      46 cm
• Skirt height:      60 cm
• Bathtub height with skirt:   65 cm
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Knossos 

Η μπανιέρα αυτή έχει 4 τζετ υδρομασάζ στη
πλάτη, χειρολαβές, αντιολισθητική επιφάνεια και μεγάλο 
βάθος. Έχει κατασκευαστεί ειδικά για να προσφέρει 
ανακούφιση και θεραπεία από πολλές διαταραχές της 
σωματικής και ψυχικής υγείας. Η συγκεκριμένη μπανιέρα 
χρησιμοποιείται από πολλά θεραπευτικά κέντρα.

This bathtub is specialy desinged for people who need 
extra help in order to use it. Among other things it has to 
offer anti-slip surface and handles to insure the safe way 
in or out. It also has 4 back jets that can relief you from 
back pains. It is very comon for treatment centers to use.

200x100 / 190x90 / 180x80 / 170x80

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα νερού:  
• Βάθος μπανιέρας: 
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά: 

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας: 
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά: 

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας: 
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά: 

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας: 
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά: 

SPECIFICATIONS 
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt: 

• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:      

• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:                       

• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

260 lit
57 cm
60 cm
65 cm

220 lit
57 cm
60 cm
65 cm

200 lit
52 cm
60 cm
65 cm

175 lit
52 cm
60 cm
65 cm

200χ100

190χ90

180χ80

170χ80
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Το μοναδικό σχήμα αυτής της μπανιέρας προσφέρει στον 
χρήστη άνεση και μέγιστη χαλάρωση. Ο κλασσικός σχεδιασμός 
του, δίνει στο μπάνιο ένα ξεχωριστό στύλ. 

The unique shape of this bathtub has to offer max-
imum comfort and relaxation to its users. it classic 
design with a modern touch give your bathroom a 
distinctive style.

Artemis 180x80 / 170x80

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα νερού:  
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας: 
• Ύψος ποδιάς: 
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά: 

SPECIFICATIONS 
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

180 lit
43 cm
60 cm
65 cm

130 lit
43 cm
60 cm
65 cm

180χ80

170χ80
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
• Χωρητικότητα νερού 
• Βάθος μπανιέρας
• Ύψος ποδιάς
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
• Χωρητικότητα νερού 
• Βάθος μπανιέρας
• Ύψος ποδιάς
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά

180x80
220 lit
47 cm
60 cm
65 cm

160x70
110 lit
40 cm
50 cm
55 cm

150x70
100 lit
40 cm
50 cm
55 cm

140x70
90 lit
39 cm
50 cm
55 cm

120x70
70 lit
39 cm
50 cm
55 cm

100x70
50 lit
34 cm
50 cm
55 cm

180x90
250 lit
47 cm
60 cm
65 cm

170x70
170 lit
40 cm
50 cm
55 cm

170x80
200 lit
47 cm
60 cm
65 cm

170x90
240 lit
47 cm
60 cm
65 cm

SPECIFICATIONS
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

SPECIFICATIONS
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

Ο minimal σχεδιασμός της Lydia προσδίδει την απόλυτη 
αίσθηση του μοντέρνου. Ιδανική για περιορισμένους χώρους 
αλλά και για εκείνους που θέλουν ένα σύγχρονο και 
εργονομικό αποτέλεσμα.

The minimal design gives Lydia the ultimate sense of 
modern. Ideal for confined spaces.

Lydia 180x90 / 180x80 / 170x90 / 170x80 / 170x70 
160x70 / 150x70 / 140x70 / 120x70 / 100x70 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:   
• Βάθος μπανιέρας:     
• Ύψος ποδιάς:    
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:     

SPECIFICATIONS
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt: 

220 lit
48 cm
60 cm
65 cm

Asymmetric 180x115x65

Το πρώτο από τα τρία ασύμμετρα μοντέλα μας.  Έχει την 
δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα δύο χρήστες 
αλλά παράλληλα να εξοικονομήσει χώρο στο μπάνιο σας! 

The first of our three asymmetric models!
It can accomodate two people at the same time but also ti 
can save precious space from your bathroom.

1 2
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Asymmetric 160x90

Μια εκπληκτική σχεδίαση, ασύμμετρη, διαχρονική, με 
ελκυστικό εσωτερικό χώρο, που συναγωνίζεται μπανιέρες με 
πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Ιδανική για μικρά μπάνια. Μια 
πραγματικά εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

An exceptional asymmetrical design with plenty of room 
for the user so it can easily compete with much larger 
bathtubs. It’s ideal for small bathrooms that need a con-
fiend but elegance and refind style

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Χωρητικότητα νερού: 
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

SPECIFICATIONS
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

140 lit
43 cm
53 cm
58 cm

1 2
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Asymmetric 150x90 / 130x90

H ασύμμετρη, γωνιακή μπανιέρα έχει εκπληκτική 
σχεδίαση και αποτελεί την ιδανική λύση για μικρά μπάνια.

The asymmetric angular bathtub that may has small 
size but doesn’t lack in style! Ideal for small bathrooms 
with large sence of style!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

SPECIFICATIONS
• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

• Water capacity:
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

 
115 lit
42 cm
54 cm
59 cm

 
100 lit
42 cm
54 cm
59 cm

150x90

130x90 1 2
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160x160 / 150x150 / 140x140

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

SPECIFICATIONS
• Water capacity:
• Bathtub  depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

• Water capacity:
• Bathtub  depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

• Water capacity:
• Bathtub  depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

260 lit
46 cm
60 cm
65 cm

220 lit
46 cm
60 cm
65 cm

180 lit
46 cm
60 cm
65 cm

160x160

150x150

140x140

Σχεδιασμός με όμορφες καμπύλες, κατάλληλη για 2 άτομα, 
είναι ιδανική για γωνιακούς χώρους, προσθέτοντας μια 
διαφορετική άποψη στο χώρο. Δυνατότητα κατασκευής 
ξύλινης ποδιάς σε wenge, δρύς (φυσικό χρώμα) ή RAL της 
αρεσκείας σας.

A bathtub with sharp edges, suitable for two people is 
designed to be placed in corners so it can give a different 
prospective in the space. The perimetre skirt can be either 
from wood in wenge wood or oak natural color or RAL 
colors of your choice.

Kos 
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Dilos 150 x 150  /  125 x 125

Ενα μοντέλο μπανιέρας αφιερωμένο στους ανθρώπους 
που τους αρέσει η άνεση. Με κλασικο σχεδιασμό που της 
επιτρέπει να ταιριάζει με οποιοδήποτε στυλ μπάνιου.

Τhis bathtub could be the one that can easily placed in 
modern or classic bathrooms! It is designed for people 
who love comfort and style.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

• Χωρητικότητα νερού:
• Βάθος μπανιέρας:
• Ύψος ποδιάς:
• Ύψος μπανιέρας με ποδιά:

SPECIFICATIONS
• Water capacity
• Bathtub depth:
• Skirt height:
• Bathtub height with skirt:

• Water capacity
• Depth bathtube
• Height of valance
• Bathtub height with apron

180 lit
40 cm
59 cm
64 cm

110 lit
40 cm
59 cm
64 cm

150x150

125x125
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Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης, που παραπέμπει στο 
παρελθόν.

Free standing bathtub that refers to the past. 

Kassandra

Ariadni

175x76x84

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάρος μπανιέρας:
• Υλικό κατασκευής

SPECIFICATIONS
• Water capacity
• Bathtub weight:
• Material

190 lit
81 kg
acrylic

186x88,5x60,5    150x75x58

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης οβάλ.
Διατίθεται σε 2 διαστάσεις.

Free standing bathtub oval. Available in 2 
dimensions.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάρος μπανιέρας:
• Υλικό κατασκευής

SPECIFICATIONS
• Water capacity
• Bathtub weight:
• Material

340 lit
57 kg
acrylic
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A free standing bathtub with innovative 
design. Available in 2 colours, black 
with white and white.

Ioli

Erietta

180x87x65

170x80x58

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης, με 
πρωτοποριακό design. Διατίθεται σε 2 
χρώματα, μαύρο με λευκό και λευκό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάρος μπανιέρας:
• Υλικό κατασκευής

SPECIFICATIONS
• Water capacity
• Bathtub weight:
• Material

190 lit
53 kg
acrylic

Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης,  με 
πρωτοποριακό design και μοναδικές 
γραμμές.

A free standing bathtub, with innovative 
design and unique lines.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χωρητικότητα νερού:
• Βάρος μπανιέρας:
• Υλικό κατασκευής

SPECIFICATIONS
• Water capacity
• Bathtub weight:
• Material

270 lit
60 kg
acrylic



Shower tray 170, 160, 140, 120

Acrylic shower trays with anti-slip  surface, ideal for bath-
rooms with confined space. They can also provide an easy 
and safe access to people with limited mobility.

Ακρυλικές ντουζιέρες με αντιολισθητικό πάτο, κατάλληλες 
για μπάνια με περιορισμένο χώρο. Ακόμη δίνει την 
δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης σε άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα.

SPECIFICATIONS
 Dimensions:

120Χ80Χ5 cm
140Χ80Χ5 cm
160X80X5 cm
170x80x5 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Διαστάσεις:

Βαλβίδα ντουζιέρας CGS

CGS shower tray valve
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδρομασάζ 
Αερομασάζ
Αντλία νερού
Αντλία αέρα 
Ισχύς 

SPECIFICATIONS
Hydromassage
Air massage 
Water pump 
Air pump
Power supply  

 
6 jet 
6 Jet

24 VDC  παροχή 17.700 lit / ώρα
24 VDS 

220-230V 

Spa seat  /  A.μ.Ε.Α.  bath

Η Giorgio Miskaki Spa  πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο 
υποστηρίζει δυναμικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Α.μ.ΕΑ). Μια φυσική ή ψυχική κατάσταση που περιορίζει 
τις κινήσεις, τις αισθήσεις ή τις δραστηριότητες, 
δημιουργεί την ανάγκη παροχής μέσων για τη 
διευκόλυνση και βελτίωση της διαβίωσης, προκειμένου 
αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο αυτοδύναμη. 

Giorgio Miskaki Spa adopts a human-centred approach 
and dynamically supports persons with disabilities. A 
physical or mental condition that affects motor and sen-
sory functions and human activities makes it necessary 
to provide means to facilitate and improve living condi-
tions so that the person involved can be as independent 
as possible. 
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Hammam

Ειδικές κατασκευές από πλάκες εξομάλυνσης.

Το hammam (τούρκικο λουτρό) είναι η Ανατολίτικη έκδοση 
του ατμόλουτρου και θεωρείται η υγρή έκδοση της sauna. 
To hammam είναι ένας χώρος περισυλλογής, ηρεμίας και 
χαλάρωσης. Οι χρήστες του μπορούν να απολαύσουν την 
χαλαρή μουσική, τον απαλό φωτισμό, την κατευναστική 
επίδραση του νερού και τα αιθέρια αρώματα.

Hammam (Turkish bath) is the oriental version of steam-
bath and it’s considered to be the wet version of sauna. 
Hammam is a place for concentration, tranquility and relax-
ation. The users can enjoy and chill out with music, moody 
light, the calming effect of water and essential oils.
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Sauna

Sauna είναι η διαδικασία κατά την διάρκεια της οποίας το 
σώμα εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία, έως και 1200C, για 
15 -25 λεπτά. Ακολουθεί η ψύξη του σώματος με ψυχρό 
νερό, χιόνι ή πάγο. Τα οφέλη της sauna για την σωματική 
και ψυχική υγεία είναι πολλά και αδιαμφισβήτητα. Η πιο 
δημοφιλής  sauna θεωρείται η Φινλανδική.

Sauna is the procedure during which the body is 
exposed to high tempratures, up to 1200C, for 15 - 25 
minutes. After that the body cools down with water, 
snow or ice. The benefits of sauna for both physical 
and mental health are indisputable. The most popular 
sauna considers to be the Finnish sauna.
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Ice & Salt

Ζεστό και κρύο, δύο αντιθέσεις που ήταν πάντα ελκυστικές.

O πάγος τρίμμα παρέχει καλύτερη ψύξη και αποτελέσματα για το 
ανθρώπινο δέρμα, μετά από ένα ζεστό μπάνιο σε spa. Έχει σταθερή 
έχει θερμοκρασία -0,5 βαθμούς Κελσίου και μεγαλύτερη ανώμαλη 
επιφάνεια σε σύγκριση με άλλους τύπους παγου. Επιπλέον είναι 
καλύτερος στο χειρισμό και παρέχει διπλά αποτελέσματα ψύξης 
στο peeling του δέρματος. Η παροχή πάγου τρίμμα σε spa, sauna ή 
hamam παρακινεί τους επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν τον πάγο 
έπειτα από κάποια από τις θερμές παροχές βοηθώντας έτσι στην 
διατήρηση της καλής υγείας και της ομορφιάς!. Αυτό βοηθάει θετικά 
στη διατήρηση της υγείας, αλλά και στην περιποίηση της ομορφιάς. 

Hot and cold , two contrasts were always attractive.

The ice Flake provides better cooling and implications for the human 
skin after a hot bath in spa. The Flake ice has a temperature of -0.5 
degrees Celsius and more irregular surface than other types of ice. 
Moreover Flake ice is better at handling and provides double cooling 
results in peeling of the skin.  Providing ice crumbs at spa, sauna or 
hamam motivates visitors to cool after heating. This helps in maintain-
ing good health, but also in beauty care.

Οι πέτρες άλατος ,κοινώς γνωστές και ως κρυσταλλικές πέτρες 
άλατος είναι κατασκευασμένες από αλάτι Ιμαλαίων. Προκείται 
για το αγνό και φυσικό αλάτι τι οποίο από την αρχαιότητα είναι 
γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Έχοντας 84 διαφορτικά 
στοιχεία και υψηλή κρυσταλλική δομή, χρησιμοποιείτε για 
διαφορους θεραπευτικούς σκοπούς. Λόγω της δομής του, 
κάνει εύκολη την απορρόφηση των θρεπτικων συστατικών του 
και την αποκατάσταση της ισσοποπίας των αλκαλίων και των 
ηλεκτρολυτών του σώματος.

Salt stones, commonly known as crystalline salt 
stones, are made of Himalayan salt. It is the pure 
and natural salt that since antiquity has been known 
for its beneficial properties. Having 84 differential 
elements and a high crystalline structure, you are 
using for various therapeutic purposes. Because of 
its structure, it makes it easy to absorb its nutrients 
and restore the alkaline and electrolyte balance of 
the body..
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Santorini - Aegean Magic

Santorini - Pure Bliss

Mykonos  - Kensho

Mykonos  - Cavo Tagoo

Santorini -  Charisma Suites
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Mykonos - Archipelagos

Mykonos - Anax

Corfu - Marbela Pure Bliss Santorini

Lychnos Parga
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ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HOTEL ΛΙΘΟΣ
HOTEL NEVE

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ RESORT & SPA
HOTEL ΣΕΜΕΛΗ
HOTEL ΠΑΤΡΙΚΟ
HOTEL ΑΦΡΟΔΙΤΗ
HOTEL ΑΜΑΔΡΥΑΣ
HOTEL ΜΥΘΟΣ
HOTEL ΜΟΡΦΕΑΣ
HOTEL COSMOPOLITAN
HOTEL ΠΛΑΤΩΝ
CAVO OLYMPO LUXURY HOTEL & 
SPA

ΕΔΕΣΣΑ
ΑΙΓΑΙ

ΓΡΕΒΕΝΑ
LA MOARA
DON CONSTANTIN
KALIA HOTEL

ΣΕΡΡΕΣ
HOTEL EPAVLIS

ΔΡΑΜΑ
HOTEL KOUROS
 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ACHELOIDES HOTEL

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
SILVA SUITES
HOTEL ΝΕΒΡΟΣ
HOTEL ΠΑΝΔΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ATHINA PALACE
HOTEL MAISON 
HOTEL KORNILIOS PALLAS

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
OLYMPION SUN SET HOTEL
ΑΘΗΝΑ PALACE HOTEL
EKIES RESORT
POMEGRANATE 
ANASTASIA RESORT
ΑΜΜΩΝ ΖΕΥΣ HOTEL
HOTEL AFITIS
HOTEL ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ANTHEMUS SEA HOTEL
RENAISSANCE HOTEL
LESSE HOTEL
ALLIA PALACE

ΠΑΡΓΑ
LICHNOS BEACH

ΠΗΛΙΟ
HOTEL STEVALIA
HOTEL DRYADES
HOTEL MINELSKA
HOTEL PALLADIO

ΑΙΔΗΨΟΣ
ΚΝΩΣΣΟΣ HOTEL
ΕΡΜΗΣ HOTEL
ΕΙΡΗΝΗ HOTEL
ΓΑΛΗΝΗ HOTEL
KAPOLOS HOTEL

ΠΥΛΟΣ
HOTEL ΚΑΡΑΛΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ HOTEL & SPA

ΑΙΓΙΝΑ
HOTEL ARGO

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
ΑΓΓΙΣΤΡΟ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΓΚΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
COLOSSEUM
GYMNASIUM

ΚΡΗΤΗ
DOMES OF ELOUNDA
ANEMOS RESORT & SPA 
DOLPHIN BAY 
ΠΕΤΟΥΣΗΣ HOTEL
ALEXANDER BEACH HOTEL
ΚΑΛΥΨΩ HOTEL
DELINA ΑΝΩΓΕΙΑ
CRETA SUN
HAPPY DAYS
BELLA PAIS

ΚΕΡΚΥΡΑ
MARBELLA
VILLA SULTANA

ΛΕΥΚΑΔΑ
HOTEL THEONI Suites & Spa

ΠΑΡΟΣ
ASTERAS PARADISE
HOTEL BOUDARI
HOTEL ZEFI
CAPTAIN DUNAS

ΜΥΚΟΝΟΣ
CAVO TAGOO
KENSHO 
ANAX 
APOLLONIA RESORT
KOUROS HOTEL & SUITES
SEA SIDE STUDIOS
RIVA SUITES
MYKONIAN BLUE
HOTEL ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
SAINT JOHN HOTEL

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
CHARISMA SUITES
CHROMATA SUITES
AIOLOS HOTEL
KATERINAS HOTEL
VENDEMA 
WHITE PEARL VILLAS 
CENTRAL PYRGOS HOTEL
AURORA LUXURY
SAN MARINO SUITES
MANSION POSEIDON 

ΘΑΣΟΣ
AEOLIS HOTEL
HOTEL NIKOLETTA
HOTEL BLUE DREAM
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