
ULKOPOREALTAAT

STANDARD & SELECT



Novitek® tuo kylpylän kotiisi. Ulkoporealtaamme ovat pihojen ja 

terassien sisustuselementtejä, jotka kutsuvat rentoutumaan ja 

nauttimaan ylellisestä porekylvystä ilman aikaa vieviä esivalmisteluja. 

Suomessa käsityönä valmistetut Novitek-ulkoporealtaat on 

suunniteltu pohjoisen oloihin – ne kestävät aikaa, säätä ja pitävät 

omistajaansa hyvänä vuosikymmenet.

Meille suomalaisena ulkoporealtaiden valmistajana tärkeintä 

on tinkimätön laatu kaikessa tekemisessämme: tekniikassa, 

materiaaleissa ja palvelussa. Viimeistelty muotoilu ja räätälöitävyys 

varmistavat, että Novitek-ulkoporeallas istuu uuteen ympäristöönsä 

täydellisesti. Haluamme tarjota unohtumattoman kylpyhetken – 

kerta toisensa jälkeen, ympäri vuoden ja vuosiksi eteenpäin.

Novitek®-ulkoporealtaiden valmistukseen on käytetty parhaita 

mahdollisia materiaaleja, komponentteja ja teknologiaa. Tämän 

vuoksi altaan ylläpito on helppoa ja edullista. Käyttökustannukset 

pysyvät maltillisina ympäri vuoden, vaikka altaassa kylvettäisiin 

joka päivä. Myös altaidemme vedenkulutus on energiatehokasta ja 

ekologista. Kaikki Novitek®-ulkoporealtaat valmistetaan Salossa. 

KYLVE 
NAUTINNOSSA



KYLVE 
NAUTINNOSSA



KYLPEMINEN EI OLE TEKNIIKKALAJI.

ALTAIDEN VALMISTUS ON.

MATALAT KÄYTTÖKUSTANNUKSET
Altaiden polyuretaanieristys sekä säänkestävä 
eristekansi pitävät veden kylpyvalmiina ja altaan 
käyttökustannukset matalina ympäri vuoden.

YLIVERTAINEN LAATU
Novitek-ulkoporealtaiden 
valmistuksessa käytetään vain 
parhaita mahdollisia materiaaleja 
ja komponentteja. Mm. altaan 
vesimassan tasaisesti jakava 
alumiinirunko, amerikkalaisen 
Balboan ohjauskeskus, porepumput 
ja suuttimet sekä ABS-muovista 
valmistettu pohja-allas tekevät 
altaasta pitkäikäisen ja tyylikkään 
seuralaisen.



TEHTY JUURI SINULLE
Novitek-ulkoporeallas valmistetaan toiveidesi 
mukaan. Suomessa käsityönä valmistettavat 
Novitek-altaat on suunniteltu pohjoisen 
oloihin - ne kestävät aikaa, säätä ja pitävät 
omistajaansa hyvänä vuosikymmenet. 
Tilaa juuri sinun pihaasi tai terassillesi istuva 
kokonaisuus.

HELPPO HOITAA
Ulkoporealtaan sisäpinta on 
saniteettiakryylia, joka on kova, kiiltävä 
ja helposti puhdistettava materiaali, 
minkä ansiosta altaan pinnan hoito 
on todella vaivatonta. Altaiden 
komposiittipanelointi säilyttää hyvin 
alkuperäisen värinsä, on helppo pitää 
puhtaana ja näyttää yhtä hyvältä vielä 
vuosien päästä.

VAIVATON KÄYTTÄÄ
Ulkoporealtaan vesi tarvitsee vaihtaa altaan 
käyttöasteesta riippuen vain 2–4 kertaa 
vuodessa. Kuitusuodatuksen, otsonaattorin 
sekä kemikaalien ansiosta vesi pysyy 
puhtaana ja kirkkaana pitkään.



STANDARD
Yksinkertaisesti tyylikäs

Laadukas ulkoporeallas on nautinto, joka kuuluu kaikille. Standard on

yksinkertaisen tyylikäs allasperhe, jonka altaat sopivat erinomaisesti 

esimerkiksi ensimmäiseksi ulkoporealtaaksi. Standard-ulkoporealtaat 

myydään valmiina pakettina, niiden sisäväri on valkoinen ja ulkoverhous 

kauniin harmaata komposiittipaneelia. Nämäkin ulkoporealtaat 

valmistetaan käsityönä Salossa – taattua suomalaista laatua.

LUOSTO HELMI ROPI



LUOSTO

Luosto on kompakti perheallas, joka tarjoaa mukavia 

kylpyhetkiä viidelle hengelle. Vuodelle 2019 uusitun mallin 

muotoilussa on huomioitu pienetkin perheenjäsenet, ja 

altaasta löytyy sopivat istuinsyvyydet kaikille. 

Luoston sisäväri on valkoinen ja altaan ulkoverhous on 

kauniin harmaata komposiittipaneelia. Saatavana kaikilta 

jälleenmyyjiltämme.

Koko 190 x 190 cm

Korkeus 93 cm

Henkilömäärä 5

Istumapaikat 3

Makuupaikat 2

Hierontasuuttimet 29 kpl

Hierontapumput 1 x 1,3 kW

Suodatinpumppu Yhdistelmä

Lämmitin 3 kW

Vesitilavuus 1000 l

Paino tyhjänä 255 kg

Sähkökytkentä 2 x 16 A  (230V)
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STANDARD

Lisävarusteet:
• CMS-etäohjaus
• Status pro

Tutustu tarkemmin
novitek.fi 



HELMI 

Helmi-ulkoporeallas on nimensä mukaisesti todellinen 

joka pihan helmi. Kompakti allas sopii erinomaisesti 

myös terassille. Klassisen kaunista muotokieltä edustava 

ulkoporeallas on malliltaan pyöreä, ja selkeän ergonominen 

muotoilu tekee siitä täydellisen keitaan jokailtaiseen 

rentoutumiseen. Poresuuttimilla varustetut istumapaikat 

hellivät kerrallaan neljää kylpijää. Helmi altaan sisäväri on 

valkoinen ja ulkopinnat harmaata komposiittipanelointia.

Koko 190 x 190 cm

Korkeus 93 cm

Henkilömäärä 4

Istumapaikat 4

Makuupaikat ‒

Hierontasuuttimet 24

Hierontapumput 1 x 1,3 kW

Suodatinpumppu Yhdistelmä

Lämmitin 3 kW

Vesitilavuus 1000 l

Paino tyhjänä 255 kg

Sähkökytkentä 2 x 16 A (230V)

190 cm
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Tutustu tarkemmin
novitek.fi 

Lisävarusteet:
• CMS-etäohjaus
• Status pro

STANDARD



ROPI 

Ropi on Standard-tuoteperheen uusin tulokas. Tämä 

kompakti ulkoporeallas sopii erinomaisesti pieneen 

tilaan. Tyylikkyydestä ja ergonomiasta ei ole tingitty. 

Kaksi poresuuttimilla varustettua makuupaikkaa ja yksi 

istumapaikka varmistavat täydellisen rentoutumisen 

kerta toisensa jälkeen. Ropi altaan sisäväri on valkoinen ja 

ulkopinnat kauniin harmaata komposiittipanelointia.

Koko 190 x 160 cm

Korkeus 93 cm

Henkilömäärä 3

Istumapaikat 1

Makuupaikat 2

Hierontasuuttimet 25 kpl 

Hierontapumput 1 x 1,3 kW

Suodatinpumppu Yhdistelmä

Lämmitin 3 kW

Vesitilavuus 900 l

Paino tyhjänä 220 kg

Sähkökytkentä 2 x 16 A (230 V)

Tutustu tarkemmin 
novitek.fi 
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Lisävarusteet:
• CMS-etäohjaus
• Status pro

STANDARD



  
SELECT
Vapaus valita





SELECT
Vapaus valita

Select-malliston altaat noudattavat klassista ulkoporealtaiden muotokieltä, 

ja sopivat hyvin perinteiseen suomalaiseen maisemaan. Mallistoon 

kuuluu kolme erinomaisesti varusteltua allasta, jotka tarjoavat eri 

istuinvaihtoehdoillaan kunnon kylpyelämyksen jokaiseen makuun. 

Novitek Select mallistossa voit valita altaan koon lisäksi sisäpinnan sekä 

ulkoverhouksen värin. Kaikki Select malliston ulkoporealtaat on saatavana sekä 

Basic- että Premium-varustelulla.

SALLA OLOS HALTI



SALLA

Pysähdy hetkeksi ja istahda vaikka koko perheen voimin 

monipuoliseen Salla-ulkoporealtaaseen. Altaan muotoilussa, 

istuimissa ja suutinasettelussa on otettu huomioon kaikki 

perheenjäsenet. Salla-allas toivottaa kylpijät lämpimästi 

tervetulleiksi poreilevaan syleilyynsä taaten tasokkaan 

hieronnan kaikille, ikään ja kokoon katsomatta.

Koko 200 x 200 cm

Korkeus 96 cm

Henkilömäärä 6

Istumapaikat 5

Makuupaikat 1

Hierontasuuttimet 50 kpl

Hierontapumput 3 kpl
 Basic  1,3 kW
 Premium 1,5 kW

Suodatinpumppu Basic  Yhdistelmä
 Premium  0,2 kW

Lämmitin 3 kW

Vesitilavuus 1200 l

Paino tyhjänä 340 kg

Sähkökytkentä 3 x 16 A (400V)

200 cm
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Tutustu tarkemmin
novitek.fi 

Saatavilla olevat lisävarusteet:
• CMS-etäohjaus (vakiona Premium malleissa)
• UV-puhdistus
• Status pro
• Lisälämmitin
• Upotuspanelointi
• Microsilk
• 2-nopeus pumput

select

Premium malleissa vakiona:
• CMS-etäohjaus
• LED-valaistut suuttimet
• Kosketusnäyttö
• Tehokkaammat hierontapumput
• Erillinen suodatinpumppu



OLOS 

Olos-ulkoporeallas soveltuu perinteiseen kylpylänautiskeluun 

ja rentoutumiseen. Monipuoliset hierontaominaisuudet 

makuupaikkoineen rentouttavat viisi kylpijää päästä 

varpaisiin. Kolmessa erikorkuisessa istumapaikassa ja 

kahdessa makuupaikassa yhdistyvät mahdollisuudet 

täydelliseen rentoutumiseen sekä lennokkainpiinkin 

vesileikkeihin. 

Koko 210 x 210 cm

Korkeus 96 cm

Henkilömäärä 5

Istumapaikat 3

Makuupaikat 2

Hierontasuuttimet 53 kpl

Hierontapumput 3 kpl
 Basic  1,3 kW
 Premium 1,5 kW

Suodatinpumppu Basic  Yhdistelmä
 Premium  0,2 kW

Lämmitin 3 kW

Vesitilavuus 1300 l

Paino tyhjänä 350 kg

Sähkökytkentä 3 x 16 A (400 V)

210 cm
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Tutustu tarkemmin
novitek.fi 

select

Saatavilla olevat lisävarusteet:
• CMS-etäohjaus (vakiona Premium malleissa)
• UV-puhdistus
• Status pro
• Lisälämmitin
• Upotuspanelointi
• Microsilk
• 2-nopeus pumput

Premium malleissa vakiona:
• CMS-etäohjaus
• LED-valaistut suuttimet
• Kosketusnäyttö
• Tehokkaammat hierontapumput
• Erillinen suodatinpumppu



HALTI

Select-malliston suurin allas tarjoaa hulppeat puitteet 

yhteensä jopa seitsemälle kylpijälle. Kolmen tavallisen 

istuimen lisäksi altaassa on neljä kapteeninpenkkiä, jotka 

hierovat koko kehoa keinuttaen kylpijän ajatukset aavojen 

merten tuolle puolen. Altaan erikokoisten suuttimien 

monipuoliset hieronnat eivät jätä kylmäksi vaativaakaan 

käyttäjää. Vuoden 2019 uusi malli selkeällä ja nykyaikaisella 

muotoilulla.

Koko 230 x 230 cm

Korkeus 102 cm

Henkilömäärä 7

Istumapaikat 7

Makuupaikat ‒

Hierontasuuttimet 58 kpl

Hierontapumput 3 kpl
 Basic  1,3 kW
 Premium 1,5 kW

Suodatinpumppu Basic  Yhdistelmä
 Premium  0,2 kW

Lämmitin 3 kW

Vesitilavuus 1700 l

Paino tyhjänä 380kg

Sähkökytkentä 3 x 16 A (400V)

Tutustu tarkemmin
novitek.fi 
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select

Saatavilla olevat lisävarusteet:
• CMS-etäohjaus (vakiona Premium malleissa)
• UV-puhdistus
• Status pro
• Lisälämmitin
• Upotuspanelointi
• Microsilk
• 2-nopeus pumput

Premium malleissa vakiona:
• CMS-etäohjaus
• LED-valaistut suuttimet
• Kosketusnäyttö
• Tehokkaammat hierontapumput
• Erillinen suodatinpumppu



LISÄVARUSTEET
Kattavien lisävarusteidemme avulla teet altaastasi entistäkin ylellisemmän. 

Osa lisävarusteista asennetaan tehtaalla, osan voit hankkia ja asentaa jälkikäteen itse. 

ControlMySpa™ -altaan etäohjaus on suunniteltu entistä joustavampaan ja helpompaan käyttöön. 
Sovelluksen avulla voit olla yhteydessä altaaseesi mobiililaitteen avulla, missä tahansa kuljetkin. 
Voit mm. säätää lämpötilaa, sekä aikatauluja, hallita valoja ja vastaanottaa ilmoituksia. 
CMS- etäohjaus kuuluu vakiona Exclusive ja Select Premium tuoteperheiden altaisiin.

Lisälämmitin lämmittää veden asetettuun lämpötilaan nopeammin ja ylläpitää lämpötilan kaikkein 
kovimmillakin pakkasilla. 3kW lisämmitin kuuluu vakiona Exclusive tuoteperheen Ylläs allasmalliin. 

CONTROLMYSPA™

LISÄLÄMMITIN

Balboan suunnittelema WAVETEC254™ sanitaatiojärjestelmä on suunniteltu kestämään porealtaan 
vaativaa ympäristöä. UV-valo tuhoaa 99% haitallisista viruksista, bakteereista ja taudinaiheuttajista 
lisäämättä veteen mitään haitallisia kemikaaleja tai kaasuja. 

Kun haluat säätää hieronnan tehoa helposti ja vaivattomasti on 2-nopeus pumput oiva valinta. 
Altaan käyttöpaneelista voit säätää tehoa kaksivaiheisesti - hiljaisemmalle tai kovemmalle.

UV-PUHDISTUS

2-NOPEUS PUMPPU



Led-valaistut suuttimet ja säätimet lisäävät erinomaisesti kylvyn tunnelmallisuutta. Valaistus veden 
alla olevissa suuttimissa antaa upean heijastuksen allasveteen. Led-valaistut suuttimet ja säätimet 
kuuluvat vakiona Select tuoteperheen Premiummalleihin. 

Microsilk on uusi patentoitu hydroterapia muoto, joka virkistää kehoa ja ihoa, saa sinut näyttämään 
nuoremmalta sekä voimaan paremmin. Veden hellävarainen kuohu ja silkkinen tunne ovat merkkejä 
siitä, että kehosi hyötyy kylläisestä vedestä, jossa on miljardeja happea sisältäviä mikrokuplia. 
Mikrokuplat lisäävät veden happipitoisuutta, energisoivat ihosoluja, stimuloivat immuunijärjestelmää 
ja kollageenin tuotantoa, tappavat bakteereja sekä edistävät paranemista. Microsilk ei lisää mitään 
kemikaaleja veteen, vaan se toimii täysin pumpun avulla.

Upotuspaneloinnin ansiosta ulkoporeallas voidaan upottaa terassiin ilman terassiin rakennettavia 
erillisiä huoltoluukkuja. Upotuspanelointi voi olla maksimissaan 40cm altaan pohjasta terassin 
yläpintaan. Mikäli muita kuin upotuspaneloinnilla olevia altaita halutaan upottaa terassiin, on terassiin 
tehtävä erilliset huoltoluukut altaan jokaiselle sivulle. Huoltoluukut tulee tehdä niin, että altaan 
sivupaneelit ovat vapaasti avattavissa ja altaan vieressä mahtuu tarvittaessa työskentelemään.

LED-VALAISTUT SUUTTIMET 

UPOTUSPANELOINTI

MICROSILK®

Yksinkertainen ja tehokas valaistusjärjestelmä, joka kertoo altaasi reaaliaikaisen tilan. Näet nopealla 
silmäyksellä onko altaassasi kaikki kunnossa vai vaatiiko jokin asia huomiota. Status Pro hyödyntää 
energiatehokasta ja pitkäkestoista LED- tekniikkaa.

STATUS PRO



HARMAA

ALBA PEARL
SHADOW

SILVER
STERLING

RUSKEA

MUSTA

LISÄVARUSTEET

Novitek Select -malliston ulkoporealtaat 

ovat sellaisenaan käyttövalmiita, mutta 

kattavien lisävarusteidemme avulla teet 

altaastasi entistäkin ylellisemmän. Osa 

lisävarusteista asennetaan tehtaalla, osan 

voit hankkia ja asentaa jälkikäteen itse. 

Tutustu tarkemmin

novitek.fi /lisavarusteet

NOVITEK SELECT PREMIUM 

Kaipaatko altaaseesi enemmän näyttävyyttä ja 
käytännöllisiä lisäominaisuuksia? Premium-varustelulla 
nostat Select-altaasi täysin uudelle tasolle.

• Ulkoporealtaan käyttöä helpottava, selkeä kosketusnäyttö.

• Tehokkaampi hieronta tehokkaammilla pumpuilla

• Erillinen, energiatehokas suodatinpumppu. 

• Led-valaistut suuttimet ja säätimet lisäävät kylvyn 
tunnelmallisuutta. 

• CMS-etäohjaus entistä joustavampaan ja helpompaan 
käyttöön. Sovelluksen avulla voit olla yhteydessä altaaseesi 
mobiililaitteen tai tietokoneen avulla.

Novitek Select-malliston 
altaisiin voit valita sisäpinnan 
sekä ulkoverhouksen värin. 

NOVITEK SELECT – VÄRI VALINTASI MUKAAN



LUOSTO HELMI ROPI SALLA OLOS HALTI

Koko 190 x 190 cm 190 x 190 cm 190x160cm 200 x 200 cm 210 x 210 cm 230 x 230 cm

Korkeus 93 cm 93 cm 93cm 96 cm 96 cm 102 cm

Henkilömäärä 5 4 3 6 5 7

Istumapaikat 3 4 1 5 3 7

Makuupaikat 2 – 2 1 2 –

Hierontasuuttimet 29 kpl 24 kpl 25kpl 50 kpl 53 kpl 58 kpl

Hierontapumput 1 x 1,3kW 1 x 1,3kW 1 x 1,3kW Basic 3 x 1,3 kW 

Premium 3 x 1,5 kW

Suodatinpumppu Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä Basic Yhdistelmä

Premium 0,2kW

Paino 255 kg 255 kg 220kg 340 kg 350 kg 380 kg

Vesitilavuus 1000 l 1000 l 900l 1200 l 1300 l 1700 l

Lämmitin 3 kW

Sähköliitäntä 2 x 16 A (230V) 3 x 16A (400V)

Sisäväri Valkoinen Valittavissa kolmesta vaihtoehdosta

Ulkoverhouksen väri Harmaa Valittavissa kolmesta vaihtoehdosta

Portaaton tehon säätö Ei saatavilla Vakiona

Etäohjaus Lisävaruste Vakiona 

Premium malleissa
LED-valaistut suuttimet Ei saatavilla

Upotuspanelointi Ei saatavilla Lisävaruste

TEKNISET  
TIEDOT

KAIKISSA MALLEISSA

Kantava alumiinirunko
Energiatehokas polyuretaanieristys

ABS pohja-allas
Komposiittipanelointi

Kuitusuodatusjärjestelmä
BALBOA ohjauskeskus

LED valaistus
Paksu eristekansi

Otsonaattori

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.



Asiakaspalvelu

p. 02 737 270

ma–pe klo 8.00–16.00

Jälleenmyyjät ja lisätiedot

www.novitek.fi 
mail@novitek.fi 

OY NORDIC SPA LTD

Tehdaskatu 7,  24100 Salo

02 737 270

www.novitek.fi /noviteksuomi

@noviteksuomi

#novitek

Seuraa meitä somessa!


