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Fliz-kom spa elements
Przedsiębiorstwo Fliz-kom spa elements zajmuje się produkcją elementów konstrukcyjnych, do mokrej zabudowy 
przestrzeni welleness oraz SPA, a także dystrybucją urządzeń technicznych.  Wyposażamy łaźnie parowe, pokoje relak-
sacyjne, kabiny zimowe, łaźnie błotne oraz inne pomieszczenia, w których poziom wilgoci jest wysoki. Produkty systemu 
spa elements pomogą w wyposażeniu każdego salonu SPA.

zakres naszej oFerty
Nasza oferta skierowana jest do nowoczesnych i klasycznych gabinetów Wellness i SPA. Oferujemy naszym klientom 
elementy do budowy i urządzenia techniczne, dopasowane do wszystkich pomieszczeń.

Produkujemy: 
• modułowe ławki i leżanki ze zintegrowanym ogrzewaniem do obłożenia np. mozaiką, ceramika lub kamieniem 
• ściany, sklepienia, elementy konstrukcyjne i ozdobne 
• wanny spa z możliwością hydromasażu 
• profilowane niecki basenowe 
• rynny basenowe, 
• schody do basenów, 
• modułowe kabiny prysznicowe, 
• umywalki, portale pod umywalki oraz portale ze zintegrowanymi  umywalkami.  

Naszym Klientom proponujemy nie tylko produkty bazowe, ale również wykończone, obłożone np. mozaiką, ceramiką  
lub kamieniem, które są  przygotowane do użytku.

Zapraszamy państwa na naszą stronę internetową www.spaelements.pl
znajdą tam państwo pełną ofertę systemu spa elements oraz generatory pary i akcesoria

tak powstają prototypy do katalogu 2016

baza spa
Wszystkie produkty jakie znajdą Państwo w naszym katalogu to elementy konstrukcyjne stworzone z lekkiej, wodoodpor-
nej i termoizolacyjnej pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS, doskonale nadającej się do pomieszczeń o wysokim po-
ziomie wilgoci. Pianka używana w produkcji poszczególnych elementów konstrukcyjnych SPA, jest obrabiana za pomocą 
nowoczesnych maszyn CNS. Następnie nakładana jest specjalna warstwa wzmacniająca, siatka i klej wysokoelastyczny,  
w celu utwardzenia. Kolejnym etapem produkcji jest naniesienie na utwardzony produkt izolacji na bazie cementów i ży-
wic syntetycznych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu i nieprzemakalności.

dlaczego Fliz-kom spa elements?
Nasze produkty to własny patent na tworzenie wysokiej jakości elementów do mokrej zabudowy przestrzeni SPA. Jako 
jedyni na polskim rynku, oferujemy państwu usługi począwszy od projektu, wykonanego przez zespół naszych archi-
tektów, poprzez wykonanie indywidualnych modułów SPA ELEMENTS, aż po kompleksową realizację inwestycji przez 
zespół wykwalifikowanych fachowców FLIZ-KOM. Po zakończeniu inwestycji świadczymy dla państwa usługi serwisu 
oraz szkolimy państwa personel.

ZAPYTANIA OFERTOWE PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES biuro@spaelements.pl lub do naszych dystrybutorów.
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ławki modułowe

biuro@spaelements.pl

Ławy SPA ELEMENTS pozwalają na idealne dopasowanie potrzeb klienta, do możliwości i wielkości pomieszczenia  
w którym maja być zainstalowane. Do każdej ławy proponujemy państwu system elementów modułowych:  narożnik pro-
sty wewnętrzny, narożnik zaokrąglony wewnętrzny, narożnik zaokrąglony zewnętrzny oraz element końcowy. Każda z ław 
może być dopasowana do dowolnego łuku i mieć określony wymiar oraz profil dopasowany do indywidualnego  klienta. 
Do każdej z ław można zamontować system podgrzewania, co zwiększa komfort wypoczynku. Ławy poza łaźniami paro-
wymi mogą być wykorzystane w strefach wypoczynku, w poczekalniach przed saunami, prysznicach oraz w basenach ze 
zintegrowanym systemem masażu powietrznego np. firmy HUGO LAHME. Ławy można także używać na zewnątrz budyn-
ków np. w ogrodach gdzie system ogrzewania umili państwu długie jesienne wieczory.
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ŁawKi  MODułOWE

basic LM 11

standard LM 12

ElEMENTY uZuPEłNIAjącE

LM11nwp

LM11nZO

LM12nwp

LM12nZO

LM11nwO

LM11Z

LM12nwO

LM12Z

ElEMENTY uZuPEłNIAjącE



5

ŁawKi  MODułOWE
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LM13nwp

LM15nwp

LM13Z

LM13nwO

LM15nwO

LM13nZO

modern LM 13

comFort LM 15

ElEMENTY uZuPEłNIAjącE

ElEMENTY uZuPEłNIAjącE

LM15Z LM15nZO
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ŁawKi  MODułOWE

trend LM 14

high line LM 16

ElEMENTY uZuPEłNIAjącE

ElEMENTY uZuPEłNIAjącE

LM14nwp

LM16nwp

LM16nZO

LM15nZO

LM14nwO

LM16nwO

LM16Z

LM15Z
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Szeroka gama leżanek SPA ELEMENTS pozwala na to, że każdy klient znajdzie coś dla siebie. Leżanki użyte w strefach wypo-
czynku, w halach basenowych oraz łaźniach parowych poza walorami użytkowymi, pełnią funkcję dekoracyjną. Każda z le-
żanek może być wyposażona w zintegrowany system podgrzewania. Szerokość wszystkich standardowych leżanek to 70 cm.

leżanki
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leżanki

relax L 11

curve L 18
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leżanki 

happiness L 12
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leżanki

 ecstasy L 13

 ecstasy elipse L14
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leżanki

pleasure L 15

wave L 16
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leżanki

stÓł do masażu chillout L 18

hugo lahme L 17

Leżanka do basenów Hugo Lahme. Przygotowana do zamontowania masażu powietrznego Hugo Lahme. 
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Kabiny prysznicowe to niezbędny element wyposażenia każdego salonu SPA. W kabinach oprócz standardowej funkcji 
oczyszczania ciała przed i po zabiegu, można zamontować nowoczesne natryski wrażeń oraz wiadra, do spłukiwania 
ciała zimną wodą. Modułowość  pryszniców pozwala na dopasowanie ich do potrzeb i pomieszczeń w których mają być 
zainstalowane. Wymiary, szerokość jak i wysokość kabin może być dopasowana indywidualnie. Istnieje możliwość zamó-
wienia brodzika do każdej z kabin.

kabiny prysznicowe
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KAbINY PRYSZNIcOWE MODułOWE

prysznice pr 01 prysznice pr 02

ElEMENTY uZuPEłNIAjącE

PRZYKłADOWE ZESTAWIENIA

pr 001

pr 002

pr 003

pr 004
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skLepienia & nisZe

nisza n 1

sklepienie kopuła skL 02

sklepienie tunel skL 01

Przykładowe sklepienia mogą być różnych wymiarów i kształtów, takich które spowodują swobodne ociekanie skroplonej pary na ściany, 
zamiast nieprzyjemnego kapania na użytkowników.

Elementy dekoracyjne do łaźni parowych, przestrzeni SPA oraz Wellness, mogą posiadać dowolny kształt i wymiar. 
Szybki sposób na dekorację. 
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rynny  basenOwe

rynna pod kratkę r1 kr

Rynny basenowe, mogą być przygotowane pod kratkę, lub kamień. Wymiary rynny mogę być dopasowane do indywidualnych potrzeb.

rynna pod kamień r2 kaM
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uMYWAlKI

umywalka uM 02

umywalka uM 01

Umywalki SPA ELEMENTS to jeden z elementów, który nada pomieszczeniu wyjątkowy i nowoczesny wygląd. Odpowiedni dobór mozaiki 
sprawi, że można ją dopasować do każdego wnętrza. Oprócz zastosowań w łazienkach umywalki SPA ELEMENTS można użyć w strefach 
SPA jako misy na śniego-lód, do nacierania ciała. Możemy wyprodukować umywalki o dowolnym kształcie i wielkości.
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ścieżKa  kneipp & wanny

kneipp kn 01

Wanny SPA ELEMENTS których bazą jest pianka polistyrenowa XPS. Odpowiednio ukształtowana, utwardzona i zaizolowana, to innowa-
cyjny i dopasowany do potrzeb klienta produkt najwyższej jakości, pozwalający zastąpić standardowe plastikowe wanny SPA. Poprzez za-
stosowanie pianki wanny są doskonałym izolatorem ciepła, co znacznie zmniejsza koszty użytkowania. Mogą być wykorzystane zarówno 
w obiektach prywatnych jak i komercyjnych. Są przygotowane do obłożenia mozaiką.

wanna spa okrągła ws 01 wanna spa z leżanką ws 02

System mini basenów. Służy do pobudzania krążenia w ukła-
dzie krwionośnym, poprzez brodzenie w wodzie ciepłej na 
przemian z zimną, oraz przygotowuje organizm do bardziej 
efektywnego pocenia się podczas korzystania z łaźni paro-
wej. Baseny mogą być różnych kształtów, oraz wykończone 
mozaiką, płytkami ceramicznymi lub kamieniem natural-
nym. Dodatkowo możliwe jest zamontowanie masażu wod-
nego lub powietrznego oraz oświetlenia rgb, co dodatkowo 
wprowadza w stan relaksu i odprężenia.
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Fliz-kom spa elements     ul. jagiellońska 28a  •  32-410 dobczyce  •  nip 681-197-83-46  •  tel.: (+48) 501-896-691  •  e-mail: biuro@spaelements.pl

adres dystrybutora

www.spaelements.pl


