
ULKOPOREALTAAT



YRITYKSESTÄ
NOVITEK -tuotteita on valmistettu jo yli 20-vuoden ajan. Poreammeiden suunnittelu ja tuotanto 
on keskitetty Saloon. Erilaisia porealtaita olemme valmistaneet jo yli 100 000 kappaletta. 

Tuemme valinnoissamme suomalaista työtä, tue sinäkin! Tämän esitteen on painanut:

NAAVA RESORTIN korkeatasoiset huvilat sijaitsevat upealla kalliorantatontilla, luonnonrauhassa. 
Kuvankauniit järvimaisemat ja tyylikkäästi sisustetut huvilat ulkoporealtaineen luovat täydellisen 
ympäristön rentoutumiselle ja vapaa-ajasta nauttimiselle.

“Päädyimme Novitekin ulkoporealtaisiin niiden hyvän hinta-laatusuhteen vuoksi. Myös kotimai-
nen valmistus vaikutti ostopäätökseemme.”

- Kari Vainio, yrittäjä Naava Resort Oy

LEVI `N` SKY on uusi lomahuvila Levin kauneimpien maisemien äärellä, 360 metriä merenpinnan 
yläpuolella. Se tarjoaa unohtumattomat puitteet niin perheiden ja ryhmien lomanviettoon kuin 
yritysten kokous- ja virkistysmatkoille. Huvilan terassilla on Novitekin Levi-ulkoporeallas.

”Halusimme mökillemme tasokkaan altaan. Siksi loppusuoralle päätyi Novitekin upea Levi-malli, 
johon saimme haluamamme ulko- ja sisävärit. Altaassa käytetyt materiaalit ja tekniikka, pitkät 
takuuajat ja luottamus kotimaiseen laatuun olivat tärkeimmät tekijät valinnassamme. Arvostimme 
nopeaa toimitusaikaa. Allas on saanut kehuja niin omalta porukalta kuin vuokravierailtammekin. 
Isoon altaaseen mahtuu suurempikin porukka, eikä pumpuista lopu tehot kesken. Allas on lunas-
tanut sille asettamamme korkeat odotukset.”

- Teuvo Karppinen, Levi ‘n’ Sky

KOTIMAINEN, YKSILÖLLINEN, TEHOKAS Tiesitkö, että kotimainen Novitek-ulkoporeallas voidaan 
pitää käyttövalmiina koko vuoden, myös kovimpien pakkasten aikana? Valikoimassa on kuusi eri-
laista hyvin varusteltua perusmallia, joista voit joustavasti muokata ja räätälöidä omaan käyttöösi 
sopivan altaan.

Hyvän lämpöeristyksen ja kehittyneen elektroniikan ansiosta Novitek-ulkoporeallas on aina valmis 
käyttöön. Mikä onkaan mukavampaa raskaan työviikon päätteeksi kuin nostaa altaan kansi pois ja 
pulahtaa lämpimiin poreisiin – oli ulkona sitten suojakeli tai paukkupakkanen. Tunteja kestäviä esi-
valmisteluja altaan täyttämisessä tai lämmittämisessä ei tarvita, ei myöskään altaan puhdistusta 
kylpemisen jälkeen.





4.  WIFI  /  3G  -ETÄOHJAUS Rentoudu ja nauti altaasta omalla älypuhelimellasi tai tablet-laitteella 
missä tahansa. Altaan suodatusjaksot ja lämmityksen pystyt vaivattomasti ajastamaan sinulle par-
haiten soveltuvaan ajankohtaan. Nosta altaan lämpötila lepotilasta käyttölämpöön vaivattomasti 
vaikka työpaikalta käsin.

2. SPU - ERISTÄÄ TEHOKKAASTI Kotimainen SPU-eristemateriaali on polyuretaania, joka takaa 
erittäin hyvän lämmöneristävyyden. Eristys on pinnoitettu alumiinilaminaatilla, jotta pumppu-
jen tuottama hukkalämpö varastoituu konetilaan. 

1. PLEATCO – KUITUSUODATUS Kuitusuodatus suodattaa vedestä pois suuremmat fyysiset ros-
kat ja veden epäpuhtaudet  . Tehokas otsonointi raikastaa ja kirkastaa kylpyvettä. Otsonointi on 
täysin luonnollinen vedenpuhdistusmenetelmä.

TIETOA JA TEKNIIKKAA 
3.  SILENT - PUMPPUTEKNIIKKA Premium-varustelussa on 
vakiona todella hiljainen Silent-pumpputekniikka. Suoda-
tinpumppu takaa tehokkaan mutta hiljaisen suodatuksen 
valitsemaasi aikaan. Vesijäähdytteinen pumppu toimii myös 
hyvänä lisänä lämmittimelle, sillä pumpun tuottama huk-
kalämpö siirtyy veteen. Pumppu on teknisesti suunniteltu 
mahdollisimman energiatehokkaaksi.



7. LED-SUUTTIMET Tunnelmallinen LED-valaistus rentouttaa kehon ja mielen. Valittavanasi on 12 
eri väriohjelmaa - luo vaikka omat revontulesi! Valaistut suuttimet ja mukinaluset ovat saatavana 
Premium-paketin mukana.  

6. VARIMAX - MONIPUOLISTA HIERONTAA Rentoudu täysin uudella ta-
valla, joka vie sinut kauas arjesta.  Uusin innovaatio antaa sinulle hiljaisen 
hierontaelämyksen. Säädä hieronnan voimakkuus juuri sinun makuusi 
sopivaksi vielä täysin portaattomasti. Varimax mahdollistaa myös miel-
lyttävän automaattisesti säätyvän hieronnan.

5. ALTAAN UPOTUS TERASSIIN Haluatko terassiin upotettavan altaan? Novitekin altaat voi helposti 
upottaa ja me autamme sinua siinä. Novitek tarjoaa mahdollisuuden valita altaan ulkoverhouksen 
väriltään yhteensopivaksi UPM Profi Deck -terassimateriaalin kanssa. Voimme valmistaa paneloin-
nin huoltoluukut samalle korkeudelle terassin kanssa. Huolto käy kätevästi terassin päältä käsin, 
jolloin terassiin ei tarvita erillisiä huoltoluukkuja.

 Käy katsomassa lisää ulkoporealtaiden tekniikasta internetissä: www.novitek.fi



Silver Sterling / Pearl Shadow / Summer Sapphire /

ALLASAKRYYLI Akryyli on kiiltävä ja helposti puhdistettava materiaali. Pinta lämpiää veden mukana 
eikä tunnu viileältä. Altaan pinnan hoito on siis todella vaivatonta.

AKRYYLIVÄRIVAIHTOEHDOT 



Chestnut Brown / Stone Grey / Night Sky Black /

PROFI  DECK Kotimaisen UPM:n nerokas ProFi Deck -komposiittimateriaali soveltuu ainutlaatuis-
ten ominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti kaikkiin sääolosuhteisiin. ProFi-tuotteissa on täysin 
suljettu pinta, johon tahrat eivät imeydy. Paneloinnin hoito ja puhdistus on helppoa. Alkuperäinen 
väri säilyy, koska ProFi Deck ei juurikaan sisällä ligniiniä, puun luontaista molekyyliä, joka aiheuttaa 
harmaantumista auringonvalossa.

PANEELIEN VÄRIVAIHTOEHDOT 



Pienin altaamme Ropi tarjoaa nautintoa kolmelle kylpijälle. Peh-
meät muodot, hyvä makuupaikka ja maltilliset käyttökulut tekevät 
Ropista helppohoitoisen uuden perheenjäsenen.

Ropi (pohjoissaameksi Roahppi) sijaitsee Enontekiön kunnassa. 945 
metrin korkuinen tunturi on syrjäisen sijaintinsa ansiosta säästynyt 
massaturismilta, mutta sen monipuolinen ja rikkumaton luonto vetää 
puoleensa runsaasti retkeilijöitä koko Suomesta.

ROPI

AKRYYLIVÄRIVAIHTOEHDOTPANEELIEN VÄRIVAIHTOEHDOT

BASIC
•
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•

•

•

•

•

7 490e

PREMIUM
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10 490e

VARUSTEET
Alumiinirunko - kantava runkorakenne

Profi Deck -ulkoverhous - huoltovapaa

SPU-polyuretaanieristys

LED-valaistus vesirajassa 

BALBOA-ohjauskeskus

Pleatco - kuitusuodatus

Otsonointi - veden puhdistus

Eristekansi 12 cm

Synteettinen pohja-allas

3G/Wifi -etäohjaus

Varimax-hieronta 

LED-valaistut suuttimet 

LED-valaistut lasinaluset

Silent System -suodatus 

Hinta 

Mitat: 1560 x 2100 x 930 mm



 Käy katsomassa lisää ROPI-altaasta internetissä: www.novitek.fi



Keskikokoluokan Saana omaa markkinoiden parhaan hinta-laa-
tu-suhteen. Saana tarjoaa rentouttavan hetken yhdessä perheen 
kanssa. Altaan suunnittelussa muistettu perheiden tarpeet eri sy-
vysine istuimineen.

SAANA (pohjoissaameksi Sána) nousee 1 029 metrin korkeuteen ja hal-
litsee Enontekiön kunnan luoteiskolkkaa, “käsivarren peukaloa”. 556 
metriä laakean huipun alapuolella siintelee jylhä Kilpisjärvi. Kolmen 
valtakunnan rajapyykki on suosittu vaelluskohde.

SAANA 

AKRYYLIVÄRIVAIHTOEHDOTPANEELIEN VÄRIVAIHTOEHDOT

BASIC
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•
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7 490e

PREMIUM
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•
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•

•

•

•

•

•

10 490e

VARUSTEET
Alumiinirunko - kantava runkorakenne

Profi Deck -ulkoverhous - huoltovapaa

SPU-polyuretaanieristys

LED-valaistus vesirajassa 

BALBOA-ohjauskeskus

Pleatco - kuitusuodatus

Otsonointi - veden puhdistus

Eristekansi 12 cm

Synteettinen pohja-allas

3G/Wifi -etäohjaus

Varimax-hieronta 

LED-valaistut suuttimet 

LED-valaistut lasinaluset

Silent System -suodatus 

Hinta 

Mitat: 1980 x 1980 x 960 mm



 Käy katsomassa lisää SAANA-altaasta internetissä: www.novitek.fiKuva: Naava Resort / Honkatalot



Novitek-malliston kaivattu uusin tulokas. Olos  hyväilee koko ke-
hoa ja mieltä. Kahden makuupaikan tehokkaat hieronnat eivät 
jätä kylmäksi. Makuupaikoilla on myös hieronnat käsille ja jalka-
pohjille.

Muonion Olostunturi on mielenkiintoinen yhdistelmä upeaa luontoa 
ja ekologista tekniikkaa, koska sen huipulla pyörii puolenkymmentä 
tuulivoimalaa. Hiihtokeskus kerää vuosittain Suomen maastohiihdon 
huiput niin sanottuihin ensilumen kisoihin. Tunturin lakikorkeus on 
524 metriä.

OLOS 

AKRYYLIVÄRIVAIHTOEHDOTPANEELIEN VÄRIVAIHTOEHDOT
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8 990e

PREMIUM
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•

•

•

•

11 990e

VARUSTEET
Alumiinirunko - kantava runkorakenne

Profi Deck -ulkoverhous - huoltovapaa

SPU-polyuretaanieristys

LED-valaistus vesirajassa 

BALBOA-ohjauskeskus

Pleatco - kuitusuodatus

Otsonointi - veden puhdistus

Eristekansi 12 cm

Synteettinen pohja-allas

3G/Wifi -etäohjaus

Varimax-hieronta 

LED-valaistut suuttimet 

LED-valaistut lasinaluset

Silent System -suodatus 

Hinta 

Mitat: 2210 x 2210 x 960 mm



Kuva: Naava Resort / Honkatalot  Käy katsomassa lisää OLOS-altaasta internetissä: www.novitek.fi

 



Halti on huippuallas tinkimättömille käyttäjille. Tehokkaat hieron-
taistuimet hellivät koko kehoa sekä mieltä arjen keskellä tai va-
paa-ajalla. Halti on saavuttanut suuren suosion ammattikäyttäji-
en keskuudessa mm. vuokrahuvilat ja huippu-urheilijat.

“Käytän Halti-allasta lihashuoltoon treenien jälkeen tai ihan vain ren-
toutumiseen mökillä. Allas on laadukkaasti valmistettu Suomen oloi-
hin, nämä kaikki vaikuttivat ostopäätökseeni.”
- Sean Bergenheim, Florida Panthers

HALTI

AKRYYLIVÄRIVAIHTOEHDOTPANEELIEN VÄRIVAIHTOEHDOT

BASIC
•
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8 990e

PREMIUM
•
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•

•

•

•

•

•

11 990e

VARUSTEET
Alumiinirunko - kantava runkorakenne

Profi Deck -ulkoverhous - huoltovapaa

SPU-polyuretaanieristys

LED-valaistus vesirajassa 

BALBOA-ohjauskeskus

Pleatco - kuitusuodatus

Otsonointi - veden puhdistus

Eristekansi 12 cm

Synteettinen pohja-allas

3G/Wifi -etäohjaus

Varimax-hieronta 

LED-valaistut suuttimet 

LED-valaistut lasinaluset

Silent System -suodatus 

Hinta 

Mitat: 2210 x 2210 x 970 mm



 Käy katsomassa lisää HALTI-altaasta 
internetissä: www.novitek.fi



Pallaksen pyöreä muoto ja yhtenäinen istuin takaavat nautinnolli-
sen illanvieton isommallekin porukalle.

Pallastunturit ovat 50 kilometriä pitkän Pallas-Ounastuntureiden tun-
turiketjun eteläisin osa. Pallaksen korkein laki on 807 metriin kohoava 
Taivaskero, joka nousee yli 500 metriä ympäröivästä itäisestä maas-
tosta.

PALLAS

AKRYYLIVÄRIVAIHTOEHDOTPANEELIEN VÄRIVAIHTOEHDOT

BASIC
•

•

•

•

•

•

•

•

•

7 490e

PREMIUM
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•
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•

10 490e

VARUSTEET
Alumiinirunko - kantava runkorakenne

Profi Deck -ulkoverhous - huoltovapaa

SPU-polyuretaanieristys

LED-valaistus vesirajassa 

BALBOA-ohjauskeskus

Pleatco - kuitusuodatus

Otsonointi - veden puhdistus

Eristekansi 12 cm

Synteettinen pohja-allas

3G/Wifi -etäohjaus

Varimax-hieronta 

LED-valaistut suuttimet 

LED-valaistut lasinaluset

Silent System -suodatus 

Hinta 

Mitat: 2080 x 2080 x 960 mm



 Käy katsomassa lisää PALLAS-altaasta internetissä: www.novitek.fi



Linjakas Levi-ulkoporeallas on suunniteltu jopa 8-hengelle. Kak-
sinkertainen kuitusuodatus-järjestelmä ja otsonaattori huoleh-
tivat suuren vesimassan puhtaudesta. Levin ominaisuudet ovat 
omaa luokkaansa kohteissa, joissa kävijämäärät ovat suuria kuten 
edustustiloissa.

Levi on kansainvälisyydestä huolimatta vahva kotimainen matkailu-
kohde, jossa viihtyvät kaikenikäiset vieraat ja jonne halutaan tulla.

LEVI

AKRYYLIVÄRIVAIHTOEHDOTPANEELIEN VÄRIVAIHTOEHDOT

PREMIUM
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•

14 990e

VARUSTEET
Alumiinirunko - kantava runkorakenne

Profi Deck -ulkoverhous - huoltovapaa

SPU-polyuretaanieristys

LED-valaistus vesirajassa 

BALBOA-ohjauskeskus

Pleatco - kuitusuodatus

Otsonointi - veden puhdistus

Eristekansi 12 cm

Synteettinen pohja-allas

3G/Wifi -etäohjaus

Varimax-hieronta 

LED-valaistut suuttimet 

LED-valaistut lasinaluset

Silent System -suodatus 

Hinta 

Mitat: 2400 x 2200 x 970 mm



 Käy katsomassa lisää LEVI-altaasta internetissä: www.novitek.fi



LISÄVARUSTEET

KANSITELINE Kaikissa Novitek-altaissa 
on mukana hyvin eristetty 12 cm paksui-
nen lämpökansi, joka varmistaa veden 
pysymisen lämpimänä sekä myös veden 
puhtauden. Kannen käyttöä keventää 
helppokäyttöinen kansiteline. Teline toi-
mii kannen luontevana säilytyspaikkana. 
Pystyssä oleva kansi antaa myös hyvän 
tuulensuojan. Kansiteline soveltuu lähes 
kaikkiin allasmalleihin.

SPABALANCER-KLOORIVAPAA VEDENHOITO Porealtaan vettä hoidetaan samalla tavalla kuin ui-
ma-altaissa. Novitek-altaissa voidaan kloorin sijasta käyttää täysin luonnollista SpaBalancer-veden-
hoitokemikaalia. Kemikaali säätää automaattisesti veden pH:n oikealle tasolle 7,2 –7,6.
• luonnollinen, täysin hajuton ja klooriton vedenhoitokemikaali
• annostellaan kerran viikossa
• ei ärsytä ihoa eikä silmiä
• ei enää hengitysvaikeuksia
• estää lian syntymistä vesirajaan
• soveltuu kaikkiin ulkoporeallasmalleihin

KYLPYKAUPPA.FI Verkkokaupasta 
löydät laajan valikoiman erilaisia al-
taanhoitokemikaaleja ja tarvikkeita. 
Toimitamme myös korkealaatuiset suo-
datinpatruunat, joilla varmistat mahdol-
lisimman puhtaan kylpyveden.

 Käy katsomassa lisää lisävarusteista internetissä: www.kylpykauppa.fi



ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ Nautitko musiikista ja sen rentouttavasta vaikutuksesta? Jos nautit, 
on altaaseen asennettu stereojärjestelmä ehdoton lisävaruste! Altaan äänentoistotekniikka pe-
rustuu amerikkalaisen PolyPlanarin tuotteisiin, joista on kehitetty ulkoporealtaisiin sopiva versio. 
Järjestelmään kuuluu Bluetooth-yhteydellä varustettu vahvistin, kaiuttimet sekä vedenpitävä oh-
jauspaneeli. Voit soittaa musiikkia puhelimestasi tai tietokoneelta. 

ASKELMAT Askelmien avulla altaaseen käynti käy helposti ja mukavasti. Askelmat ovat säänkestä-
vät ja ovat saatavilla useissa eri sävyissä. 

ALLASIMURI Kätevä apuväline altaan hoidossa. Allaimurilla imet pohjalta hiekan tai muut pohjaan 
painuneet roskat. Imuri ei vahingoita altaan pintaa. 

LISÄLÄMMITIN Altaaseen on saatavana 3 kW:n lisälämmitin, joka soveltuu erinomaisesti esim. 
mökkikäyttöön, jolloin lämpötilan saa nopeasti nostettua haluttuun lämpötilaan. Myös kylmimmil-
lä leveyspiireillä suurissa altaissa lisälämmitintä kannattaa harkita.

TALVISÄILYTYSPUSSI Talvisäilytyspussi suojaa altaan kantta ja ulkoverhousta sekä antaa lisäeris-
tystä altaalle pidemmissä käyttökatkoissa.

LISÄVARUSTEHINNASTO (sis. alv.)
Äänentoistojärjestelmä 990 €
Allasimuri 150 €
Askelmat 250 €
Kansiteline (Ei saatavana Leviin) 350 €
Talvisäilytyspussi (Ei saatavana Leviin) 200 €
Tarjotin 200 €
Lisälämmitin 3,0 kW 400 €
SpaBalancer, kloorivapaa vedenhoito 119 €
Ilmapuhallin 400 €
3G / Wifi -etäohjaus Basic-varusteluun 1 190 €
Upotuspanelointi 300 € (Ei saatavana Leviin)



Allas:

Mitat: 

Materiaali:

Istuimet: 

Paino:

Suuttimia (Basic/Premium):

Hierontapumppu (B/P):

Suodatinpumppu(B/P):

Ilmapuhallin (lisävaruste):

Lämmitin:

Otsonaattori:

LED-valaistus (B/P):

Suodatin:

Ohjausjärjestelmä:

Sähköliitäntä:

ROPI
1560 x 2100 x 930 mm

Lasikuituvahvistettu akryyli

2 istuinta / 1 makuupaikka

300 kg

34 / 37 kpl

1 x 2,2 kW  / +Varimax 1,5 kW

2-nopeuspumppu / 370 W Silent System 

1 kpl 800 W 

1 kpl 3 kW (230 V/50Hz)

Kyllä

Vesirajavalaistus /

 +suutin- ja lasinalusvalot

kuitusuodatus

Balboa USA

3 x 16 A

SAANA
1980 x 1980 x 960 mm

Lasikuituvahvistettu akryyli

4 istuinta / 1 makuupaikka

335 kg

33 / 36 kpl

1 x 2,2 kW  / +Varimax 1,5 kW

2-nopeuspumppu / 370 W Silent System 

1 kpl 800 W 

1 kpl 3 kW (230 V/50Hz)

Kyllä

Vesirajavalaistus /

 +suutin- ja lasinalusvalot

kuitusuodatus

Balboa USA

3 x 16 A

OLOS
2210 x 2210 x 960 mm

Lasikuituvahvistettu akryyli

3 istuinta / 2 makuupaikkaa

380 kg

49 / 52 kpl

2 x 2,2 kW  / 2 x 1,5 kW (1 Varimax) & 2,2 kW

2-nopeuspumppu / 370 W Silent System 

1 kpl 800 W 

1 kpl 3 kW (230 V/50Hz)

Kyllä

Vesirajavalaistus /

 +suutin- ja lasinalusvalot

kuitusuodatus

Balboa USA

3 x 16 A

22
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TEKNISET TIEDOT



Allas:

Mitat: 

Materiaali:

Istuimet: 

Paino:

Suuttimia (Basic/Premium):

Hierontapumppu (B/P):

Suodatinpumppu(B/P):

Ilmapuhallin (lisävaruste):

Lämmitin:

Otsonaattori:

LED-valaistus (B/P):

Suodatin:

Ohjausjärjestelmä:

Sähköliitäntä:

PALLAS
2080 x 2080 x 960 mm

Lasikuituvahvistettu akryyli

6-8 istuinta

335 kg

32 kpl

1 x 2,2 kW  / +Varimax 1,5 kW

2-nopeuspumppu / 370 W Silent System 

1 kpl 800 W 

1 kpl 3 kW (230 V/50Hz)

Kyllä

Vesirajavalaistus /

 +suutin- ja lasinalusvalot

kuitusuodatus

Balboa USA

3 x 16 A

LEVI
 2400 x 2200 x 970 mm

Lasikuituvahvistettu akryyli

7-9 istuinta

425 kg

65 kpl

1 x 2,2 kW & 2 x 1,5 kW (1 Varimax) 

370 W Silent System

1 kpl 800 W 

1 kpl 3 kW (230 V/50Hz)

Kyllä

Vesirajavalaistus /

 +suutin- ja lasinalusvalot

kuitusuodatus

Balboa USA

3 x 16 A

HALTI
 2210 x 2210 x 970 mm

Lasikuituvahvistettu akryyli

6 istuinta

380 kg

59 / 62 kpl

2 x 2,2 kW  / 2 x 1,5 kW (1 Varimax) & 2,2 kW

2-nopeuspumppu / 370 W Silent System 

1 kpl 800 W 

1 kpl 3 kW (230 V/50Hz)

Kyllä

Vesirajavalaistus /

 +suutin- ja lasinalusvalot

kuitusuodatus

Balboa USA

3 x 16 A

1870
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Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.



 Käy katsomassa lisää ulkoporealtaistamme internetissä: www.novitek.fi

 OY NORDIC SPA LTD
Tehdaskatu 7, 24100 SALO

Tel. (02) 737 270
Fax (02) 737 2738
mail@novitek.fi

 Oy Nordic SPA Ltd 
Tehdaskatu 7
24100 SALO

Puh. 02 737 270
www.ulkoallas.fi
mail@novitek.fi


