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Porquê a

Balness
Spa?

Com já mais de 10 anos a operar
no mercado, a Balness SPA atua
nas áreas de SPA, Estética, Fitness,
Hidroterapia e Termalismo.
Apoiamos a conceção de projetos
e fornecemos materiais e equipamentos para Centros de Bem-estar
e Termais, Home SPA, Hotel SPA,
Talassoterapias, Clínicas de Reabilitação, entre outros.
Pautando sempre por oferecer as
melhores soluções e uma vasta
diversidade de equipamentos, a
marca Balness SPA é um símbolo
de referência nacional no seu setor.
Fazemos do presente
o projeto do futuro!

SPA PRIME XL/2L

SPA
PRIME XL
2300x2300x1000mm
Lugares: 1 deitado + 5 sentados
Total de jatos: 110

SPA
PRIME 2L
2250x2250x1000mm
Lugares: 2 deitados + 2 sentados
Total de jatos: 100

Concha acrílica Coril (Qualquer cor da palete RAL)
9 Programas Sequenciais no lugar deitado
Cascata Lúdica
Cromoterapia Leds Inshell
Sistema UV
Massagem de Reflexologia

Massagem de Relaxamento no Pescoço
Lugares de massagem 3D
Painel de Controlo Touch
Sistema MicroSilk (Opção)
Sistema Áudio Bluetooth (Opção)
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SPA CONCEPT

Cromoterapia Leds Inshel

Concha Coril

SPA
CONCEPT II
2200x1400x700mm
2 deitados
Total de jatos: 35
SPA
CONCEPT III
2200x1900x800mm
2 deitados + 3 sentados
Total de jatos: 40

SPA
CONCEPT IV
2200x2400x800mm
2 deitados + 4 sentados
Total de jatos: 45

De 2 a 6 pessoas, o Jacuzzi/Spa Lounge Concept é a aliança perfeita entre a qualidade de
hidromassagem e um design moderno e intemporal. Quer seja para espaços mais reduzidos ou
mais espaçosos, para o interior ou para o exterior, esta é a sua oportunidade de desfrutar puros
momentos de relaxamento, bem-estar e intimidade.
BALNESS
SPA

7

SPA EMOTION

by

Cromoterapia Leds

Cascata

SPA EMOTION 3
2060x1500x800mm
1 deitado + 2 sentados
Total de jatos: 35

SPA EMOTION 5
2060x1920x850mm
1 deitado + 4 sentados
Total de jatos: 50

SPA EMOTION 5.2
2030x2030x850mm
2 deitados + 3 sentados
Total de jatos: 52

SPA EMOTION 6
2200x2200x900mm
1 deitado + 5 sentados
Total de jatos: 55

Lugar deitado elite
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SPA VELVET
…De uma química entre a elegância
e as linhas simples, nasce um volume atrevido, vestido de arrogância
silenciosa, pronto a preencher a sua
casa e o seu corpo.
2300x2300x900mm
4 Lugares Deitados
45 jatos
4 Bombas
Cromoterapia Leds Inshell
Painel de controlo Touch
Painéis laterais em Corian
Cobertura térmica
Gerador de Ozono
Concha acrílica Coril

SPA LUX
Com uma simbiose entre as linhas retas e a modernidade atual,
apresentamos a Spa Lux, que inclui
painéis de alumínio, concha em
qualquer cor Coril, Leds cromoterapia e muito mais!
2250x2200x800mm
4 Lugares Deitados
45 Jatos
4 Bombas
Cromoterapia Leds Inshell
Painel de controlo Touch
Painéis laterais em Alumínio
Cobertura térmica
Gerador de Ozono
Concha acrílica Coril
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SPA OLYMPUS
A Spa Olympus proporciona inúmeros tipos de utilização sendo ideal para reuniões familiares ou de
amigos. É também, perfeitamente indicada, para
atletas que desejem relaxar e alongar após um treino
localizado.
Até 9 utilizadores, podem confortavelmente usufruir
das posições anatómicas de massagem.
Estudada por terapeutas, ergonomistas e especialistas de diversas áreas de forma a conseguir alcançar
o melhor compromisso das posições de massagem,
são também, cuidadosamente projetadas as posições dos jatos e a sua performance para ir ao encontro das particularidades de cada grupo muscular (a
posição dos jatos pode e varia em lugares diferentes).
Uma Spa incomparável, que o vai fazer
sonhar acordado!

3540 x 2300 x 980mm
Total de Jatos: 88
9 Lugares sendo 2 deitados
4 Bombas massagem
Sistema Ultra Violetas
Cromoterapia led Starlight
Sistema de som p/ Bluetooth Pop-up

Aromoterapia
APP Smartphone
Painel controlo touch
Concha Branco Mármore
Cobertura térmica Preta
Painéis laterais Cinza

SPA EM INOX VOLCANO
Devido às características do seu material de aço inoxidável, a spa Volcano é a melhor escolha
para uma aparência intemporal. A elegância discreta e o design exclusivo são as suas principais
características. O aço inoxidável é resistente aos raios UV, geadas e tensões térmicas. Graças ao
seu revestimento resistente às intempéries, é perfeita tanto para o interior como exterior.
2270 x 2570 x 900mm
Total de Jatos: 38
4 lugares de massagem (2 deitados)
2 Bombas massagem de 2CV
Sistema de Ultra Violetas
Cromoterapia led
APP smartphone
Escada Incluída
Concha em Inox AISI 316L
Cobertura térmica Preta
Painéis laterais Cinza
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SPA RIA - R MODEL
2100x2100x950mm
25 Jatos de massagem
Peso spa vazio: 400 Kg
Peso spa cheio: 1500 Kg
Capacidade: 1100 Litros
Número de lugares: 5 sentados
1 Bomba de filtragem e massagem 370/1500W
1 Aquecedor de água 3000W
Sistema de controlo Balboa
Iluminação – 1 Foco de Luz
Painéis de revestimento laterais
Cobertura térmica
Opções:
Pack Sensation: Cascata + Leds Cromoterapia
Upgrade: Bomba de ar + 14 jatos de ar
Gerador de Ozono
Sistema áudio Bluetooth c/comando + 4 Colunas fixas

EXERCISE SPA
A Exercise Spa é um modelo especialmente desenvolvida
para ser a primeira Spa de fitness do mundo! Oferece uma
variedade de atividades divertidas e saudáveis para o seu
treino – tudo numa Spa compacta e no conforto da sua
própria casa.
2500x2260x1650mm
Capacidade de água: 3800L
Peso Spa vazio: 525kg
Espuma de poliuretano
1 Filtro
Capacidade para 3 Pessoas sentadas
2 Jatos para exercício na hydrobike
32 Jatos de massagem
Bomba de massagem (2) 5HP
Bomba de Filtração Eficiente em Energia
LED interior RGB
Aquabike
Kit de elásticos
Remos
Painel de controlo
Cobertura térmica
Painéis de revestimento laterais
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SPA PÚBLICO CLUB

A personalização das Spas são também uma realidade
para Hotéis, Spas ou Ginásios.
Com a gama de Spas para uso comercial Club (com cores
personalizadas e o seu logótipo na concha) obtenha um
equipamento único que se integra completamente no seu
espaço.

Dimensões: 2800/2500x1000mm
Lugares: 8/7 sentados
Total de Jatos: 24 | 38 | 52
- Kit de Filtração Pro ou Home
- Concha em qualquer cor coril
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POWER SWIM MINI PISCINAS

MINI-PISCINA COM
JATOS CONTRA-CORRENTE
Dimensões: 4200x2320x1270/1570mm
Versões: Relax | Energy | Pro
Sistema de controlo Balboa
Com ou sem Painéis Laterais e Cobertura

A Power Swim, um conceito inovador de piscina. Com água aquecida e motores contra-corrente,
pode ser utilizada no interior ou exterior, para a prática de diversos exercícios, ou apenas para
relaxar na sua água tépida em qualquer altura do ano. Um equipamento de alta qualidade, com
piso anti-derrapante e corrente regulável.
A solução perfeita para as suas necessidades!
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SWIM FOR EMOTION
Mini-Piscina Swim for Emotion com jatos de contra-corrente para o exercicío,
e agora também com lugares de hidromassagem para relaxar sozinho ou
em família.
Um equipamento fantástico e ideal para utilização particular!
Na vanguarda da inovação e da linha Emotion Spas, lançamos esta Power
Swim que inclui hidromassagem, contra-corrente, painéis laterais e cobertura
térmica. Como uma verdadeira inspiração nunca vem só, criamos este produto que vai ao encontro dos maiores desafios, e totalmente à sua medida.
Comprove e fale connosco!
4200x2320x1300mm
2 Lugares sentados
2 Lugares deitados
Concha acrílica branca
Painéis Laterais em Cinza
Cobertura térmica Cinza

SWIM SPA
AMAZONAS
5460x2300x1500mm
Capacidade: 7.342 litros
Peso Vazia: 970 kg
Jatos massagem: 36 + 3 NCC / Turbina
Lugares massagem: 3 lugares sentados
Aquecimento: 1 resistência de 3 kW
Tratamento de água: Sistema Ultra Violetas
Cobertura térmica: Preta c/ espessura de
5/10cm
Concha em Branco Mármore
Cromoterapia led
Sistema de som p/ Bluetooth Pop-up
APP para smartphone
Controlador spa smart touch
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SWIM SPA
RIO GRANDE
A SwimSpa Rio Grande pode ser instalada pousando
diretamente no chão ou enterrada, e é facilmente
integrada em jardins, terraços ou mesmo dentro
de casa. De ambas as formas ficam prontas a usar
em poucas horas, sem necessidade de obras ou
licenças. Assemelham-se a uma piscina convencional com água aquecida onde pode nadar, correr,
andar de bicicleta e relaxar sem que tenha de sair
do conforto da sua casa.
5870 x 2300 x 1500mm
4 lugares (1 deitado)
Cromoterapia led
Sistema de som p/ Bluetooth Pop-up
Aromoterapia
1 Magma jet
Controlador spa smart touch

SWIM SPA
KONGO
A aparência especial da swimspa Kongo em
aço inoxidável é única no mercado. A escada
lateral com as suas funções de massagem
embutidas proporciona uma excecional forma de relaxar, enquanto recebe uma perfeita
experiência de natação. A Kongo é um ótimo
investimento a longo prazo, o aço inoxidável
é resistente aos raios UV, geadas e tensões
térmicas. Desempenho incrível aliado a eficiência energética.
4280 x 2300 x 1430mm
2 lugares
Cromoterapia led
APP smartphone
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SAUNA E BANHO TURCO

SAUNA
TRADICIONAL
Os benefícios da sauna foram emprestados dos
nossos amigos finlandeses, cuja prática faz parte
da higiene dos seus seguidores.
A Balness oferece-lhe a possibilidade de construir uma Sauna à medida do seu espaço.
Dimensões standard exemplares
1.5x1,5m

2x2m

2x1,5m

2x2,5m
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SAUNA PRIVILLEGE
A Sauna Privillege é indicada para espaços profissionais de grande
utilização, e está disponível em dimensões standard ou à medida!
É toda forrada no interior em Madeira premium sem nos (Abachi),
de excelente qualidade e acabamento.
Possibilidade de incluir a frente totalmente em vidro.
Dimensões disponíveis:
1500x1500x2100mm
2000x1500x2100mm
2000x2000x2100mm
2500x2500x2100mm
3000x3000x2100mm
Possibilidade de fazer à medida

SAUNA CLARO POWER BY HARVIA
A luz é um dos conceitos chave na sauna Claro. A luz entra pela frente de vidro, e quando necessário, as lâmpadas de
canto e uma tira de LED no banco superior dão uma tonalidade quente à sauna. O banco “Harvia Ventura” com um design
moderno, é muito confortável.
Dimensões disponíveis:
2060x1590x2070mm (LxPxA)
2060x2060x2070mm
Painéis de parede e bancos internos em Choupo
Bancos “Harvia Ventura” curvos
Iluminação LED atrás dos cantos de apoio traseiros
Iluminação LED debaixo do banco superior
Lugares para 6 pessoas, 2 níveis.
Bancos interiores curvos
Suporte de bancada superior envolvente
Para instalar no interior.
Inclui balde de luxo, concha e termómetro
Produzido na Finlândia
Garantia de fabricante vitalícia
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SAUNA KUBIK
A Sauna Kubik expressa o design evolutivo e os melhores acabamentos tanto dos materiais utilizados como na sua construção.
Inclui pormenores de luxo, como é o caso da porta pivotante
hidráulica, o comando exterior e calorifico design HELO, a iluminação Led atrás dos bancos e o painel de vidro lateral preto com
isolamento térmico em lã de vidro. Interior todo em Madeira
Abachi de alta qualidade, e um conjunto de acessórios “Set Black”!
Possibilidade de incluir Painéis de Infravermelhos.
Dimensões disponíveis:

OUTDOOR SAUNA
SAUNA EXTERIOR

A Sauna Barril é um equipamento de exterior
perfeito para colocar no seu jardim ou terraço.
Com forma em barril esta Sauna de desenho
agradável tem um aproveitamento máximo
da área útil e um aquecimento eficiente. De
construção exímia apoiada nos fundamentos
tradicionais da construção de barris, na preocupação com o design e na qualidade e suavidade da madeira utilizada – Cedro Vermelho
Canadiano – a Sauna Barril é a ideal para os seus
momentos de relaxamento no exterior!
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CABINE DE BANHO
TURCO EM ACRÍLICO
Com um design elegante e moderno, este Banho Turco
é fabricado em acrílico branco de alta qualidade. Como
opção é possível escolher qualquer cor da Palete RAL para
personalizar todo o interior graças à inovadora tecnologia
exclusiva Coril®.
Muito para além de um simples Banho Turco...

1,3x1,25m

1,8x1,3m

1,9x1,25m

1,8x1,9m

2,5x1,25m

1,8x2,5m

BANHO TURCO
À MEDIDA
A Balness SPA oferece-lhe a possibilidade
de construir um Hammam totalmente à
medida do seu espaço.
Com painéis de isolamento em poliestireno,
bancos com e sem costas, iluminação, gerador de vapor e possibilidade de revestir em
cerâmica (pastilha) para o acabamento final.
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COMBI SIMBIOSIS SAUNA & BANHO TURCO

Pague 1 leve 2!
Com um design elegante e moderno, este é um dos mais recentes
produtos que a Balness apresenta.
Enlaçados num só, este combinado é adequado a espaços exíguos
de ambientes visualmente despoluídos. Harmonia entre a cortiça /
pinho, madeira cedro, painéis em
acrílico e alumínio lacado. Integração quase infinita de cores.

2,62x1,30m

Possibilidade de Combi com Duche ao centro!

Mod. I

3,80x1,30m

2.62x1,90m

3,80x1,90m

Mod. II
Mod. IV
Mod. III
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EQUIPAMENTOS
MULTIFUNÇÕES

MESA
MULTIFUNÇÕES
ACUA
O modelo Acua é o Spa perfeito para os seus clientes. Esta
mesa de tratamentos multifuncional a vapor Acua é um
instrumento polivalente capaz de fornecer ao operador
múltiplas possibilidades de utilização, e desta forma maximizar
a rentabilidade do trabalho e de um pequeno espaço!
Dimensões: 2278 x 1610/1760 x 930 mm

Banho a Vapor
Duche Vichy
Duche Escocês
Cromoterapia
Musicoterapia
Aromaterapia
BALNESS
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MESA
MULTIFUNÇÕES
LYMPHIA
Inovação passa também por recuperarmos algumas origens
culturais do Bem-Estar e oferecer soluções tendo em conta as
necessidades da sociedade contemporânea. Trata-se de uma
Mesa para espaços Spa em mármore para o envolvimento
Tradicional, usado durante a execução de tratamentos húmidos
(esfoliação, lamas, algas e entre outros) que, para além de água
integra outras tecnologias e características, na realização de
uma superfície aquecida de mármore luminosa.
Dimensões máximas: 2278 x 1610/1760 x 930 mm

MARQUESA DE
ÁGUA TÉRMICA
SENSO
O novo produto modelo Senso é especialmente projetado para
salões de beleza, massagem, relaxamento e bem-estar. Esta marquesa de água térmica multifuncional, maximiza o desempenho
graças aos seus inúmeros campos de aplicação. Inclui um colchão
de água aquecido fantástico que oferece uma sensação de flutuação
e bem-estar único, que em complemento com uma massagem
simples ou o sistema de massagem interno do colchão, elevam o
nível de relaxamento. A cromoterapia e a musicoterapia irão envolvê-lo numa experiência sensorial nunca antes vista!
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MESA
MULTIFUNÇÕES
EQUILIBRIUM
A Marquesa Spa Equilibrium com colchão de água é uma ferramenta
excecional de trabalho, que permite técnicas de massagem únicas,
mas que acima de tudo, oferece aos seus usuários uma experiência
emocional inesquecível. Equilibrium é fornecida com um colchão
de água e graças às suas opções pode ser transformada em três diferentes soluções de Spa: um sistema de ligação simples permite a
substituição do colchão de água pelo sal dos Himalaias ou por areia
Quartzo, transformando completamente a sua funcionalidade e os
tratamentos que podem ser oferecidos ao cliente final. Com a Marquesa Spa Equilibrium, faça a diferença!

CÁPSULA
MULTIFUNÇÕES
FLAMINGO
Equipamento de wellness multifuncional, Flamingo é muito fácil
de operar e o apoio ao cliente pode ser feito de todos os ângulos.
Esta cápsula contempla uma solução de Sauna Infravermelhos.
O Duche Vichy é agora mais poderoso com possibilidade de
aplicar massagem durante este tratamento.
Dimensões: 2300 x 900 x 1450 mm
Outros modelos de cápsulas multifunções

Sauna Infravermelhos
Banho a Vapor
Aromaterapia
Sistema de Cromoterapia
Duche Vichy
Vibromassagem
Musicoterapia
Duche manual
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HALOTERAPIA

SALA DE SAL
Sendo mais conhecido como terapia de sal, a Haloterapia é
um método totalmente natural com base em nebulização de
micropartículas de sal cristalino, que reproduz as condições do
ambiente do mar, normalmente presente nas praias. A ação
antibacteriana e anti-inflamatória destas micropartículas salinas
inicializa o sistema imunológico, elimina a tensão muscular e
stress.
Estas Salas de Haloterapia apresentam a utilização de ciclos de
luz coloridos programados que podem ser aplicados de forma
independente ou em conjunto com outras funções.

Possibilidade de instalar uma sala de sal standard ou de adaptar um espaço já existente!
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CHAISE-LONGUES E
MARQUESAS SPA

CHAISE-LONGUE
MODELO BAB

CHAISE-LONGUE
MODELO ARUS

CHAISE-LONGUE
MODELO SENSE
Dimensões: 1690 x 590 x 700mm
Sistema de Aquecimento

Dimensões: 1600 x 600 x 900mm
Cromoterapia RGB
Sistema de Aquecimento

Dimensões: 1910 x 800 x 1090mm
Cromoterapia RGB
Sistema de Aquecimento
Aromaterapia
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MARQUESA FIXA MODELO NATURA

Dimensões: 2000x800x770mm

MARQUESA FIXA MODELO MSS2

Dimensões: 1900x800x780mm

MARQUESA FIXA MODELO MS2W2

Dimensões: 1850x700x780mm

MARQUESA ELÉTRICA
MODELO ELYS

CHAISE-LONGUE
MODELO ARUS

MARQUESA
ELÉTRICA
MODELO MS05E

Dimensões: 1920x700x810mm
2 Motores

Dimensões: 2000x800x935mm
3 Motores
Cromoterapia
Sistema de Aquecimento
Dimensões: 1890x700x900mm
3 Motores
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FLUTUÁRIOS
Flutuar.... o descanso mais profundo que existe!
Facultar o poder de flutuar sem qualquer tipo de esforço num ambiente
de intimidade e segurança, onde a tranquilidade da ausência de estímulos
liberta os sentidos numa experiencia única de relaxamento profundo, é sem
dúvida uma mais-valia para um ambiente de SPA.

CÁPSULA DE
FLUTUAÇÃO

TANQUE DE
FLUTUAÇÃO

CABINE DE
FLUTUAÇÃO

Aberta e Fechada

1 ou 2 Pessoas

1 ou 2 Pessoas
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HIDROMASSAGEM
COM HYDROBIKE

HYDROBIKE RELAX
A Hydrobike Relax proporciona um esforço suave e progressivo
numa posição semi horizontal.
É acessível a toda gente, mas com particularidade para as
mulheres grávidas e pessoas com mobilidade reduzida.
Este equipamento com pedais removíveis é adequado para
quem procura um programa de condicionamento físico
progressivo numa posição relaxada com suavidade e esforço
contínuo.
Dimensões: 1980x830x1200mm

HYDROBIKE TONIC
Hydrobike Tonic de hidromassagem com resistência
hidráulica e sistema de pedal.
O seu design ergonômico permite pedalar em todas as
posições (sentado, em pé e em execução).
Inclui poderosos jatos de massagem laterais. Inclui um
programa de treino virtual que consiste num programa de
treino com método intervalado, que permite aumentar a
intensidade do esforço para queimar o máximo de gordura
durante e após o exercício, tonificando os músculos.
Dimensões: 1760x1160x1500mm
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EQUIPAMENTOS
DE FITNESS

PASSADEIRA

ELÍPTICA

BICICLETA

MULTIESTAÇÃO

MAGNA

KHRONOS

VERTICAL

DE MUSCULAÇÃO

PRO

GENERADOR

CARBON BIKE

TT PRO
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REFERÊNCIAS BALNESS SPA REFERÊNCIAS BALNESS SPA REFERÊ
PORTUGAL CONTINENTAL

ÊNCIAS BALNESS SPA REFERÊNCIAS BALNESS SPA REFERÊNCIAS
AÇORES E MADEIRA

ANGOLA

CABO VERDE

BRASIL

URUGUAI
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Rua das Artes, n. 43
4259-062 Porto
+351 225 321 027
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