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sp.a_консалтинг
Реалізація SPA – це захоплюючий досвід. Адже у будь-якому 

випадку для досягнення найкращих результатів потрібні 

знання, досвід, розробки, ретельне та чітке проектування та 

планування. У Starpool ми віримо, що креативного, успішного 

результату можна досягти лише надихнувши команду 

професіоналів, здатних тісно співпрацювати, щоб  реалізувати 

найкращі сценарії проекту. Поєднання досвіду, компетентності, 

смаку – надає можливості Starpool реалізовувати найкращі 

проекти. Успішний проект народжується з успішної та 
чіткої організації.

Історія Starpool має 40 років досвіду та понад 3’000 
реалізованих проектів у Європі та у всьому світу. 
Історично-культурні та медично-наукові надбання у сфері 

велнесу, оздоровлення та спорту поєднуються з пристрастю 

та щирою зацікавленістю своєю справою.

Все це - ті компоненти, які Starpool пропонує впродовж усієї 

співпраці задля визначення та задоволення будь-яких потреб 

наших клієнтів.

Інженерне планування SPA та велнес центрів, басейнів, 

приватних SPA та релакс зон, аналіз техніко-економічної 

придатності, розробка бізнес-плану, навчання та запуск 

об’єкту – це лише частина послуг, якими можуть скористатися 

клієнти Starpool.
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Під час відвідування SPA, як часто Ви відчували себе загубленими серед саун, 
душових кабін та масажних процедур? Як часто після відпочинку 

Ви відчували себе втомленими або занадто розслабленими?

sp.a_system

4 БРАСЛЕТИ ДЛЯ 4 ВЕЛНЕС ЦІЛЕЙ
Оберіть ваш маршрут, надягніть браслет відповідного кольору та дотримуйтесь інструкцій.

Команда SPA технологів та лікарів дослідила та визначила 

правильну послідовність використання кожної оздоровчої 

процедури та правильний час перебування у кожному з 

приміщень SPA. 

Доктор наук Алессандро Корсіні (Alessandro Corsini) провів 

незалежне наукове дослідження та опублікував важливі 

розробки у міжнародному журналі Sport Sciences for Health. 

Мета цього дослідження полягала в тому, щоб довести, як 

відчуття людей, які піддаються дії помірного теплового впливу 

та холоду відображають реальний фізичний стан релаксації та 

оздоровлення.

Після того, як клієнти пройшли всі розроблені SPA маршрути, 

вони повідомили про збільшення модуляції серцевого ритму, 

яку наше тіло активізує здебільшого в розслабленому стані.

“Ми зібрали основні побажання 
користувачів SPA та поєднали їх із 

науковими знаннями”

/ RELAX
Сприяє розслабленню вашого 
тіла та розуму, знижує рівень 
стресу та напруги, сприяє 
відновленню сну та релаксації, 
які здійснюються завдяки 
поступовому зниженню 
температури тіла.

58%

/ TONIC
Покращує тонус всього 
організму завдяки 
потовиділенню та 
детоксикації.

4%

/ PURIFY
Очищує організм за 
допомогою інтенсивного 
потовиділення, яке збагачує 
шкіру киснем та усуває дію 
токсичних речовин.

21%

/ EXCITE
Надає заряд енергії та 
підвищує тонус серцевих 
скорочень завдяки дії тепла, 
що супроводжується сильним 
охолодженням.

11%

Некоректне використання оздоровчих пристроїв іноді 

може призвести до небажаних відчуттів та наслідків.

Піддаючись дії високих температур, наше тіло 

переживає свого роду оманну лихоманку, що активізує 

нашу імунну систему.

Занурення у сніг або у холодну воду є необхідними 

для відновлення температури тіла до наших звичайних 

показників, щоб ми знову почували себе добре.

Використання Starpool sp.a_system – є цілком простим 

та комфортним, завдяки новій системі інформування 

про час перебування та умови використання кожного з 

середовищ відпочинку та оздоровлення.
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У такому організованому виробничому ланцюзі, який має 

Starpool, людська цінність є основою як у виробничих 

процесах, так і на етапі проектування та дизайну.

Підрозділ з Досліджень та Розробок - наше серце, 

що б’ється завдяки команді інженерів, промислових 

дизайнерів, програмістів та завдяки співпраці лікарів 

різних спеціалізацій. Підрозділ розробляє найкращі 

рішення для забезпечення високих стандартів якості, 

гігієни, інноваційних технологій та методів використання 

будь-якого обладнання Starpool.

Усі патенти та численні реєстрації промислового дизайну 

- це результат наполегливої праці нашого Підрозділу 

з Досліджень та Розробок. Вони підкреслюють нашу 

здатність до розвитку та інновацій.

Усі види саун та парових кабін Starpool - це завершені та 

оздоблені всередині вироби, яким ми приділяємо максимум 

уваги, піклуючись про гігієну, яка забезпечується завдяки 

унікальним технологіям та розробкам. Наше обладнання 

оснащене енергозберігаючими системами та дистанційним 

управлінням.

Окрім опціонального налаштування кожного продукту, 

асортимент Starpool пропонує понад 20’000 можливих 

конфігурацій для лазень, саун, парових кабін, а також 

релаксаційних ліжок, душових, льодогенераторів, басейнів, 

продуктів для процедур сухого флоатингу та іншого обладнання 

для  SPA та велнес.

Продукція Starpool ґрунтується на наукових дослідженнях та розробках, 
патентах та унікальному дизайні.

Зроблено в Італії “Ми проектуємо та будуємо всю 
продукцію Starpool на нашій фабриці 

у Зіано-ді-Фіємме (Ziano di Fiemme), на 
півночі Італії серед Альп, 

що є справжнім сенсом вислову 
«Зроблено в Італії»”

Д
из

ай
н 

C
ris

tia
no

 M
in

o

1110



ЗЕЛЕНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
Ми глибоко переконані у необхідності збереження 
навколишнього середовища. 
З цієї причини наше обладнання оснащене 
енергозберігаючими технологіями 
та має автоматизовані функції. 
Зелені технології - є пріоритетом 
у всіх колекціях Starpool.

GREEN PACK
Програмне забезпечення та обладнання, 

яке регулює і підтримує температуру на 
постійному рівні. Green Pack підключено 

до автоматизованих дверей сауни, 

керує енергетичним навантаженням та 

забезпечує до 20% енергозбереження 
під час роботи.

TOUCH DISPLAY
Програмне забезпечення для 

дистанційного управління 

обладнанням Starpool. 

Надсилає безліч функціональної 

інформації, попереджень та звітів 

з технічного обслуговування 

на будь-які мобільні пристрої.

ECO SPA TECHNOLOGY
Просте у використанні програмне 

забезпечення для управління та 

автоматизованого керування 

всіма пристроями Starpool, 

встановленими в SPA-центрі.

Корисно для дистанційної діагностики, 
оптимізації енергетичних навантажень, 

керування розподілом електроенергії.

Завдяки технології забезпечується  

довгострокова та суттєва економія 
норми витрат kВт.

...Увімкніть мою сауну!

Завдяки таким пристроям, як Google Home, Google 

Assistant та Alexa, тепер ви можете вмикати, вимикати 

та керувати всіма функціями SPA обладнання за 

допомогою голосових команд.

Ви також можете поговорити з вашим Google Assistant 

або Amazon Alexa прямо з офісу, щоб не пропустити 

ні хвилини своїх  оздоровчих процедур.

КОНТРОЛЮЙТЕ  ВАШ  РОЗУМНИЙ  SPA 
ЗА  ДОПОМОГОЮ  ГОЛОСОВИХ  КОМАНД
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Сауни і парові бані відрізняються не тільки гладкістю ліній та стилем, 
але й надзвичайною простотою у використанні.

SoulCollection

Асортимент саун, які демонструють ноу-хау 
професійного світу Starpool з використанням смарт 
технологій. Об’єкти з найсучаснішим дизайном, які 

втілюють та модернізують найдавніші оздоровчі ритуали.

Сауни SoulCollection підтримують вибагливість тих, 

хто максимально інвестує в своє здоров’я та одночасно 

користується винаходами технологічного прогресу. 
Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення, яке за 

допомогою планшета, смартфона або сенсорного екрана 

може вмикати, вимикати та вибирати вашу улюблену музику.
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SoulSauna - витончена атмосфера, вічний дизайн.
Саме тут оживає найстародавніший оздоровчий ритуал, 
який і дозволить вам отримати незабутні враження.

SoulSauna

SoulSauna - атмосфера півночі, яка походить з типової 
фінської Savusauna, де відсутність димоходу традиційно 

забруднювала лавки та стіни сажею.

Блідо-вугільно-сірий та темно-коричневий ефект 

надається за допомогою спеціальної обробки 

натуральним воском для отримання найкращих 
оздоровчих процедур. 

Традиції півночі поєднуються з живописною місцевістю 

італійських Альп в долині Валь-ді-Фіємме (Val di Fiem-

me). Ви можете облаштувати SoulSauna престижною 
ялиною - тим же деревом, яке використовував видатний 

Страдіварі для створення своїх скрипок.

“Водоспад непрямого 
світла приносить природне 

освітлення всередину 
і надзвичайно ефектно 

підсилює чистоту дерева”

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів 
Напруга
Мах Споживання у kВт

Фінська Сауна
90-100°C
10-20%
Електрична Піч
230 VAC 1P+N+PE / 400 VAC 3P+N+PE
4,5 / 9,5

ЧОРНА ЯЛИНА 
Стіни та сидіння з ялини, провоскованої чорним кольором

НАТУРАЛЬНА ЯЛИНА 
Стіни та сидіння з червоної ялини регіону Val di Fiemme (Італія)

НАТУРАЛЬНІ ХВОЙНІ (ПОХОДЖЕННЯ ПІВНІЧНА АМЕРИКА) 
Стіни та сидіння з натуральних хвойних (походження Північна Америка)
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Відчуйте квінтесенцію гарного почуття у завісі приватного простору.

SoulSteam

“Простота та практичність. 
Комфорт, що втілюється 

в життя за допомогою 
зручної технології”

SoulSteam - оздоровлення, сформоване в чистих і 

суворих лініях, в ідеальному поєднанні пари та води.

Парова баня, душова гарнітура та душ 
вражень поєднуються разом, щоб надати сауні 

багатофункціональність.

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів 
Напруга
Мах Споживання у kВт

Парова Баня 
43-45°C 
98%
Прямий Пар
230 VAC 1P+N+PE / 400 VAC 3P+N+PE
3,5 / 12,5

СІРИЙ МАТ
Стіни та сидіння в сірому антрациті, глазурований камінь 

БІЛИЙ МАТ
Стіни та сидіння в світло-бежевому кольорі, глазурований камінь
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COLOURS
OFSOUL

SoulSauna та SoulSteam надає 
п’ять хроматичних емоцій.

Оригінальна палітра кольорів підсилює 
оздоровчий ефект завдяки хромотерапії, 

підкреслює індивідуалість 
та автентичність сауни.

ОБЕРИ 
ТВІЙ КОЛІР!
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“Колір стає ідеально 
індивідуальним вибором 
замовника.”

Сауна і парова баня – це елементи вишуканого дизайну, 

які ідеально втілюються в преміальні інтер’єрні рішення.

Унікальність дизайну полягає не тільки в революційних кольорах 

саун, але і в можливості застосувати різноманітні кольори 

кранів, фурнітури та аксесуарів, включаючи тотально-чорний.
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Colour Soul Sauna Colour Soul Steam

“Елегантні, привабливі та нюдові 
відтінки відповідають певному 

стану душі, який і створює емоційну 
гаму кольорів вашого SPA”

PURE SOULSAUNA
Стіни та сидіння з ялини, провоскованої білим кольором

FULL SOULSAUNA
Стіни та сидіння з ялини, провоскованої чорним кольором

DEEP SOULSAUNA
Стіни з ялини, провоскованої зеленим кольором

LIGHT SOULSAUNA
Стіни з ялини, провоскованої синім кольором

INTENSE SOULSAUNA
Стіни з ялини, провоскованої  сливовим кольором 

FULL SOULSTEAM
Стіни та сидіння в сірому антрациті, глазурований камінь 

PURE SOULSTEAM
Стіни та сидіння в світло-бежевому кольорі, глазурований камінь

2322

DEEP SOULSTEAM
Стіни з ефектом зелених сатинових кристалів

LIGHT SOULSTEAM
Стіни з ефектом синіх сатинових кристалів

INTENSE SOULSTEAM
Стіни з ефектом сливових сатинових кристалів
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Ми віримо в Дизайн та Красу.
Краса деталей, які передаються за допомогою жестів, мови, матерії та образу.

Розширяти межі  творчості та обмінюватися 
знаннями - це і означає впроваджувати інновації.

GlamourCollection

Колекція, лінія саун і парових бань із нетрадиційним дизайном 

та смарт технологіями.

«Полірований алюміній, що надає витончений ефект, деталі в 

ідеальному настрої шістдесятих років, які поліпшують оптичне 

сприйняття, червоний кедр або чорна сосна – все доведено 

до ідеалу, навіть найпотаємніша деталь», – пояснив дизайнер 

Крістіано Міно.

Справжню майстерність та найвищу якість відрізняють 
ідеально зроблені невидимі деталі.

Glamour
Вишуканість та витонченість, 

здатні розкрити вашу особистість 

за допомогою рішучого і чарівного 

стилю. Glamour нагадує про давнішню 
традицію відпочинку, викликає спогади, 

реконструює та інтерпретує їх як 
естетично, так і технологічно.

“Все доведено до досконалості, 
навіть найпотаємніша деталь”

Колекція, натхненна привабливістю, витонченістю, чуттєвістю та 

спокусливістю.

Вироби Glamour – це дорогоцінні коштовності, вироблені з 

італійською майстерністю, сповнені стародавніх традицій, 

переосмислених у сучасному стилі.

Наша колекція Glamour розроблена відомим італійським 

дизайнером Крістіано Міно (Cristiano Mino), удостоєним 

багаточисленних нагород.
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Подорож назад у минуле, в серце захоплюючої скандинавської культури.
Стрибок на тисячу років тому в холодну країну, повну озер і лісів.

GlamourSaunaPro
Експерти GlamourSaunaPro поєднують вишукану 

та справжню сировину з ідеально спроектованими 

саунами. Різні типи оздоблення відкривають дивовижний 

кольоровий ефект та неперевершені властивості.

Від канадського червоного кедра з його 

дезінфікуючими, антибактеріальними та гіпоалергенними 

властивостями, до чорної сосни, найулюбленішого 

продукту фінів, «SavuSauna» або «SmokeSauna».

Індивідуальний підбір дошок дозволяє регулярно 

чергувати різні, але ідентичні висоти в точках перетину 

із сидіннями. Такий стилістичний вибір покликаний не 

обтяжувати геометрію ідеального малюнка деревини.

“Чистота деревини 
для вражаючого ефекту”

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів 
Напруга
Мах Споживання у kВт

Фінська Сауна / М’яка Сауна
90-100°C Фінська Сауна / 50-60°C М’яка Сауна 
10-20°C Фінська Сауна / 40-60°C М’яка Сауна 
Електрична Піч
400 VAC 3P + N + PE
4,5 / 24,5

ЧОРНА ЯЛИНА 
Стіни та сидіння з ялини, провоскованої чорним кольором

ЧЕРВОНИЙ КЕДР 
Стіни та сидіння з канадського червоного кедру

ЛИПА
Стіни та сидіння з липи
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Внесок стародавніх часів, який впливає на оздоровлення душі та тіла.
Натхнення, народжене в арабських хамамах, де стародавні рітуали парових бань та 

терм відроджуються у новому обліку елегантності і визначного стилю.

GlamourSteamPro

Погляд у минуле, наповнене поєднанням м’яких ліній та 

вишуканого дизайну. Ключові елементи сауни відтворені 

у золоті та сріблі. Особливий анодований алюміній надає 

цим елементам-перлинам унікальної форми. Отриманий 

результат відтворює силу та витонченість ліній.

М’яке та природнє світло обволікає та наповнює 

внутрішній інтер’єр сауни. Здається, що Ви знаходитесь 

при вході у таємний світ. Стеля із встановленими спот 

ліхтарями нагадує природні пасма світла в стародавніх 

хамамах.

Різні типи покриття надають простір яскравій фізичній 

природі екокаменю та магічним тривимірним відблискам 

кристалів. Ефект рифленого кришталю нагадує класичну 

мозаїку римського каменю.

“Данина стародавнім 
оздоровчим процедурам”

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів 

Напруга
Мах Споживання у kВт

Парова Баня 
43-45°C
98% 
Запатентована технологія 
подачі пару AirSteamSystem®

400 VAC 3P + N + PE
6,5 / 18,5
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ЕКОКАМІНЬ БІЛИЙ
Стіни та сидіння 
з білого екокаменю

ЕКООКАМІНЬ ЧОРНИЙ
Стіни та сидіння 
з чорного екокаемню

ОПТИЧНИЙ БІЛИЙ
Стіни з ребристого 
білого кришталю

ОПТИЧНИЙ ЧОРНИЙ
Стіни з ребристого 
чорного кришталю 



Створення середземноморської терми отримало натхнення з римського лаконікуму - альтернативи 
теплу північної сауни та вологості близькосхідного хамаму. Середземноморська 

Терма, де тепло надходить від стін, дозволяє поринути у неймовірне середовище. 

GlamourMediterraneanPro
Starpool розробив та запатентував технологію 
середземноморської  терми з більш м’яким температурним 

режимом та трохи більшою вологістю.

Тепловий ефект стимулює поступове постійне 

потовиділення, не викликаючи втому.

Емоційний ефект GlamourMediterraneaneanPro створює 

встановлена у стелі форсунка, яка регулярно розпиляє 

ароматизований потік води на гарячі камені нагрівача.

Червоне світло огортає Ваше тіло теплою паровою 

хмарою лаванди.

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів

Напруга
Мах Споживання у kВт

Середземноморська Баня
45 - 50°C 
55 - 65%
Обігрів стін та конвекція 
від електричної печі
400 VAC 3P + N + PE
10 - 12,5

3130

ОПТИЧНИЙ БІЛИЙ
Стіни з ребристого білого кришталю

ЕКОКАМІНЬ БІЛИЙ
Стіни та сидіння з білого екокаменю

ОПТИЧНИЙ ЧОРНИЙ
Стіни з ребристого чорного кришталю 

ЕКОКАМІНЬ ЧОРНИЙ
Стіни та сидіння з чорного екокаменю



Зелене світло велнесу, який здатен зарядити чистою енергією 
та відновити температуру тіла після сауни.

GlamourIcePro

GlamourIcePro - це нова охолоджуюча лінія продуктів Starpool, 

які  об’єднані вишуканим дизайном, функціональністю та красою.

Завдяки охолоджуючій системі (Cool System) холодне повітря 

розподіляється рівномірно, а температура підтримується в 

межах 5°C і 15°C. 

Інформація

3332

ОПТИЧНИЙ БІЛИЙ
Стіни з ребристого білого кришталю

ЕКОКАМІНЬ БІЛИЙ
Стіни та сидіння з білого екокаменю

ОПТИЧНИЙ ЧОРНИЙ
Стіни з ребристого чорного кришталю 

ЕКОКАМІНЬ ЧОРНИЙ
Стіни та сидіння з чорного екокаменю

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів
Напруга
Мах Споживання у kВт

Льодова кімната - Система Охоложення
5 - 15°C
25%
Охолоджуюча Система та Генератор Льоду
400 VAC + 3P + N + PE
2

Glamour
IcePro

Свіжість, дрібний 
лід і крижане повітря… 
Відчуй енергію холоду!
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Колекція, яка стала знаковою для Starpool. 
Поєднує елегантність та дизайн, високоякісні матеріали, форми та технології.

SweetCollection

Сауни, парові лазні, терми та душі вражень 
становлять топ-лінію SweetCollection у Starpool, 

де усе працює точнісінько як годинник.

Технологічні інновації 
та вишукані лінії.
Це стиль, який ми обрали для колекції 

багатофункціональних та ефективних саун.

Флагманські акценти в колекції Sweet:

› Ідеальні деталі

› Ретельний підбір матеріалів

› Дизайнерське світло

› Передові технології керування 
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Як діамант, що світить своїм власним світлом. SweetSpa - найвідоміша парова сауна Starpool.
Гімн дизайнові, який отримав нагороду “Кращий з найкращих” 

від найпрестижнішої премії Reddot Design Award.

SweetSpa

Новаторський функціональний дизайн. SweetSpa 

створена з безцінного мармуру або загартованого 

скла, які зібрані вручну з поверхнею стиків менш ніж 

1%, що гарантує найкращу гігієну та зносостійкість. 

Тверда поверхня сидінь - це матеріал, що складається з 

природних мінералів і невеликого відсотка високоміцних 

смол, щоб зробити його не пористим, антибактеріальним 

та довготривалим.

Система впуску пари знаходиться під сидінням, виробляє 

суміш пари та аромату, що забезпечує оздоровчий ефект 

від аромотерпії, а також рівномірний розподіл пари у 

приміщенні. Така універсальність робить SweetSpa  

неперевершеною паровою лазнею. Завдяки технології 

SweetSpa навіть звичайний душ перетворюється у 

повноцінне міні-SPA.

“Природні та високоефективні 
матеріали, здатні надати відчуття 
чистого комфорту за допомогою 
поєднання води та тепла”

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів
Напруга
Мах Споживання у kВт

Парова Баня 
43-45°C
98%
Прямий Пар
230 VAC 1P + N + PE / 400 VAC 3P + N + PE
3,5 / 6,5
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КРИСТАЛЬНО БІЛИЙ
Стіни зі скла білого кольору

LUXURY CALACATTA
Стіни з Мармуру Calacatta

КРИСТАЛЬНО ЧОРНИЙ
Стіни зі скла чорного кольору

LUXURY ERAMOSA
Стіни з Мармуру Eramosa



Зберігає свою красу та високу технологічність на площі меншою ніж 3 м2.
SweetSauna90 – це багатофункціональна сауна, яка дозволяє створювати індивідуальне 

середовище, присвячене оздоровленню та релаксу.

SweetSauna90
За допомогою спеціальної технології розробникам 

вдалося обробити дуб та створити гладку поверхню із 
майже мінімальним втручанням.

Натуральний дуб, з оригінальним шліфованим ефектом - 

це візитна картка спокійної елегантності SweetSauna90.

Особлива технологія обробки поверхні дошок з 

натурального дуба надали можливість мінімального 

використання клеїв під час збору сауни - саме це і робить 

SweetSauna90 відмінною для здоров’я.

Ця сауна з унікальним оздобленням готова до 

встановлення у вже відремонтованих місцях, оскільки 

модульна система спрощує її інсталяцію.

Ще одна неймовірна особливість - це низьке споживання 
електроенергії, навіть під час прогріву сауни до 90°C 

всього за 30 хвилин та під час користування нею.

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів
Напруга
Мах Споживання у kВт

Фінська Саунa
80/90°C
10-20%
Електрична Піч
230 VAC 1P + N + PE / 400 VAC 3P + N + PE
4,5 / 6,5
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MILANO
Стіни з натуральних матових дубових 
планок та дубу Thermowood 

CORTINA
Стіни з натуральних дубових планок 
із грубою механічно обробленою поверхньою  



Сучасний дизайн і сильний характер.
Сауна, парова та середземноморська терма, 

інсталюються дуже легко в існуючому приміщенні.

SweetPro
SweetSaunaPro - це тепле та затишне середовище, місце 

стародавнього оздоровлення та емоційного релаксу, але 

обгорнуте у найсучасніший дизайн і технології. Чисті лінії Swe-

etSaunaPro, її гармонійний простір, світлі кольори, сенсорні 

якості натуральних поверхонь - все це ідеально доповнить 

будь-який архітектурний проект. Коли Ви заходите до сауни, 

дуб та його насичені відтінки викликають несподівані емоції. Очі 

задовольняються тоном, ефектом різьблення та натуральної 

текстури деревини, які роблять теплову сауну ще приємнішою.

У професійній лінії SweetSteamPro Starpool, що була задумана 

відповідно до критерію високих навантажень, ефективності 

та водночас елегантності, ароматизована пара поєднується з 

кольоровим приємним світлом та створює дивовижні сенсорні 

і чуттєві ефекти. Окрім того, технологічний аспект цієї парової 

сауни відрізняється ексклюзивною системою AirSteamSystem®, 

яка постійно виробляє однорідну суміш легкого аромату, повітря 

і пари без будь-якого ефекту розшарування. 

За допомогою SweetMediterraneanPro тепла терма неначе 

вшановує оригінальні ритуали очищення, але із сучасної 

точки зору – тут тепло є менш інтенсивним і виходить зі стін 

поступово.

Інформація

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів
Напруга
Мах Споживання у KВт

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів

Напруга
Мах Споживання у KВт

Технічна Специфікація
Температура
Відносна вологість
Обігрів

Напруга
Мах Споживання у KВт

Фінська Сауна
90-100°C
10-20%
Електрична Піч
400 VAC 1P + N + PE
8 / 24,5

Парова Баня 
43-45°C
98%
Patented 
AirSteamSystem®
400 VAC 3P + N + PE
6,5 / 18,5

Середземноморська Баня
45-50°C
55-65%
Обігрів стін та конвекція від 
електричної печі®
400 VAC 3P + N + PE
7,2 / 9,7
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MILANO
Стіни з натуральних матових 
дубових планок та дубу Thermowood 

CORTINA
Стіни з натуральних дубових планок із 
грубою механічно обробленою поверхньою 

LUXURY CALACATTA
Стіни з Мармуру Calacatta

LUXURY ERAMOSA
Стіни з Мармуру Eramosa

КРИСТАЛЬНО БІЛИЙ
Стіни зі скла білого кольору

КРИСТАЛЬНО ЧОРНИЙ
Стіни зі скла чорного кольору



Повна лінія традиційних оздоровчих саун із безліччю стилів - від альпійського до 
елегантно класичного, але оздоблені сучасним стилем, технологіями та елементами.

ClassicCollection

Індивідуально-підібраний асортимент 
саун з унікальними лініями, 

що підкреслюють особливість SPA. 

В цих саунах шлях до функціональності 
проходить через ретельний підбір матеріалів та 

технологій, тим самим підвищуючи 
естетичні властивості за допомогою 

надзвичайного багатства ідеальних деталей.Ф
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Натхнення від традиційного арабського хамаму та 

давньоримських терм отримало нове, сучасне життя, яке 

наповнене дизайном, стилем та технологіями.

Стародавня візантійська традиція мозаїки, природнього 

каменю або ж найвишуканішого мармуру - це лише деякі 
з нескінченних варіантів індивідуалізації, які можна 
обрати для парових саун та терм ClassicCollection.

4544



ClassicCollection - це дорогоцінний букет із натурального 

дерева для саун, де кожна з них розповідає свою історію, 

виконану з каліброваних кольорів та вишуканої текстури, що 

ідеально збігається з місцем, яке облаштовано ними.

Gloriette Guesthouse · Soprabolzano/Oberbozen (BZ) · Italy
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Готові? Прогуляємося
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Сауна, яка була зроблена завдяки натхненню, отриманому від природи ліса, 
його кольорам та іграм лісових візерунків.

Ми створили оздоровчий простір просто неба, з різноманітними формами та розмірами.

У колекції вуличних саун Starpool втілив простір, 
натхнений культурою півночі, який служить відновленню 
та  лікуванню душі та тіла. Широкий вибір варіантів 
оснащення та дизайну пропонує зануритися в атмосферу 
велнесу. Ви зможете отримати задоволення та оздоровчий 
ефект, як від справжнього SPA, з повним дотриманням 
правильного розподілу тепла, холоду та відпочинку. 
Завдяки OutdoorCollection свіжість стає найвідчутним 
враженням: занурення у сніг або у холодну воду, або 
свіжість повітря з релаксом просто неба.

Зігрівайтеся. 
Охолоджуйтеся. 

Відпочивайте.

OutdoorCollection
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OpenAirSauna

“Використання двох різних 
екстрактів в якості покриття для 

зовнішніх і внутрішніх стін створює 
цікаву гру контрасту з приємним 

хроматичним ефектом”

Архітектурному дизайнові студії Cipuelle у Флоренції 

вдалося перетворити досконалість домашньої архітектурної 

системи з деревини на дизайн Starpool, який відрізняється 

чіткими лініями. Модульний будинок Starpool просто неба 

відрізняється швидким конструюванням і неперевершеною 

функціональністю. Завдяки єдиному блоку з підлоги та 

стін, що містить двері та вікна, весь процес будівництва 

спрощується та скорочується до 80%.

Опорна конструкція утворена плитами з товстої деревини, 

розміщених перпендикулярно і зібраними в схрещені шари. 

Це революційна система, яка прискорює монтажні роботи 

на будівельному майданчику. Крім того, вона розроблена та 

реалізована для економії електроенергії.

Природні теплоізоляційні якості та низька електропровідність 

деревини створюють будівельну оболонку, яка не потребує 

багато енергії для нагрівання взимку та охолодження влітку.
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NatureSauna NatureSauna була реалізована для Starpool спеціальною 

дизайнерською студією aledolci&co. Ця сауна була 
розроблена для того, щоб бути в синергії з 
навколишнім середовищем, глибоко занурюючись в 

пейзаж та природнє оточення. 

Будівля, людина та природа стають єдиним цілим 

завдяки використаним матеріалам, індивідуально 

відібраним з огляду на навколишній простір. Матова 

мідь для захисту деревини окислюється по-різному 

відповідно до клімату, а дерев’яне покриття, що 

піддається впливу атмосферних речовин, деколи 

приймає унікальні відтінки.

NatureSauna - це оазис, де можна відчути і скористатись 

відновлюючою силою природних циклів протягом 

усього року та у будь-якому кліматі. Широкий діапазон 
розмірів і стилів, а також просте конструювання 

роблять цю сауну ідеальною для будь-якого середовища 

просто неба - від дикої природи до домашнього затишку.

5554

NatureSauna пропонується в трьох різних розмірах, кожен з 

яких містить окреслений вхід з підігрівом і пропонує більш 

компактне розташування за рахунок відсутності балкону. 

Структура ялини в термічно обробленому світлому або 

темному восковому варіанті забезпечує стійкість і природню 

гармонійність. Матово-мідні поверхні додають тепло і 

домашній затишок, захищають найбільш уразливі місця.

Інформація

560 x 315

460 x 315

360 x 315



Флоатинг сприяє фізичному та психологічному відновленню:
- Покращує збагачення тканин киснем
- Покращує кровообіг
- Згладжує набряки
- Розслаблює хребетний стовп
- Підвищує м’язовий тонус
- Знімає м’язові та суглобні болі

Окрім того, флоатинг викликає глибоке розслаблення і сприяє:

- виробленню серотоніну, гормону щастя
- нормалізації артеріального тиску
- нормалізації ритму дихання
- нормалізації серцебиття

Все почалося від Архімеда з його відомою інтуїцією, він плавав у 

своїй ванні, де і вигукнув «Евріка!»

«Терапія флоатингу» знайшла своє відображення в блискучій 

інтуїції великого вченого з Сіракуз. Вона виникла у Сполучених 

Штатах у п’ятдесятих роках минулого століття. Зараз 

цінність терапії  широко підтверджена численними науковими 

дослідженнями та використовується в багаточисленних 

напрямках фізичного та емоційного відновлення організму.

Евріка!

За відсутності сили тяжіння та точок дотику Ваше тіло повністю розслабляється та 
відновлюється, тоді як розум наповнюється надзвичайною енергією.

DryFloatExperience
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Soffio
Вдосконалений технологічний 
масажний стіл з водяним матрацом, 
що має технологію делікатного 
масажу «морськими хвилями». 
Хвилі легенько торкаються вашого 
тіла і надають неймовірних відчуттів 
протягом всієї процедури.

Battista
Багатофункціональний візок на колесах 
з опорною поверхнею та відсіками 
з підігрівом / охолодженням для 
процедур та масажу. 
Усе це підсилюється чергуванням тепла 
та холоду за методом Кнейпу (Kneipp).

Nuvola
Інноваційне ліжко для косметологічних та естетичних процедур з 

одночасним сухим флоатингом та масажем. Nuvolа посилює повне 
фізичне та психічне розслаблення завдяки синергії поєднання флоатингу, 

дій SPA оператора та косметичних засобів (за бажанням).

Nuvola Experience - революційна триелементна система, 

яка перетворює звичайні естетичні процедури 

в неймовірний досвід та задоволення. 

Синергічне використання цих трьох елементів підсилює 

результати естетичних процедур та масажу, надаючи всі 

фізичні та психологічні переваги флоатингу, гідромасажу, 

чергування тепла й холоду без прямого контакту з водою.
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Абсолютний досвід, який повертає ваш розум і тіло до споконвічних 

відчуттів задоволення, захисту та безпеки материнських рук. 

Знаходячись у теплих обіймах води, центральна нервова система 

звільняється від відчуття зовнішніх подразників, а розум відкриває 

весь свій надзвичайний потенціал в той час, як тіло розслабляється та 

відновлюється.

Zerobody - це «суха» еволюція традиційного флоатингу, техніка глибокого 

розслаблення за допомогою «плавання» у невагомості. 

Релаксаційне ліжко Zerobody надзвичайно швидке і практичне у 

використанні. Не потрібно знімати одяг, оскільки тут немає прямого 

контакту з водою. Ваше тіло залишається у «підвішеному стані» у 400 

літрах теплої води, що можливо завдяки інноваційній та запатентованій 

технології захисної мембрани®.

Завдяки кольорам, музиці та встановленим різноманітним програмам, 

відпочинок торкнеться кожної клітинки вашого тіла.
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AMAN
Шанхай / Китай
Apx. Kerry Hill Architects

LE SANGLIER DES ARDENNES
Дурбуй / Бельгія 
Apx. a.a.b atelier d’architecture bosquée

ATLANTIS THE PALM
Дубаї / ОАЕ
Apx. WATG Wimberly, Allison, Tong & Goo

L’APOGEE COURCHEVEL
Куршевель / Франція
Apx. India Mahdavi and Giuseppe Dirand

MANDARIN ORIENTAL
Мілан / Італія
Apx. Antonio Citterio e Patricia Viel

ROSEWOOD HOTEL
Пномпень / Камбоджа
Apx. Bar Studio

THE MULIA
Балі / Індонезія
Apx. Calder Interior Design

CLINIQUE LA PRAIRIE
Монтре / Швейцарія
Apx. Brönniman e Gottreux

HOTEL DU CAP-EDEN-ROC
Мис Антіб / Франція
Apx. Luc Svetchine

GLORIETTE GUESTHOUSE
Обербозен / Італія
Apx. Studio Noa

GRAND PARK HOTEL
Ровінь / Хорватія
Apx. Lissoni Associati

EXCELSIOR HOTEL GALLIA
Мілан / Італія
Apx. Studio Marco Piva

SAVOY SACCHARUM
Мадейра / Португалія
Apx. Studio RH+ and Nini Andrade Silva

ARMANI HOTEL MILAN
Мілан / Італія
Apx. Armani Casa

NANA PRINCESS
о.Крит / Греція
Apx. Studio Ale Dolci & Co.

LA ISLA Y EL MAR 
HOTEL BOUTIQUE 
Лансарот Канарські 
Острови Іспанія
Apx. Josè Maria Pérez

MSC CROCIERE
Apx. De Jorio Design International

THE REVERIE 
SAIGON HOTEL
Хо Ші Мін / В’єтнам 
Apx. Kent Lui

ОТРИМАЙТЕ НАТХНЕННЯ…

БІЛЬШ НІЖ 3.000 SPA 
У 55 КРАЇНАХ СВІТУ
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FOLLOWUS

STARPOOL HEADQUARTERS 
Ziano Di Fiemme (Tn) Italy 

info@starpool.com

STARPOOLWORLDWIDE

AUSTRIA
austria@starpool.com

BELARUS
belarus@starpool.com

BENELUX
benelux@starpool.com

CROATIA
croatia@starpool.com

FRANCE
france@starpool.com

GERMANY
germany@starpool.com

GREECE
greece@starpool.com

PORTUGAL
portugal@starpool.com

RUSSIA
russia@starpool.com

SPAIN
spain@starpool.com

SWITZERLAND
swiss@starpool.com

UNITED KINGDOM
unitedkingdom@starpool.com

UKRAINE
ukraine@starpool.com

MIDDLE EAST
emirates@starpool.com

ASIAN COUNTRIES
asia@starpool.com

OTHER COUNTRIES
export@starpool.com

/StarpoolOfficial /starpool.official /Starpool/Starpool
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ЧАС ДЛЯ 
РЕЛАКСУ

ДУШ & САУНА

SOUL COLLECTION 
Дизайн Cristiano Mino

starpool.com


