


On talvisen kylmä joulukuun ilta.

Laskeudut hitaasti lämpimänä kuplivaan kylpyyn ja 

katsot ylös kohti taivaan tähtiholvia.  

Kuuntelet hiljaisuutta ja annat koko kehosi rentoutua. 

Kutsumme tätä elämisen laaduksi ja puhtaaksi nautinnoksi.

Jättää hetkeksi mielestään arjen rasitteet, velvollisuudet ja teh-

tävät on parasta, mitä voit tehdä sekä ruumiillesi että sielullesi.

Nordpool on jo vuosien ajan valmistanut pohjoismaiseen ilmas-

toon tarkoitettuja ulkoporealtaita. Tiedämme tarkalleen, miten 

ankarassa ilmastossamme ympäri vuoden kestävä poreallas on 

rakennettava, eristettävä, asennettava ja koottava.

Kolminkertaisella eristyksellä, erillisillä kiertopumpuilla, hyvin 

eristetyillä kansilla ja loppuun asti mietityillä yksityiskohdilla 

luomme porealtaat, jotka tekevät hyvää niin keholle, sielulle 

kuin lompakollekin.

Säästä riippumatta lämpötila 
on tänä vuonna 37°C.



Tervetuloa syvyyksiin.
Laskeutumisessa veteen on jotain taianomaista. Syvälle. Suureen siniseen. 

Emme halua väittää, että porealtaissamme voi päästä samoihin tuntemuk-

siin kuin syvänmeren sukelluksessa. Mutta lähes kuitenkin. Antaa koko 

kehon kietoutua lämpimään, pehmeästi kuplivaan veteen tähtikirkkaan 

taivaan alla on ylellinen tunne, jonka haluamme suoda yhä useammille. Siksi 

olemme lisänneet porealtaittemme syvyyden 75 senttimetriin, joka on ehkä 

allasmarkkinoiden suurin syvyys. Olemme siitä ylpeitä ja toivotamme sinut 

tervetulleeksi sinen syvyyteen.
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Kuuntele hiljaisuutta
Rasittavassa arjessamme aika ja rauha ovat asioita, joista on pulaa. 

Äärimmilleen kiristetty tahti tekee yksinkertaisista, aikoinaan itsestäänselvistä 

asioista kovaa valuuttaa ja ylellisyyttä, joista saa nauttia aivan liian vähän.

Siksi mielestämme on tärkeää, että voit todella rentoutua kun varaat itsellesi 

aikaa laskeutua kylvyn syleilyyn. Silloin sinun on voitava kuulla lintujen laulu met-

sässä ja tuulen suhina lehvistössä sekä nauttia ympärillesi laskeutuvasta 

rauhasta. Uuden Q-sarjamme pumput toimittaa Gecko, laatumerkki, johon 

kuuluu joitakin markkinoiden ehdottomasti parhaita ja hiljaisimpia 

kiertopumppuja. Shhhh.
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Talvikylpy hyvällä omallatunnolla.

-18 °C
Nimemme Nordpool ei ole mikään sattuma.  

Porealtaamme on suunniteltu Ruotsissa ruotsalaiseen ilmastoon.  

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota altaittemme eritykseen ja suunnitteluun niin, että ne pitävät 

lämpötilan korkeana myös kuukausia kestävässä keskitalven kylmyydessä. Kaikissa porealtaissamme 

on 3-kerroseristys, joka säilyttää lämmön muita altaita huomattavasti pienemmin kustannuksin. 

Erillinen kiertopumppu pitää energian kulutuksen minimissään. Ylimääräisellä eristeellä ja ruostu-

mattomilla suuttimilla varustettu lasikuituinen pohja kuuluu muihin yksityiskohtiin, jotka soveltuvat 

hyvin pohjoismaiseen ilmastoon ja säästävät sekä ympäristöä että lompakkoa.
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Syvyydeltään 75 cm:n Tor on  
markkinoiden syvimpiä ulkoporealtaita.

Kolmikerroksinen eriste ilmarakoineen ja  
erillinen kiertopumppu tekevät 
Nordpoolista energiatehokkaan.

Kanadalainen Gecko-
kiertopumppu on lähes äänetön.

Hierontavaikutuksen 
maksimoimiseksi käytämme 3 hv:n 
hierontapumppua. 

Pumppua ohjataan Geckon uusimmasta 
näytöstä.

Täysautomaattisessa puhdistusjärjestelmässä on 
XL60-otsonipuhdistin.

Kaikilla Nordpool-porealtailla on aina 
2 vuoden takuu.

Mitat: 

Paikkoja: 

Vesimäärä: 

Paino: 

Sähköjärjestelmä: 

Ohjausjärjestelmä: 

Lämmitysaggregaatti: 

Pumput: 

Vesisuuttimia: 

2000 x 2000 x 970 mm
6 paikkaa, joista 1 on makuupaikka 
1300 litraa
300 kg
380 V / 50 Hz
Gecko In.Ye 3 + In.K500-värinäyttö 
Gecko 3 kW
1 vesipumppu 3 hv
1 Gecko-kiertopumppu 0,25 hv 
34 RD-suutinta

Vesiputous: 

Suodatusjärjestelmä: 

Otsonipuhdistus: 

Valaistus: 

Niskatyynyt: 

Akryylipinnoite: 
Ulkoverhoilu: 

Eristys: 

Sisätilan väri: 

1 kpl, valaistu                             
Elementtisuodatus                                           
On, XL60
Heijastava LED päävalaisin, 
näyttävä valaistus vesirajassa    
3 kpl
Lucite
Tuhkanharmaa
3 kerrosta + ilmarako 
Vaalea tai tumma

Tekniset tiedot

PAIKKOJA SUUTTIMIA VESIMÄÄRÄ

Tor-altaassa on tilaa koko perheelle, yksi sen kuudesta paikasta  

on makuupaikka. 75 cm:n istumasyvyytensä ansiosta se kuuluu 

markkinoiden syvimpiin. 34 voimakasta suutinta ja lähes äänetön 

Gecko-pumppu rauhoittaa kylpyhetken.

Tor / Q6
Tor Q6 altaan edut

6 34 1300 L
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Syvyydeltään 75 cm:n Idun on luultavasti markki-
noiden syvimpiä ulkoporealtaita.

Kolmikerroksinen eriste ilmarakoineen ja erillinen 
kiertopumppu tekevät Nordpoolista energiatehok-
kaan.

Kanadalainen Gecko-kiertopumppu on lähes 
äänetön.

Hierontavaikutuksen maksimoimiseksi käytämme 
3 hv:n hierontapumppua.

Pumppua ohjataan Geckon uusimmasta 
näytöstä.

Täysautomaattisessa puhdistusjärjestelmässä on 
XL60-otsonipuhdistin.

Kaikilla Nordpool-porealtailla on aina 2 vuoden 
takuu.

Mitat: 

Paikkoja: 

Vesimäärä: 

Paino: 

Sähköjärjestelmä: 

Ohjausjärjestelmä: 

Lämmitysaggregaatti: 

Pumput: 

Vesisuuttimia:

2150 x 2150 x 970 mm
6 paikkaa, joista 2 on makuupaikkoja 
1360 litraa
400 kg
380 V / 50 Hz
Gecko In.Ye 3 + In.K500-värinäyttö 
Gecko 3 kW
1 vesipumppu 3 hv
1 Gecko-kiertopumppu 0,25 hv 
36 RD-suutinta

Vesiputous: 
Suodatusjärjestelmä: 
Otsonipuhdistus: 
Valaistus:

Niskatyynyt: 
Akryylipinnoite: 
Ulkoverhoilu: 
Eristys: 
Sisätilan väri: 

1 kpl, valaistu 
Elementtisuodatus 
On, XL60
Heijastava LED päävalaisin, 
näyttävä valaistus vesirajassa   
3 kpl 
Lucite
Tuhkanharmaa
3 kerrosta + ilmarako   
Vaalea tai tumma

Tekniset tiedot

PAIKKOJA SUUTTIMIA VESIMÄÄRÄ

Idun Q7 altaan edut

6 36 1360 L

Syvyydeltään 75 cm:n Idun on yksi markkinoiden syvimmistä 
porealtaista. Se on myös tilava, ja sen kuudesta paikasta 
kaksi on makuupaikkoja. 36 voimakasta suutinta ja lähes 
äänetön Gecko-kiertopumppu takaavat sinulle sekä 
rauhallisen että miellyttävän kylpyhetken.

Idun / Q7
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Syvyydeltään 78 cm:n Oden on luultavasti 
markkinoiden syvin ulkoporeallas.

Kolmikerroksinen eriste ilmarakoineen ja erillinen 
kiertopumppu tekevät Nordpoolista energiatehok-
kaan.

Kanadalainen Gecko-kiertopumppu on 
lähes äänetön.

Hierontavaikutuksen maksimoimiseksi 
käytämme kahta 3 hv:n hierontapumppua.

Pumppua ohjataan Geckon uusimmasta näytöstä.

Täysautomaattisessa puhdistusjärjestelmässä on 
XL60-otsonipuhdistin.

Kaikilla Nordpool-porealtailla on aina 2 vuoden 
takuu. 

Mitat: 

Paikkoja: 

Vesimäärä: 

Paino: 

Sähköjärjestelmä: 

Ohjausjärjestelmä: 

Lämmitysaggregaatti: 

Pumput: 

Vesisuuttimia: 

2300 x 2300 x 970 mm
7 paikkaa, joista 2 on makuupaikkoja 
1490 litraa
450 kg
380 V / 50 Hz
Gecko In.Ye 3 + In.K500-värinäyttö 
Gecko 3 kW
2 vesipumppua 3 hv
1 Gecko-kiertopumppu 0,25 hv
57 RD-suutinta

Vesiputous: 

Suodatusjärjestelmä: 

Otsonipuhdistus: 

Valaistus: 

Niskatyynyt: 

Akryylipinnoite: 

Ulkoverhoilu: 

Eristys: 

Sisätilan väri: 

1 kpl, valaistu                             
Elementtisuodatus                                          
On, XL60
Heijastava LED päävalaisin, 
näyttävä valaistus vesirajassa    
4 kpl
Lucite
Tuhkanharmaa
3 kerrosta + ilmarako 
Vaalea tai tumma

PAIKKOJA SUUTTIMIA VESIMÄÄRÄ

Oden Q8 altaan edut

7 57 1490 L

Oden on lippulaivatuotteemme Nordpool-porealtaiden 
joukossa. 57 voimakaan suuttimen ja lähes äänettömän 
Gecko-pumpun ansiosta kaikki kylpijät voivat nauttia 
miellyttävästä hieronnasta ääniympäristössä, jossa voi 
keskustella vaikka kuiskaamalla. 7 paikkaa, joista 2 on 
makuupaikkoja.

Oden / Q8
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Uskomattoman edullinen ulkoporeallas, jonka 
ansiosta saat kylpeä paljon rahallasi.

Tärkeimmistä yksityiskohdista ei ole tingitty.  
Kaikki olennaiset osat edustavat samaa korkeaa 
tasoa kuin kaikki muutkin Nordpool-altaat.
Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon. 

Altaassa on runsaasti tilaa sekä perheelle että 
ystäville.

Viidestä paikasta kaksi on makuupaikkoja.

Täysautomaattisessa puhdistusjärjestelmässä on 
XL60-otsonipuhdistin.

Kaksinkertainen eristys, ilmarako.

Kaikilla Nordpool-porealtailla on aina 2 vuoden 
takuu.

Mitat: 

Paikkoja: 

Vesimäärä: 

Paino: 

Sähköjärjestelmä: 

Ohjausjärjestelmä: 

Lämmitysaggregaatti: 

Pumput: 

Vesisuuttimia: 

2000 x 2000 x 950 mm
5 paikkaa, joista 2 on makuupaikkoja 
1200 litraa
300 kg
380 V / 50 Hz
Gecko In.Ye 3 + In.K500-värinäyttö 
Gecko 3 kW
1 vesipumppu 2 hv
1 kiertopumppu 0,35 hv

31 ruostumatonta suutinta

Vesiputous: 
Suodatusjärjestelmä: 

Otsonipuhdistus: 

Valaistus: 

Niskatyynyt: 

Akryylipinnoite: 

Ulkoverhoilu: 

Eristys: 

Sisätilan väri: 

1 kpl, valaistu
Elementtisuodatus
On, XL60
Heijastava LED päävalaisin, 
näyttävä valaistus vesirajassa 
3 kpl
Lucite
Tumma
2 kerrosta + ilmarako
Vaalea tai tumma

Tekniset tiedot

PAIKKOJA SUUTTIMIA VESIMÄÄRÄ

Sarek altaan edut

5 31 1200 L

Sarek Sarek on seurallisten ihmisten poreallas. Viisipaikkai-

sessa altaassa, joista yksi on makuupaikka, on tilaa 

sekä perheelle että ystäville. 31 suutinta huolehtivat 

kaikkien kylpijöiden miellyttävästä hieronnasta. 

Keskihintainen poreallas antaa rahalle runsaasti 

vastinetta!
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Poreallas, jonka hinta on matala mutta jonka 
tarjoamat laatu ja kylpynautinto ovat uskomattoman 
korkeat.

Erittäin voimakas hieronta, jonka takaa 74 suutinta! 

Erikoissyvä kylpytila, 75 cm.

Ergonomisesti muotoillut istuimet.

Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon.

Täysautomaattisessa puhdistusjärjestelmässä on 
XL60-otsonipuhdistin.

Kaksinkertainen eristys, ilmarako.

Kaikilla Nordpool-porealtailla on aina 2 vuoden 
takuu.

Mitat: 

Paikkoja: 

Vesimäärä: 

Paino: 

Sähköjärjestelmä: 

Ohjausjärjestelmä: 

Lämmitysaggregaatti: 

Pumput: 

Vesisuuttimia: 

2200 x 2200 x 970 mm
5 paikkaa, joista 1 on makuupaikkoja 
1450 litraa
400 kg
380 V / 50 Hz
Gecko In.Ye 3 + In.K500-värinäyttö 
Gecko 3 kW
2 vesipumppua 3 hv
1 kiertopumppu 0,35 hv                   
74 ruostumatonta suutinta

Vesiputous: 

Suodatusjärjestelmä: 

Otsonipuhdistus: 

Valaistus: 

Niskatyynyt: 

Akryylipinnoite: 

Ulkoverhoilu: 

Eristys: 

Sisätilan väri: 

2 kpl, valaistut 
Elementtisuodatus 
On, XL60
Heijastava LED päävalaisin, 
näyttävä valaistus vesirajassa 
3 kpl
Lucite
Tumma
2 kerrosta + ilmarako     
Vaalea tai tumma

Tekniset tiedot

PAIKKOJA SUUTTIMIA VESIMÄÄRÄ

Abisko altaan edut

5 74 1450 L

Yksi asiakkaittemme ehdottomista suosikeista. Hieron-
tajätti, jossa on 74 suutinta! Abiskossa on tilaa 5 
kylpijälle, yksi makuupaikkaa ja yksi istumapaikka 
kokovartalohierontaan. Maksimoitua hierontaa ja 
nautintoa!

Abisko
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Istuinpaikkamme on muotoil-

tu sallimaan koko kehollesi 

maksimaalisen rentoutuksen. 

Ulkoporealtaissamme on 

enimmillään 74 suutinta.  

Monissa on kaksi makuupaik-

kaa, ja teimme uudesta Q-sar-

jastamme erikoissyvän kylpy-

nautintosi maksimoimiseksi. 

Ruostumattomat suuttimet ja 

erikoiseristetty pohja ovat meil-

le itsestäänselvyyksiä. 

Ajan mittaan laatu kannattaa. Yksityiskohdat ovat meille tärkei-

tä ja kehitämme jatkuvasti toimintojamme ja hallintalaitteitam-

me, jotta ne olisivat helppokäyttöisiä ja kestäisivät vuosien ajan 

päivittäistä käyttöä.

Kandalainen Gecko on maailman 

johtava ulkoporeallastarvikkeiden 

toimittaja. Sen pumput ja 

näyttöjärjestelmät ovat 

huipputuotteita asennettaviksi 

nykyaikaiseen ulkoporealtaa-
seen. Se on koko porealtaan 

sydän, ja siksi pidämme tärkeänä 

käyttää vain parasta, mitä mark-

kinat voivat tarjota. Hiljaiset ja 

voimakkaat pumput, joita ohja-

taan helppokäyttöisiltä näytöiltä ja 

älykkäällä tekniikalla.

RAHOITUS
Ostaessasi porealtaan Nordpoolilta saat nopean 

toimituksen, hyvää palvelua ja turvallisen kaupan. 

Yhteistyössä Wasa Kreditin kanssa tarjoamme asiak-

kaillemme edullisia rahoitusvaihtoehtoja. Esimerkiksi 36 

kuukauden korottoman osamaksusopimuksen. 

Ota meihin yhteys, niin saat lisätietoja.

ASENNUS JA VALMISTELUT
Nordpool-porealtaan asentamisessa ei ole mitään merkillistä.

Porealtaamme toimitetaan täydellisinä ja asennusvalmiina.

ASENNUSPAIKKA
Poreallas asennetaan tasaiselle ja kiinteälle pinnalle. 

Sopiva alusta on puuterassi tai kiveys (ei koskaan suoraan nurmikolle)

SÄHKÖLIITÄNTÄ
Huomaa, että kaikki sähköliitännät on annettava ammattimaisen 

sähköasentajan tehtäväksi.

TÄYTTÄMINEN
Käytä porealtaan täyttämiseen vedellä puutarhaletkua.

Tunnelmallisen LED-valaistuksen avulla luot iltakylvyllesi haluamasi il-

mapiirin ja värimaailman. Porealtaisiimme on asennettu sekä heijastavat 

LED-valot että kuituoptiset silmukat.

Hyvä tietää ennen
ostopäätöstä:

M I K A E L  K A R L S S O N ,  T O I M I T U S J O H T A J A

Periaatteemme on aika yksinkertainen. 
Mielestämme jokaisella on oltava mahdollisuus 

hankkia itselleen ulkoporeallas lompakon 
paksuudesta riippumatta. Lisäksi meille on 

itsestään selvää, että kaikilla on oltava varaa 
laatuun ja käyttövarmuuteen.

Suurimmissa porealtaissamme on kaksi makuupaikkaa, jotka on muo-

toiltu ergonomisesti tarjoamaan maksimaalisen nautinnon ja rentoutuk-

sen. Miellyttävät tyynyt rentouttavat niskaa. Viiden porealtaamme 

sisätilan väriksi voit valita tumman tai vaalean.

Kaikki Nordpool-ulkoporealtaat on suunniteltu pohjoismaiseen 
ilmastoon, ja siksi niissä on ilmaraolla varustettu kaksin- tai 
kolminkertainen eristys. Myös altaan pohjassa on lisäeriste.

Siksi lämmityskustannukset pysyvät alhaisina ja voit pulahtaa porealtaa-

seesi milloin tahansa. Kaikkien ulkoporealtaittemme toimitukseen kuuluu 

eristetty kansi, joka on helppo nostaa paikaltaan.



Nordpool-ulkoporealtaat   Tiilenpolttajankuja 1, 01720 
Vantaa puh. 044 240 9094   info@nordpool.fi Pi
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