
PRIME
MÁXIMO DESEMPENHO

9 PROGRAMAS DE MASSAGEM 

SISTEMA UV & OZONO

LEDS DE CROMOTERAPIA 

DESVIADOR DE CORRENTE 

> CASCATA EM FONTE 

> COMANDO TOUCH 

A Portcril desenvolveu a PRIME SPA como uma gama de topo para satisfazer 

as exigências requintadas dos clientes mais perfeccionistas.A PRIME SPA 

destaca-se pela sua ergonomia, assentos altamente confortáveis e equipamentos 

topo de gama com características muito exclusivas.É o primeiro Spa que combina 

o melhor conforto e ergonomia, com alto desempenho de hidromassagem 

e um acabamento contemporâneo e de design.
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A gama PRIME SPA  é a próxima geração de Spas!
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PAINÉIS / PANELES
ESCOLHA A COR!

MARMORIADOBRANCO CINZA ANTRACITE

BRANCO BEJE CINZA

CINZA ESCURO CASTANHO PRETO

ASSENTOS AJUSTÁVEIS : OPC01007

Esta opção permite adaptar o tamanho dos assentos do seu Spa. Com esta 

opção, é possível ajustar os assentos principais do seu Spa em 5 ou 12 cm.  

Esta é uma opção exclusiva da Prime.
DEGRAU DESIGN: OPC02003

SISTEMA DE AUDIO B4.1: OPC01004



1 MASSAGEM  TOTAL  AUTOMÁTICA    

A spa Prime tem uma cama “lounge” equipada com uma 

massagem de corpo inteiro com nove programas de massagem 

e um sequenciador automático, o que eleva esta massagem a 

um nível superior. De facto, a massagem total automática tem 

um sequenciador terapêutico que consiste num controlador 

que abre e fecha algumas válvulas, providenciando uma 

massagem sequencial terapêutica que potencia a experiência 

da spa e oferece um valor adicional extraordinário à sessão 

de  spa.    

2 MASSAGEM  DE  PÉS  DE  REFLEXOLOGIA
    

Existem técnicas or ientais mi lenares que acredi tam na 

existência de alguns pontos especiais nos pés, os quais 

por reflexologia desinflamam o corpo, reduzem os apet i tes 

for tes, aceleram o metabol ismo e melhoram o humor. Uma 

massagem de pés de elevada qual idade é apreciada por 

toda a gente. Com a massagem aos pés tr ip lamente incisiva 

da Prime pode não só apreciar uma massagem aos pés 

muito agradável mas, s imultaneamente, aumentar o efei to 

de reflexolog ia ao mesmo tempo que melhora o humor e 

toma conta do seu visual .

3 M A SS A G E M D E P É S V U LC Ã O    

Enquanto está em diferentes lugares sentados da spa Prime 

pode usar os jactos centrais vulcão para uma massagem aos 

pés complementar e energét ica.  

4 C H Ã O TÁ C T I L                      
 

A spa Prime tem um chão tácti l que lhe proporcionará uma 

sensação agradável ao esfregar os seus pés no chão.                                                                 

         

5 MASSAGEM  AJUSTADA  À  ANCA                      

Um dos assentos da spa Prime tem jactos exclusivamente 

direccionados para massajar os músculos da anca. Estes jactos 

potenciam o tónus muscular, removendo a tensão e aumentado 

o relaxamento dos músculos e ligamentos da anca. 

6 CASCATA  PARA  PESCOÇO   

A spa Pr ime tem um lugar com uma massagem por fontes 

reguláveis, o qual melhora o “ look” desta spa e proporc iona 

uma excelente sensação no seu pescoço e um est imulante e 

profundo relaxar.                                                               

7 LUGARES  DE  MASSAGEM  3D 

A Prime XL vai mais longe do que a comum massagem de costas. 

Os assentos principais da spa Prime têm, inteligentemente 

localizados, jactos para massajar desde o topo ao fundo das suas 

costas, e também o lado do seu corpo, como os seus braços, mãos 

e anca. A extraordinária massagem 3D envolve o seu corpo numa 

profunda e abrangente massagem.                                                                                      

8 MASSAGEM  FRONTAL    

Muitas spas descuram a importância de uma massagem frontal do 

corpo. A spa Prime XL tem um lugar destinado apenas a massajar 

a parte frontal do seu corpo, especialmente o abdómen e a parte 

superior das coxas.      

10

O novo painel Touch de controlo da spa é a nova 

inovação de facilidade e manuseamento de banheiras de 

hidromassagem. Os seus ecrãs intuitivos fazem com que o 

controlo da sua spa seja s imples e divert ida!                                                                 

9 ECRÃ  DE  CONTROLO TOUCH 

A spa Pr ime tem assentos equipados com 4 jactos 

exclusivamente or ientados para uma del icada massagem 

ao pescoço. Aprecie esta sensação quadrupla e relaxe o seu 

corpo em mais do que um lugar da spa.                                                              

M A SS A G E M D E P E S CO ÇO  

“A MELHOR SPA alguma vez 
DESENVOLVIDA PELA PORTCRIL”
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