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Ατελείωτη χαλάρωση
Πατενταρισμένη τεχνολογία «Forever Swing»



VIVATA RELAXIO  

Χαλάρωση και ασφάλεια 
πάνω στην τέλεια αιώρα
Υπάρχουν πολλοί τρόποι χαλάρωσης σε μια αιώρα: μια μεσημεριανή 
σιέστα το καλοκαίρι, η απόλαυση ενός φθινοπωρινού μεσημεριού, 
μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα τυλιγμένοι σε ζεστή κουβέρτα. 
Οι αιώρες Sunset Swings μπορούν να σας προσφέρουν τέτοιες 
πολύτιμες στιγμές με απόλυτη ασφάλεια. Η αιώρηση είναι ο πιο 
φυσικός τρόπος ανάπαυσης και έχει τις ρίζες της στις πρώτες 
παιδικές αναμνήσεις μας. Η ήπια αιώρηση προκαλεί μια ωραία 
αίσθηση φυσικής χαλάρωσης και ηρεμίας.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ SUNSET SWING
VIVATA Κωδικός Προϊόντος: 2050/421L 
RELAXIO Κωδικός Προϊόντος: 2051/422L
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Αέναη κίνηση δεν υπάρχει όμως 
υπάρχουν οι αιώρες Sunset Swings.
Το μοναδικό και πατενταρισμένο ρουλεμάν των Sunset Swings παρέχει μια ήρεμη και χαλαρωτική 
κίνηση. Οι αιώρες μας είναι κατασκευασμένες από δυνατό ατσαλένιο σκελετό για να παρέχουν ασφαλή 
κίνηση χωρίς πλάγιες παρεκκλίσεις. Σας δίνεται η δυνατότητα να κουνιέστε και να κουνιέστε και να 
κουνιέστε. Οι αιώρες μας δεν έχουν γάντζους ούτε θηλειές όπως οι συνηθισμένες αιώρες, αλλά υψηλής 
ποιότητας ρουλεμάν.

Πατενταρισμένη τεχνολογία 
«Forever Swing».
Το μυστικό πίσω από την παρατεταμένη αιώρηση είναι η καινοτόμος σχεδιάση τοποθέτησης, η 
τεχνολογία «Forever Swing». Ρουλεμάν μεγάλου μεγέθους και προηγμένης τεχνολογίας σε συνδυασμό 
με το πατενταρισμένο εκκρεμές κρατά το κέντρο αιώρησης της κούνιας κάτω από ένα κεντρικό σημείο 
το οποίο εξασφαλίζει μια απιστευτά στρωτή και παρατεταμένη εμπειρία.

Υψηλής ποιότητας βαφή για όλους 
τους καιρούς 365 μέρες το χρόνο.
Υψηλής ποιότητας βαφή για όλους τους καιρούς 365 μέρες το χρόνο.
Οι Sunset Swings δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι: με το υψηλής ποιότητας διπλά γαλβανισμένο ατσάλι, 
την βαφή παντός καιρού και τις ανοξείδωτες βίδες εγγυόμαστε την απόλαυσή τους σε εξωτερικούς 
χώρους για πολλά πολλά χρόνια. Τα καλύμματα των μαξιλαριών είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας 
ύφασμα PVC το οποίο καθαρίζεται πανεύκολα με το λάστιχο του κήπου. Επιπλέον καλύμματα δεν 
χρειάζονται έτσι η αιώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο τον χρόνο.

Τα μεγάλα, υψηλής ποιότητας ρουλεμάν με την 

πατενταρισμένη τεχνολογία «Forever Swing» σας δίνει τη 

δυνατότητα να κουνιέστε και να κουνιέστε και να κουνιέστε.



Χαλάρωση παντός καιρού. 

Η όασή σας 365 
μέρες το χρόνο.
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Προστασία από τον ήλιο.
Η μεγάλη, εξαιρετικής ποιότητας, παντός καιρού οροφή όλων των Sunset Swings παρέχει προστασία 
από τις ακτίνες UV, δεν διαβρώνεται και στεγνώνει πολύ γρήγορα. Η θέση της ρυθμίζεται με απλές 
κινήσεις ώστε να παρέχει αρκετή σκιά σε οποιαδήποτε επικλινή θέση και ανεξάρτητα από τη θέση του 
ήλιου. Συστήνουμε την αφαίρεση της οροφής το χειμώνα για την προστασία από πιθανό μεγάλο βάρος 
χιονιού. Αφαιρείται εύκολα, τυλίγεται σαν ρολό και αποθηκεύεται ως την άνοιξη.  

Κομψή και με στυλ
Οι αιώρες μας έχουν καθαρό και ανεπιτήδευτο στυλ ώστε να συμπληρώνουν διακριτικά την διακόσμηση 
του κήπου, του αιθρίου ή του μπαλκονιού σας. Τα απαλά, φυσικά χρώματα ηρεμούν, ισορροπούν και 
σας προσκαλούν σε μια όαση χαλάρωσης.

Σταθερή και ανθεκτική
Όλα τα μοντέλα των Sunset Swings έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν μέγιστο βάρος 300 κιλών. Το 
υψηλής ποιότητας ατσάλι, τα βιομηχανικά ρουλεμάν και η τριπλή βαφή εγγυώνται ένα προϊόν που θα 
κρατήσει μια ζωή.

Απλός σχεδιασμός με ήρεμα 
φυσικά χρώματα. 

Ξαπλώστρες στηριζόμενες σε 
υψηλής ποιότητας ρουλεμάν για 
ανθρώπους με μέγιστο βάρος 150 
κιλά ο καθένας.

Ρυθμιζόμενη οροφή σε 4 βήματα.



VIVATA

Υλικά υψηλής ποιότητας και 
μοντέρνος σχεδιασμός.

Τα μπράτσα και ο σκελετός του 
πάνω μέρους του καθίσματος είναι 
κατασκευασμένα από αληθινό ξύλο. 
Η VIVATA μετατρέπεται σε στολίδι 
για τον κήπο σας. Ο διακριτικός 
συνδυασμός των αποχρώσεων του 
καφέ και εσπρέσο.δημιουργεί θετική 
ενέργεια  

Διαστάσεις και ειδικά χαρακτηριστικά

Μήκος: 208 εκατοστά   Πλάτος: 170 εκατοστά   Ύψος: 191 
εκατοστά   Σκελετός: γαλβανισμένος ατσαλένιος σωλήνας 
6,5 εκατοστών για επαγγελματική χρήση.   Βαφή: 3 στρώσεις 
μονωτικής βαφής.   Ξαπλώστρα: ανθεκτική στην ηλιακή 
έκθεση, αδιάβροχη, με όψη καμβά προσφέρει ενίσχυση στην 
κάτω οσφυϊκή χώρα.   Μαξιλάρι: ανθεκτικό στην ηλιακή 
έκθεση, αδιάβροχο, άνετο, κατασκευασμένο από διογκωμένη 
πολυουρεθάνη.   Τραπέζια: 2 τραπέζια για ποτά και σνακ.   
Οροφή: προσαρμόζεται σε 3 θέσεις, συναρμολογείται και 
αφαιρείται εύκολα και γρήγορα, παρέχει προστασία από τις 
ακτίνες UV, ανθεκτική στους λεκέδες, όψη καμβά.   Χρώμα:
μόκα/ σκούρο καφέ

Μεγάλη προσαρμοστικότητα για ακόμη περισσότερη χαλάρωση
Τα άνετα και ρυθμιζόμενα μπράτσα σας επιτρέπουν να αλλάζετε 
τη θέση σας από καθιστή σε επικλινή και το αντίστροφο με μεγάλη 
ευκολία. Τα αδιάβροχα ρυθμιζόμενα μαξιλάρια αυξάνουν την απόλαυση. 
Με αυτή την εμπειρία της τέλειας χαλάρωσης θα νιώσετε την απόλυτη 
αναζωογόνηση. 

Καθιστοί ή ξαπλωμένοι
Άνετη καθιστή θέση και χαλάρωση χωρίς την αίσθηση του βάρους του 
σώματος σας: η VIVATA σας προσφέρει το διάλειμμα που πραγματικά 
δικαιούστε. Τα αναλώσιμα υποπόδια προσαρμόζονται στις ατομικές 
σας ανάγκες και προσφέρουν μια ιδιαίτερα υγιεινή και εργονομική θέση 
στα πόδια σας. Ακόμη και για τους πολύ ψηλούς ανθρώπους (πάνω 
από 2 μέτρα) υπάρχει η τέλεια χαλαρωτική θέση.
VIVATA   Κωδικός Προϊόντος: 2052/422SB

Τέλεια ρύθμιση για την πλάτη σας
Εργονομική σχεδίαση με σημασία στη λεπτομέρεια: η ειδική σχεδίαση προσφέρει  υποστήριξη στην κάτω οσφυική χώρα και 
σας επιτρέπει να χαλαρώσετε με υγιεινό και ανακουφιστικό τρόπο. Η εργονομία των Sunset Swings βρίσκεται πάντα ένα 
βήμα μπροστά. 

Μαζί, αλλά χώρια
Και οι δυο ξαπλώστρες στηρίζονται στα δικά τους ρουλεμάν ώστε ο καθένας να κουνιέται στον δικό του ρυθμό. Η απόσταση 
ανάμεσα στις δυο ξαπλώστρες είναι μικρή και δεν χαλάει την αίσθηση της παρέας. Αν και οι δυο  κάθονται ή ξαπλώνουν ή ο 
ένας κάθεται, δεν ενοχλούν ο ένας τον άλλο. Η VIVATA σας παρέχει όλες τις δυνατότητες.

Ρυθμιζόμενα 
υποπόδια

Ρυθμιζόμενη πλάτη 4 
σημείων

Ρυθμιζόμενη οροφή 4 
σημείων

Μεγάλα τραπεζάκια 
από αληθινό ξύλο 
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RELAXIO

Διαστάσεις και ειδικά χαρακτηριστικά

Μήκος: 290 εκατοστά   Πλάτος: 203 εκατοστά   Ύψος: 224 
εκατοστά   Σκελετός: γαλβανισμένος ατσαλένιος σωλήνας 
6,5 εκατοστών για επαγγελματική χρήση.   Βαφή: 3 στρώσεις 
μονωτικής βαφής.   Ξαπλώστρα: ανθεκτική στην ηλιακή 
έκθεση, αδιάβροχη, με όψη καμβά προσφέρει ενίσχυση στην 
κάτω οσφυική χώρα.   Καθίσματα: ανθεκτικό κάλυμμα με όψη 
καμβά.   Υποπόδιο: με μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης.   
Στήριγμα αυχένα: ανθεκτικό στις ακτίνες UV, αδιάβροχο από 
διογκωμένη πολυουρεθάνη.   Τραπέζια: 2 τραπέζια, όψη 
ξύλου.   Οροφή: ρυθμίζεται σε 4 θέσεις, συναρμολογείται και 
αφαιρείται εύκολα και γρήγορα, παρέχει προστασία από τις 
ακτίνες UV, ανθεκτική στους λεκέδες, όψη καμβά.   Χρώμα:
μόκα/ σκούρο καφέ

Μοναδική χαλάρωση: πανάλαφρος σαν αστροναύτης
Οι αστροναύτες στο ταξίδι τους στο διάστημα υιοθετούν την ιδανική επικλινή 
θέση κατά την οποία το σώμα ξεκουράζεται με έναν απόλυτα χαλαρωτικό 
τρόπο. Με τη Sunset Swing RELAXIO θα ανακαλύψετε το αίσθημα της 
απόλυτης χαλάρωσης της σπονδυλικής σας στήλης. 

Επίδραση στην υγεία
Αν οι αστράγαλοί σας είναι σε θέση ψηλότερη από την καρδιά, η λέμφος 
και το αίμα μεταφέρονται μακριά. Κάντε κάτι καλό για τα πόδια σας και το 
κάτω μέρος του σώματος σας απολαμβάνοντας τη θέση του αστροναύτη. Η 
RELAXIO συνδυάζει την χαλαρωτική αιώρα με την υγιεινή ξαπλώστρα. 

RELAXIO  Κωδικός Προϊόντος: 2051/422L

Φυσική ατμόσφαιρα για καθημερινή χαλάρωση
Οι φυσικές αποχρώσεις σε συνδυασμό με τη διακριτική σχεδίαση καθιστούν την RELAXIO ένα στολίδι για τον κήπο σας. 

Εδώ είμαστε πάλι: μαζί και χώρια
Η απόσταση ανάμεσα στις δυο ξαπλώστρες είναι μικρή και δεν χαλάει την αίσθηση της παρέας. Αν και οι δυο  κάθονται ή 
ξαπλώνουν ή ο ένας κάθεται, δεν ενοχλούν ο ένας τον άλλο. Η RELAXIO σας παρέχει όλες τις δυνατότητες. 

Τραπέζια
Μεγάλος ξύλινος δίσκος στο πλάι

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙΡΟΥΣL
Επιφάνειες που πλένονται εύκολα

Ασφαλίζει στο έδαφος Ρυθμιζόμενη 
ξαπλώστρα σε 4 
θέσεις

Ρυθμιζόμενη οροφή 
σε 4 θέσεις
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Για ξενοδοχεία, εστιατόρια και σπα.
Ιδανικές για επαγγελματική χρήση!

ΧΑΛΑΡΩΣΗ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ
Προσφέρετε στους πελάτες σας αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης. Δημιουργήστε έναν διαφορετικό, 
πολυτελή χώρο και ξεχωρίστε από τα συνηθισμένα. 365 μέρες ευχαρίστησης για τους πελάτες 
σας.



SWINGDOO
Sporting Spa & Fitness 

Chilis 35, Kalamaria, 55132
Showroom: Riga Fereou 2, Kalamaria, 55134
               Tel: +30 2310 322716, +30 6977 460363
e-mail: info@sporting.gr
www.sporting.gr
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