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مغاطس االستحامم | بانيوهات القدم  
املغاطس الساخنة )جاكوزي( | النوادي الصحية )سبا(





 )jets( منتج لرشاشات األندية الصحية
املخصصة للتدليك التي تتميز بأعىل جودة 

ممكنة؛ ليك تستمتع بتجربة مثالية وممتعة. 

وخالل السنوات القليلة املاضية، بدأت الرشكة تطوير وتسويق منتجات 
عىل  تضفي  والتي  االستحامم،  مغاطس  بطانات  مثل  نوعها،  من  فريدة 
حاممك مظهرًا جديًدا، دون الحاجة إىل إجراء أعامل ضبط ملكونات الحامم 
بشكل كبري، جنًبا إىل جنب مع لوحات األكريليك املصممة لعمل مغطس 

استحامم ساخن باملنزل، مع سهولة الرتكيب عىل األرضيات الحالية. 
وتقوم  ملنتجاتها،  إضافية  توسعات  تنفيذ  عىل  حالًيا  الرشكة  تعمل  كام 

بتطوير خًطا جديًدا لتصنيع كبائن ومغاطس االستحامم وتسويقها. 

 Aifeiling         كام تتعاون الرشكة، وتعمل كمسوق حرصي ملنتجات رشكة
املتخصصة يف مغاطس االستحامم الراقية التي ميكن تركيبها بشكل قائم ذاتًيا.

 400 من  أكرث  يف  البالد،  أنحاء  جميع  يف  الرشكة  منتجات  تسويق  يتم 
نقطة بيع يف إرسائيل. تشمل مجموعة عمالئنا سالسل التسويق / متاجر، 
وفنادق، وبلديات محلية، ورشكات معامرية، ومطورين عقاريني، ومقاولني، 

وعرشات اآلالف من العمالء من القطاع الخاص. 
 Alony مثل  الرائدة،  التسويق  سالسل  مع  الراسخ  التعاون  بفضل  وذلك 
 NegevZahaviو  ،Negev Harash Ceramicsو  ،Negev Ceramicsو

Atzmon وغريهم... لقد قمنا بتوريد عرشات اآلالف من املنتجات ملشاريع 
التطوير العقاري املختلفة يف األحياء واملدن، مثل حي راموت يف برئ سبع، 
مدينة  أشدود، وحي  ميفراز يف  وأبراج  أوزان،  اإلخوة  من مرشوع  كجزء 

داود يف نتانيا، وآالف أحواض االستحامم يف مدينة حريش الجديدة.   
سلسلة  ذلك  يف  مبا  الفنادق،  صناعة  يف  بارز  بحضور  نتمتع  أننا  كام 
هريودس، ورامادا، وفندق كلوب، وغريها العرشات من مواقع االستضافة 

بنصف اإلقامة الراقية وفنادق البوتيكات اإلضافية. 
ومجموعتنا  واملهنية،  الغنية،  وخربتنا  املحيل،  التصنيع  وبفضل  وختاًما، 
األمثل  الحل  رشكتنا  تقدم  الرسيعة،  والخدمة  املنتجات،  من  الواسعة 

لجميع عمالئها يف هذا القطاع. 

رشكة
ص بال

ف الخا
ف التعري

مل
تأسست رشكة MTI يف عام 1993، وهي رشكة إرسائيلية رائدة يف تصنيع 
القدم  وبانيوهات  املايئ  العالج  وأحواض  االستحامم  أحواض  وتسويق 

وأنظمة النوادي الصحية للخارج والحديقة. 
تكمن مزايا الرشكة يف قدراتها التصنيعية يف إرسائيل، ومتتعها بعقود من 
يشمل طلب  الذي  النظام  القامئة عىل  الشاملة  للحلول  وامتالكها  الخربة 
املكونات الصحية، حتى تركيبها يف منزل العميل. جميع منتجات الرشكة 
مصممة بحسب طلب العميل وتخضع لعمليات تصميم ومراقبة جودة 

صارمة. 
ميكن تطوير مناذج األحواض بفضل اإلنتاج املحيل يف إرسائيل. تقدم رشكتنا 
مجموعة كبرية، تشمل أكرث من 20 منوذج للنوادي الصحية من مختلف 
احرتافية  بطريقة  املصممة  القدم  بانيوهات  من  منوذج  و80  األحجام، 
الحجم من مغاطس  االستحامم، و100 خيار مختلف  كبائن  تناسب  ليك 
االستحامم الساخنة التي تأيت يف مجموعة متنوعة من املواصفات واأللوان. 
لدينا القدرة عىل إنتاج أكرث من 25 منوذًجا مختلًفا، مبختلف التصميامت 
وحتى  واملقاولني،  للمطورين  األساسية  املنتجات  من  بدايًة  واأللوان، 
بوضعها  الرشكة  تتميز  كام  مستوى.  أعىل  الراقية عىل  الفاخرة  املنتجات 
رغبة  بحسب  خصيًصا  مصممة  منتجات  تصنيع  لها  يتيح  الذي  الفريد 

العميل، وذلك لتلبية االحتياجات املحددة لكل عميل.
اللمسات األخرية املثالية، والجودة، وطبيعة منتجاتنا طويلة األمد نتيجة 
الختيارنا الثابت ألفضل املواد املتاحة عاملًيا، وكلها مستوردة من الواليات 

املتحدة األمريكية، 

تصنيع أنظمة التحكم األكرث تقدًما يف العامل 
ألحواض االستحامم الساخنة والنوادي الصحية 

 .)Jacuzzi/Spa(

تصنيع أفضل منتجات األكريليك الصحية 
يف العامل، والقدرة عىل امتالك براءة اخرتاع 

فريدة من نوعها ملقاومة البكترييا والجراثيم التي قد ترتاكم عىل سطح 
األكريليك، وبالتايل املساهمة يف الحامية املثىل لعائلتك.
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* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة

* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوصف التفصيلي

1
)3( )إجمالي القوة بالحصان(

3
)7.2(

2
)4.2(

50

BASIC
 22,500 NIS

GOLD
 25,000 NIS

TITANIUM
 28,500 NIS

1632 )jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

210 × 150سم
الوزن بدون ماء 240 كلغ

السعة المتاحة للماء 645 لترًا
إجمالي الوزن 885 كلغ

الطول 210 سم
العرض 150 سم
الارتفاع 80 سم

مقعد: 1

إجمالي
3الأماكن

سرير: 2
كلغ

L
EMETIST

ACRYLIC BY USA

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED مسقط مياه من الاستانلس ستيل، ويتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود
الأسعار:

BASICGOLDTITANIUM

كلغ

WHIRLPOOLLX
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א
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42

3
L

JUNIOR

ACRYLIC BY USA

الأسعار:

3
)7.2(

210 × 160سم
الوزن بدون ماء 280 كلغ

السعة المتاحة للماء 713 لترًا
إجمالي الوزن 993 كلغ

الطول 210 سم
العرض 160 سم
الارتفاع 85 سم إجمالي

الأماكن
MTI315 كلغ

كلغ

سرير: 2مقعد: 1

א

א

א

א

א

א
א

א

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED مسقط مياه من الاستانلس ستيل، ويتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

WHIRLPOOLLX

TITANIUM

TITANIUM
26,700 NIS
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TITANIUM

36

MTI311 4
SHANE

3
)6.5(

ACRYLIC BY USA

L
210 × 170سم

الوزن بدون ماء 290 كلغ
السعة المتاحة للماء 830 لترًا

إجمالي الوزن 1120 كلغ

الطول 210 سم
العرض 170 سم
الارتفاع 85 سم إجمالي

الأماكن

كلغ

كلغ

سرير: 1مقعد: 3

א

א

א

א

א

א
א

א

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED مسقط مياه من الاستانلس ستيل، ويتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

WHIRLPOOLLX

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

TITANIUM
 27,500 NIS

BASICGOLDTITANIUM
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ACRYLIC BY USA

L
SUN

الأسعار:

60 1845

א א

א

א

א

א

א

א

א אא

א

א
א

א

א
א

א

א
א

א

4
)8(

5
)11(

2
)5(

MTI304
الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED مسقط مياه من الاستانلس ستيل، ويتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

7 200سم
الوزن بدون ماء 300 كلغ

السعة المتاحة للماء 927 لترًا
إجمالي الوزن 1227 كلغ

القطر 200 سم
الارتفاع 89 سم

إجمالي
الأماكن

كلغ

كلغ

سرير: 0مقعد: 7

BASICGOLDTITANIUM

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

BASIC
26,300 NIS

GOLD
30,200 NIS

TITANIUM
33,700 NIS
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L
GARDA

37

3
)7(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مجموعة فريدة من الرشاشات المائية، إضافة إلى أضواء LED محيطية
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

MTI303
TITANIUM

TITANIUM
33,700 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوزن بدون ماء 270 كلغ
السعة المتاحة للماء 930 لترًا

إجمالي الوزن 1200 كلغ

الطول 200 سم
العرض 200 سم
الارتفاع 90 سم 6 إجمالي

الأماكن

سرير: 1مقعد: 5
200 × 200سم

א

א

א

א

א

א
א

א

كلغ

كلغ
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L
POLARIS

64 2745

4
)8(

5
)11(

2
)5(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED مسقط مياه من الاستانلس ستيل، ويتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

MTI301 كلغ

كلغ

א א

א

א

א

א

א

א

א אא

א

א
א

א

א
א

א

א
א

א

الوزن بدون ماء 320 كلغ
السعة المتاحة للماء 931 لترًا

إجمالي الوزن 1251 كلغ

الطول 205 سم
العرض 205 سم
الارتفاع 93 سم 5 إجمالي

الأماكن

سرير: 1مقعد: 4
205 × 205سم

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

BASIC
25,500 NIS

GOLD
29,700 NIS

TITANIUM
33,500 NIS

BASICGOLDTITANIUM
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L
BALI

35

3
)7(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

كلغ

MTI307كلغ
TITANIUM

الوزن بدون ماء 270 كلغ
السعة المتاحة للماء 1000 لترًا

إجمالي الوزن 1270 كلغ

الطول 215 سم
العرض 215 سم
الارتفاع 90 سم 5 إجمالي

الأماكن

سرير: 2مقعد: 3
215 × 215سم

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM
 27,800 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مجموعة فريدة من الرشاشات المائية، إضافة إلى أضواء LED محيطية
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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L
OCEAN

66

5
)11(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مسقط مياه من الاستانلس ستيل
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

كلغ

MTI306كلغ الوزن بدون ماء 360 كلغ
السعة المتاحة للماء 1180 لترًا

إجمالي الوزن 1540 كلغ

الطول 220 سم
العرض 220 سم
الارتفاع 95 سم 5 إجمالي

الأماكن

سرير: 2مقعد: 3
220 × 220سم

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM

TITANIUM
33,800 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية
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EXCALIBER

67 3047

4
)8(

5
)11(

2
)5(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

كلغ

MTI305كلغ

א א

א

א

א

א

א

א

א אא

א

א
א

א

א
א

א

א
א

א

BASICGOLDTITANIUM

الوزن بدون ماء 360 كلغ
السعة المتاحة للماء 1210 لترًا

إجمالي الوزن 1570 كلغ

الطول 230 سم
العرض 230 سم
الارتفاع 92 سم 7 إجمالي

الأماكن

سرير: 2مقعد: 5
230 × 230سم

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

BASIC
27,800 NIS

GOLD
31,500 NIS

TITANIUM
35,200 NIS

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مسقط مياه من الاستانلس ستيل
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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L
LUNA

62

5
)11(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

كلغ

MTI314كلغ

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM

6 230سم
الوزن بدون ماء 370 كلغ

السعة المتاحة للماء 1170 لترًا
إجمالي الوزن 1540 كلغ

القطر 230 سم
الارتفاع 93 سم

إجمالي
الأماكن

سرير: 0مقعد: 6

TITANIUM
33,800 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مسقط مياه من الاستانلس ستيل
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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BUTTERFLY

67

5
)11(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

كلغ

MTI317كلغ

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM

TITANIUM
43,500 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوزن بدون ماء 490 كلغ
السعة المتاحة للماء 2050 لترًا

إجمالي الوزن 2540 كلغ

الطول 290 سم
العرض 230 سم
الارتفاع 95 سم 8 إجمالي

الأماكن

سرير: 1مقعد: 7
290 × 230سم

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مسقط مياه من الاستانلس ستيل
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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L
ATLANTIC

66

5
)11(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

كلغ

MTI308كلغ

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM

TITANIUM
45,000 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوزن بدون ماء 530 كلغ
السعة المتاحة للماء 2150 لترًا

إجمالي الوزن 2680 كلغ

الطول 300 سم
العرض 220 سم
الارتفاع 93 سم 7 إجمالي

الأماكن

سرير: 1مقعد: 6
300 × 220سم

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مسقط مياه من الاستانلس ستيل
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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L

SUPER
ATLANTIC

64

5
)11(

ACRYLIC BY USA

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

كلغ

MTI312كلغ

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM

TITANIUM
45,000 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوزن بدون ماء 530 كلغ
السعة المتاحة للماء 2080 لترًا

إجمالي الوزن 2080 كلغ

الطول 300 سم
العرض 220 سم
الارتفاع 94 سم 6 إجمالي

الأماكن

سرير: 2مقعد: 4
300 × 220سم

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

مسقط مياه من الاستانلس ستيل
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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L

51

RIVER
نوادي الاستحمام الصحية

5
)12(

ACRYLIC BY USA

كلغ

MTI321كلغ

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM
68,000 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوزن بدون ماء 754 كلغ
السعة المتاحة للماء 3900 لتر

إجمالي الوزن 4654 كلغ

الطول 400 سم
العرض 220 سم
الارتفاع 118 سم 6 إجمالي

الأماكن

سرير: 0مقعد: 6
400 × 220سم

TITANIUM

تنظيف وتعقيم المياه

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

نظام التحكم

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED نافورات المياه، تتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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L

58

JOY

5
)12(

ACRYLIC BY USA

كلغ

كلغ

א

א

א

א

א

א
א

א

TITANIUM
83,000 NIS

الأسعار:

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوزن بدون ماء 900 كلغ
السعة المتاحة للماء 6500 لتر

إجمالي الوزن 7400 كلغ

الطول 480 سم
العرض 220 سم
الارتفاع 120 سم 4 إجمالي

الأماكن

سرير: 0مقعد: 4

TITANIUM

تنظيف وتعقيم المياه

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

WHIRLPOOLLX

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

الوصف التفصيلي

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

نظام التحكم

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

MTI322
نوادي الاستحمام الصحية

480 × 220سم

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED نافورات المياه، تتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم
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* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة
* الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

ييييي يييييييي

L

48

א

א

א

א

PARADISE

5
)12(

ACRYLIC BY USA

كلغ

MTI320كلغ الوزن بدون ماء 1100 كلغ
السعة المتاحة للماء 8500 لتر

إجمالي الوزن 9600 كلغ

الطول 550 سم
العرض 220 سم
الارتفاع 147 سم 2 إجمالي

الأماكن

سرير: 0مقعد: 2

نوادي الاستحمام الصحية

550 × 220سم

تنظيف وتعقيم المياه

WHIRLPOOLLX

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

نظام التحكم

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

א

א
א

א

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED نافورات المياه، تتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

TITANIUM

TITANIUM
92,000 NIS

الأسعار:

الوصف التفصيلي



MTI IS
R

A
E

L



net.il.012@www.mtiSPA.co.il | mti | 36

ييييي يييييييي

L

47

ENDLESS

5
)12(

ACRYLIC BY USA

كلغ

MTI319كلغ

א

א

א

א

تنظيف وتعقيم المياه

WHIRLPOOLLX

)إجمالي القوة بالحصان(

)jets( رشاشات التدليك
ستانلس ستيل الإجمالي

المضخات

نظام التحكم

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

 50 SQF يا فلتر مضاد للبكتير

א

א
א

א

الكابينة والغطاء 
الحراري

أنظمة إضاءة 
وإضافات خاصة

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

 )RGB الإضاءة تحت الماء )بألوان
مصابيح LED محيطية داخلية

 LED نافورات المياه، تتضمن مصابيح
مصابيح LED محيطية إضافية للمُنظم

TITANIUM
116,000 NIS

الأسعار:

الوزن بدون ماء 2040 كلغ
السعة المتاحة للماء 10000 لتر

إجمالي الوزن 12040 كلغ

الطول 780 سم
العرض 230 سم
الارتفاع 132 سم 4 إجمالي

الأماكن

سرير: 1مقعد: 3

نوادي الاستحمام الصحية

780 × 230سم

للتعرف على 
المواصفات الكاملة،

:QR مسح كود

* لا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة  * الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية

الوصف التفصيلي
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ييييي يييييييي

تنظيف وتعقيم المياه

نظام التحكم

يا، مع  يل ويمنع تكاثر البكتير نظام الأوزون – يز
الحد من استخدام المواد اللكيميائية  

الأسعار:

25

א

א

א

الموديل
الطول

العرض
الارتفاع

الوزن بدون ماء
سعة الماء

إجمالي الوزن

نظام سباحة فريد من نوعه يوفر سرعة متغيرة بشكل لا نهائي، وتحكم في 
الشاشة الرقمية | 2.8 كيلووات × 2

متوفر بأحجام مختلفة

 150,000 NIS 160,000 NIS 170,000 NIS

MTI-341
780 سم
226 سم
140 سم

1600 كلغ
12000 لتر

13600 كلغ

MTI-342
880 سم
226 سم
140 سم

1750 كلغ
13000 لتر

14750 كلغ

MTI-343
980 سم
226 سم
140 سم

1900 كلغ
14000 لتر

15,900 كلغ

نوادي الاستحمام الصحية

INFINITY

2
)5(

الطول 980/880/780 سم
العرض 226 سم
الارتفاع 140 سم

ACRYLIC BY USAلا تتضمن الأسعار ضريبة القيمة المضافة  * الصورة مخصصة حصًرا لأغراض توضيحية *

5 إجمالي
الأماكن

سرير: 1مقعد: 4

نوادي الاستحمام الصحية

MTI 342341 343

الوصف التفصيلي

رشاشات التدليك )jets(ستانلس ستيل الإجمالي

)إجمالي القوة بالحصان(
المضخات WHIRLPOOLLX

الكابينة والغطاء 
الحراري

غطاء حراري مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على 
درجة حرارة الماء، متضمنًا الحفاظ على سلامة الأطفال.

MTI342

MTI341

MTI343

للتعرف على المواصفات الكاملة،
:QR مسح كود
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مغاطس الاستحمام | بانيوهات القدم 
 المغاطس الساخنة | النوادي الصحية )سبا(
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