BANHEIRAS acrílico
Imersão ou Hidromassagem

CATÁLOGO 2022

LOUNGE 130
Acrylic Freestanding

Medidas 1,30C X 0,70L X 0,60A | Peso 45Kg | Vol 135L

*imagem ilustrativa

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja de madeira | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

IMERSE 150
Acrylic Freestanding

Medidas

*imagem ilustrativa

150C X 073L X 0,70A | Peso 38 Kg

|

Vol 198L

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja de madeira | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

IMERSE 160
Acrylic Freestanding

Medidas

*imagem ilustrativa

160C X 073L X 0,70A | Peso 45 Kg

|

Vol 215L

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja de madeira | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

LOUNGE 170
Acrylic Freestanding

Medidas 1,70C X 0,80L X 0,60A | Peso 40Kg | Vol 175L

*imagem ilustrativa

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja de madeira | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

LEVITAT white
Acrylic Freestanding

Medidas 1,70C X 0,80L X 0,73/0,57A | Peso 52Kg | Vol 216L

*metais na peça é opcional.

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja | cromoterapia em Led | misturador de piso ou metais na peça

@spasversati

LEVITAT black
Acrylic Freestanding

Medidas 1,70C X 0,80L X 0,73/0,57A | Peso 52Kg | Vol 216L

*consultar modelo disponível dos metais na peça

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja | cromoterapia em Led | misturador de piso ou metais na peça

@spasversati

IMERSE 2020
Acrylic Freestanding

Medidas 1,80C X 0,80L X 0,74A | Peso 55Kg | Vol 216L

*imagem ilustrativa

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 10 jatos de hidromassagem
Plus 10 jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja de madeira | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

SOFISTICAT Double
Acrylic Freestanding

,6

1,09

1,77

Medidas 1,77C X 1,09L X 0,60A | Peso 55Kg | Vol 400L

*imagem ilustrativa

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja de madeira | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

SOFISTICAT Double Prime
Acrylic Freestanding

*imagem ilustrativa

,6

1,09

1,77

Medidas 1,78C X 1,20L X 0,60A | Peso 55Kg | Vol 400L
*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | bandeja de madeira | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

SOFISTICAT round

ĵ ,54

0,63

Acrylic Freestanding

Medidas

*imagem ilustrativa

1,54D X 0,63A |

Peso 45Kg

|

Vol 315L

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | cromoterapia em Led | misturador de

@spasversati

SOFISTICAT round slim
Acrylic Freestanding

1,50m

0,60m

₭ Ė

Medidas

*imagem ilustrativa

1,50D X 0,60A |

Peso 45Kg

|

Vol 315L

*as medidas podem variar em até 3cm para mais ou para menos.

www.spasversat i.co m.br
A banheira freestanding traz um signiﬁcado totalmente independente e novo às palavras conforto, relaxamento e
luxo, transformando banheiras em obra de arte e seu banheiro em sala de banho. Superfície em acrílico, com
acabamento tipo stand alone, pronta para ser colocada, sem necessidade de alvenaria de acabamento.
Disponível nas versões:
Imersão sem hidromassagem
Essencial 8 mini jatos de hidromassagem
Plus 8 mini jatos de hidromassagem + Blower com 10 injetores de borbulhas
Opcionais Sistema de reaquecimento | cromoterapia em Led | misturador de piso

@spasversati

MISTURADOR

Mod. 4

Mod. 1

Mod. 2

Mod. 3

www.spasversat i.co m.br

Elegante, moderno e funcional, o misturador de piso é ideal para acompanhar as banheiras freestanding. Fabricado em material nobre, de alta resistência e
durabilidade. Com suporte ﬁxador no piso, apresenta corpo ﬁxo e bica giratória. Outro recurso adicional é a ducha de mão, que facilita o enxágüe da espuma.
Para melhor funcionamento, recomenda-se um sistema de abastecimento pressurizado com pressão entre 20 mca à 45 mca.
Disponível na linha curva cor preta e cromada e linha ret cromada.
Disponibilizamos também o kit de metais para os modelos de banheiras Soﬁsticat Round e Levitat (mod.4).
O kit cromado é composto pelo registro de água quente, fria, torneira e ducha manual.
@spasversati

BANDEJA para banheira

*imagem ilustrativa

www.spasversat i.co m.br

Prepare-se para o bem-estar completo!
As bandejas são ideais para quem busca unir conforto, comodidade e praticidade na hora de tomar banho.
Pensando nesses momentos, a Spas Versati oferece um modelo elegante fabricado em madeira nas
medidas medidas 0,92C x 0,20L x 0,15 ou 1,15C x 0,20L x 0,15.
@spasversati

VERT SPA slim
Inox

MEDIDAS
Altura: 1,65m
Largura: 0,11m
Profundidade: 0,09m
Peso: 15Kg
0,55
0,11

0,09

1,65

1,65

*imagem ilustrativa

* Consulte a Spas Versati para mais informações sobre instalação
Necessário pressurizador para potencializar os jatos.

www.spasversat i.co m.br

@spasversati

www.spasversat i.co m.br

@spasversati
show room: Av. Prof. Dea Ehrhardt de Carvalho, 2981 | Campinas | SP

