
ELA - SON

גודל                             1000*2200*2200

מקומות ישיבה            6

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        1000

משקל ללא מים           230

משקל כולל מים          1230

ELA - QR

גודל                             94*3000*45

מקומות ישיבה            12

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        5100

משקל ללא מים           700

משקל כולל מים          5850



LONA

גודל                             2*90*205

מקומות ישיבה            6

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        1800

משקל ללא מים           350

משקל כולל מים          2150



ELA - 2400

גודל                             94*220*240

מקומות ישיבה            7

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        1900

משקל ללא מים           450

משקל כולל מים          2350

ELA - 2800

גודל                             94*220*280

מקומות ישיבה            7

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        1900

משקל ללא מים           450

משקל כולל מים          2350



EVEREST

גודל                             60*160*220

מקומות ישיבה            2

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        800

משקל ללא מים           250

משקל כולל מים          1050

ELA - 889

גודל                             920*2200*2200

מקומות ישיבה            3

מקומות שכיבה            2

תכולת מים/ליטר        1850

משקל ללא מים           400

משקל כולל מים          2300



ELA - LX

גודל                             950*3500

מקומות ישיבה            8

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        1600

משקל ללא מים           470

משקל כולל מים          3470

SWIM-SNA-SHARK 4400

גודל                             1500*2200*440

מקומות ישיבה            0

מקומות שכיבה            2

תכולת מים/ליטר        1800

משקל ללא מים           1400

משקל כולל מים          8200



AMC -2015

AMC -5000

SWIM-SNA - 5000

גודל                             135*220*480

מקומות ישיבה            4

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        6800

משקל ללא מים           1400

משקל כולל מים          8200



YONIKSON

גודל                             200

מקומות ישיבה            5

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        950

משקל ללא מים           250

משקל כולל מים          1200

ROYAL - B

גודל                             92*220*308

מקומות ישיבה            7

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        1650

משקל ללא מים           380

משקל כולל מים          2030



OKTIPOOS

גודל                             80*210*210

מקומות ישיבה            6-7

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        1400

משקל ללא מים           360

משקל כולל מים          1760

PUPLIC-GROUP

גודל                             90*200*300

מקומות ישיבה            6

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        1550

משקל ללא מים           370

משקל כולל מים          1920



ELA - 3050B

ELA - 3050

גודל                             97*220*3050

מקומות ישיבה            7

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        2300

משקל ללא מים           480

משקל כולל מים          2780

סה"כ גטים 72 יח'

גודל                             97*2240*3050

מקומות ישיבה            7

מקומות שכיבה            0

תכולת מים/ליטר        2574

משקל ללא מים           480

משקל כולל מים          3034

סה"כ גטים 68 יח'



ELA - 2240B

ELA - 2240

גודל                             94*220*220

מקומות ישיבה            3

מקומות שכיבה            2

תכולת מים/ליטר        1890

משקל ללא מים           385

משקל כולל מים          2275

גודל                             94*220*220

מקומות ישיבה            5

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        1950

משקל ללא מים           370

משקל כולל מים          2300



ELA - 2200

גודל                             92*220*220

מקומות ישיבה            5

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        1695

משקל ללא מים           350

משקל כולל מים          2015

ELA - 2000B

גודל                             92*200*200

מקומות ישיבה            4

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        1480

משקל ללא מים           290

משקל כולל מים          1770



MONTANA

גודל                             94*230*232

מקומות ישיבה            5

מקומות שכיבה            2

תכולת מים/ליטר        2050

משקל ללא מים           480

משקל כולל מים          2530

PANAMA

גודל                       92*205*205

מקומות ישיבה      4

מקומות שכיבה      1

תכולת מים/ליטר   1690

משקל ללא מים      300

משקל כולל מים     1990



SWIMSNA - 5800

גודל                             135*220*580

מקומות ישיבה            3

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        9200

משקל ללא מים           1600

משקל כולל מים          10800

SWIMSNA - 5860

גודל                             137*220*585

מקומות ישיבה            2

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        9200

משקל ללא מים           1600

משקל כולל מים          10800



SWIMSPA INFINITY LONG

גודל                             1350*2250*5800

מקומות ישיבה            6

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        24200

משקל ללא מים           3200

משקל כולל מים          27400

SWIMSPA KIVER LONG M-3325

גודל                             132*230*780

מקומות ישיבה            4

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        12500

משקל ללא מים           1480

משקל כולל מים          13980



אוקיינוס

גודל                             173*420*120

מקומות ישיבה            4

מקומות שכיבה            1

תכולת מים/ליטר        

משקל ללא מים           

משקל כולל מים          

PCIFIC-SWIM

גודל                             30*300*800

מקומות ישיבה            

מקומות שכיבה            

תכולת מים/ליטר        

משקל ללא מים           

משקל כולל מים          



Sona - Bego Horen Souna U.S.A
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