
Kylpy- ja poreammeet 

Kylpy on veden hellin muoto. Kautta historian ihmiset ovat 
nautiskelleet ja rentoutuneet lämpöisen veden rauhoittavassa 
tunnelmassa. Tuoksuvat kylpyvaahdot ja aromaattiset öljyt ovat 
lähes yhtä vanhoja keksintöjä kuin kylpeminen ja yhä edelleen ne 
täydentävät perinteistä kylpyelämystä tehokkaasti.
 Nykyaikaiset poreammeet puolestaan tekevät vedestä 
henkilökohtaisen hierojasi ja rentouttavat  tehokkaasti. Ne myös 
pitävät veden sopivan lämpimänä pitkään ja ovat helppohoitoisia 
sekä energiaa säästäviä. Laaja mallistomme tarjoaa vaihtoehtoja 
kaikenlaisiin kylpyhuoneisiin ja tarpeisiin, poreilla sekä ilman.
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Ammetta valittaessa kannattaa erityisesti miettiä mitä odotuksia sille aset-
taa ja millaiseen käyttöön se tulee. Lapsiperheessä käytännöllisyys, puhdis-
tettavuus ja turvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä kun taas itsenäisen aikuisen 
valintaa saattavat ohjata kylpynautinto, rentou tuminen, tunnelma ja muka-
vuus. Valintaan vaikuttavat myös ammeen koko, muoto, syvyys ja materiaali 
sekä täyttökapasiteetti. Poreammeissa on lukuisia ominaisuuksia, joita on 
hyvä vertailla ennen valintaa. Myös tukevuus, koneiston tehokkuus, puhdis-
tettavuus ja hygienia ovat tärkeitä poreammeen valintaan vaikuttavia tekijöitä. 
Mahdollisuuksia luoda kylpyhuoneestasi rentouttava keidas on lukuisia. 

Materiaali:
Teräsemali on perinteikäs ammemateriaali, jonka kulutuskestävyys on kor-
kea ja puhdistettavuus hyvä. Saniteettiakryyli taas on miellyttävä ja lämmin 
koskettaa ja siitä voidaan pintanaarmut hioa ja kiillottaa. Akryyliamme on 
myös kevyt käsitellä. 

Muoto ja koko:
Kylpyhuoneen koon lisäksi kannattaa miettiä, kuka ammetta eniten käyttää. 
Onko amme lapsille mukava polskimispaikka iltapesun aikana, vietetäänkö 
ammeessa romanttisia hetkiä kumppanin kanssa vai nautitko kylvystä ja 
rentoudut aivan itseksesi. Vaihtoehtoja, joista valita, on paljon.

Syvyys:
Mitä syvempi amme on, sitä paremmin kietoudut veden syleilyyn. Toisaal-
ta syvän ammeen reunan yli on hankala astua ilman korokkeita. 

Poreammeiden järjestelmät:
Ilmahieronta on yleensä ammeen pohjasta tuleva hierontajärjestelmä. 
Siinä ilma sekoittuu veteen ja iholle osuessaan vilkastuttaa pintaverenkier-
toa mukavasti. Vesihieronta taas työntää ammeen seinämissä sijaitsevista 
suuttimista paineella vettä, johon voi yleensä hieronnan tehostamiseksi 
lisätä ilmaa joko elektronisesti tai manuaalisesti. Jalkapohjille ja selälle on 
saatavissa omat hierovat suuttimensa. Eri järjestelmät sisältävät näiden 
kahden hierontajärjestelmän yhdistelmiä ja niistä voi räätälöidä lisävarus-
teiden avulla itselleen juuri sopivan. Jos poreammeen käyttäjät ovat kovin 
eri-ikäisiä, hierontatehon säädettävyys on silloin tärkeää. Esimerkiksi lap-
sen keholle tulee käyttää mietoja hie ron tatehoja kun taas aikuinen saa par-
haimman hyödyn hieman voimakkaam milla säädöillä.



Kylpyammeet

Veistoksellinen Terra-amme tuo ylellisyyttä kylpyhuoneeseen. 
Identtiset päädyt takaavat kylpynautinnon kahdelle. Alaskapeneva 
muoto vähentää vedenkulutusta. Läpivärjätty saniteettiakryyli on  
ammeen materiaalina lämmin ja miellyttävä. Rakenteisiin upotet-
tava malli. Muista myös huoltoluukku huoltoa ja siivousta varten. 
Ammeessa on säädettävät jalat, säätövara 50 mm.

Koko: 1800 x 900  mm 
Syvyys: 470 mm

Koko: 1900 x 900  mm 
Syvyys: 430 mm

Trevi teräsemaliamme on käytännöllinen perusamme, jonka voi 
upottaa rakenteisiin tai varustaa etu- sekä päätylevyillä. Raken -
teisiin upotettavassa ammeessa tulee aina olla huoltoluukku. 
Kaikissa ammeissa on säädettävät jalat, säätövara 35 mm.

Etulevyn patentoidun mekanis-
min avulla etulevy voidaan käte-
västi nostaa ylös siivouksen tai 
huollon ajaksi

Koko: 1500 x 700  mm 
Syvyys: 420 mm

Koko: 1600 x 700  mm 
Syvyys: 420 mm

Koko: 1700 x 750  mm 
Syvyys: 420 mm

Koko: 1400 x 700  mm 
Syvyys: 420 mm

1800 / 1900 mm
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Kylpy- ja poreammeet, Noon
Uutuusmallistomme sisältää kuusi uutta ammemuotoa ja yhteensä 12 mallia. Ammeet 
on valmistettu  valkoisesta, läpivärjätystä saniteettiakryylistä. Kaikissa ammeissa on 
säädettävät jalat, joiden säätövara on 50 mm. Voit valita joko rakenteisiin upotettavan 
mallin  tai varustaa ammeen  etulevyillä, jolloin jalustana toimii tukeva alumiinikehikko. 
 Noon-malliston ammeisiin on saatavana myös porejärjestelmä, MX200, jossa on 
vesi- ja ilmahieronta sekä manuaalinen lisäilman syöttö. Rakenteisiin upotettaviin 
ammeisiin tulee tehdä huoltoluukku huoltoa ja siivousta varten.

Koot: 1400 x 700, 1500 x 700,
1600 x 700, 1700 x 700 mm
Syvyys: 440 mm

Koko: 1400 x 1000 mm
Syvyys: 440 mm

Koko: 1500 x 1000 mm
Syvyys: 440 mm

For me. Yksinkertaista tyylikkyyttä edustava klassinen kylpy-
ammemalli.

Tulee myyntiin 1.3.2006 alkaen.

Soul. Epäsymmetrinen  kylpyamme sopii pienempäänkin kylpy-
huoneeseen. Voit valita joko oikea- tai vasenkätisen ratkaisun. 
Pehmeä ja moderni muotoilu sopii moneen tyyliin.

Tulee myyntiin 1.3.2006 alkaen.

Only. Epäsymmetrinen kylpyamme vähän tilavampana versiona. 
Saatavana sekä oikean- että vasenkätisenä. Avara malli jonka 
pehmeät muodot antavat mukavasti hartiatilaa ja lisäävät 
kylpynautintoa.

Tulee myyntiin 1.3.2006 alkaen.
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Koko: 1350 x 1350 mm
Syvyys: 440 mm

Koko: 1500 x 1500 mm
Syvyys: 450 mm

Time. Symmetrinen kulma-amme, jonka molemmat sivut ovat 
samanpituiset, säästää tilaa ja sopii erityisesti tiloihin, joissa on 
erikoisemmat muodot. Ammeen muotoilu tukee niin lasten pols-
kintaa kuin aikuisten nautinnollista kylpyhetkeä.

Tulee myyntiin 1.4.2006 alkaen.

We. Muhkeasti muotoiltu symmetrinen kulma-amme, silloin kun 
kylpyhuoneessa on hieman enemmän tilaa. Symmetrisyys sääs-
tää silti tilaa. Molemmat päädyt on viistottu samankaltaisesti, jol-
loin ammeessa voi nautiskella kahden kesken tai katse-suunnan 
voi itse vapaasti valita.

Tulee myyntiin 1.4.2006 alkaen.

Koko: 1600 x 1000 mm
Syvyys: 450 mm

Kylpy- ja poreammeet, Noon

Me & You. Epäsymmetrinen kylpyamme jopa kahdelle. Sekä 
oikean- että vasenkätisenä versiona. Ammeen muotoilussa yhdis-
tyvät tyylikkyys, ryhdikkyys ja uudenlainen pehmeys raikkaasti.

Tulee myyntiin 1.3.2006 alkaen.
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MX200-porejärjestelmän tekniset tiedot ja varustetaso, 

Noon-mallisto

1. Elektroninen ohjauspaneeli
2. Vesisuuttimet
3. Suuttimet jalkahierontaan
4. Selkähieronta
5. Ilmahieronta-aukot
6. Manuaalinen lisäilman syöttö

7. Veden imu

Vesipumppu
Ilmapuhallin
Automaattinen poiskytkentä

Kuivakäynnistyksen esto

Puoliautomaattinen 
ilmakanavien kuivaus

Ylivuotojärjestelmä

Porejärjestelmä MX200,
Noon-mallisto Ilma- ja vesihieronta

Pois / Päälle kytkentä, virtavalo
4 kpl, suunnattavat
2 kpl, pyörivät
4 kpl, pyörivät
12 kpl
Lisäilman syöttö hierontatehon 
lisäämiseksi
Jos imusuutin tukkeutuu, 
poretoiminnot kytkeytyvät 
pois päältä

900 W
600 W
15 minuutin käytön jälkeen 
poretoiminnot kytkeytyvät 
pois päältä
Vesipumppu ei käynnisty 
kun ammeessa ei ole 
riittävästi vettä
Ammeen tyhjentämisen jälkeen 
ilmahierontanappia painetaan 
kahdesti, jolloin ilmapuhallin pu-
haltaa ilmaa kanavien läpi minuu-
tin ajan ja kuivaa ilmakanavat

2
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Kylpy- ja poreammeet, Feel
IDOn klassiset poreammeet ovat tunnettuja laadusta, muotoilusta, yksityiskohdista 
sekä tekniikasta, joiden tarkoituksena on taata miellyttävä kylpykokemus, helppo-
käyttöisyys ja käytön turvallisuus. 
 Ammeet on valmistettu läpivärjätystä saniteettiakryylistä, joka on ammema-
teriaalina hygieeninen, helppohoitoinen ja miellyttävä. Näihin ammeisiin on valitta-
vissa kolme helppokäyttöisellä EasyTouch-hipaisukytkimellä toimivaa järjestelmää. 
Uusia tuulia ammemallistoon tuovat nämä jo klassiset ammemallit, jotka on nyt 
mahdollista tilata myös tavallisena ammeena.

Koko: 1700 x 850 mm
Syvyys: 405 mm
Ilma-aukot: 46 kpl
Vesisuuttimet: 6 kpl

Koko: 1800 x 1200 mm
Syvyys: 420 mm 
Ilma-aukot: 44 kpl
Vesisuuttimet: 8 kpl

Naxos. Linjakkaasti muotoiltu amme-klassikko yhdelle tai 
kahdelle. Naxos on tarkoitettu vain rakenteisiin upotettavaksi. 
Muista huoltoluukku ja ilmankiertoritilä.

Koko: 1820 x 825 mm
Syvyys: 435 mm
Ilma-aukot: 42 kpl
Vesisuuttimet: 6 kpl

Paros. Uljas ja tyylikäs amme, jossa mukana paikat kyynärpäille 
esimerkiksi lukuhetkeä varten. Voit valita joko upotettavan tai 
etu- ja päätylevyillä varustetun vaihtoehdon. Upotettavassa am-
meessa tulee aina olla huoltoluukku ja ritilä ilmankiertoa varten.

Koko: 1445 x 1445 mm
Syvyys: 445 mm
Ilma-aukot: 49 kpl
Vesisuuttimet: 7 kpl

Korfu. Kätevänkokoinen kulma-amme, jonka molemmat sivut 
ovat samanpituiset. Valittavissa myös rakenteisiin upotettavana 
versiona, jolloin muistettava huoltoluukku ja ilmankiertoritilä. 
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Valkoinen, 20080  NCS 0500-N

EUR-valkoinen, 20684  NCS 1000-N

Manhattan, 20683 NCS 3000-N

Pergamon, 23195 NCS 1002-Y50R
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Koko: 1570 x 1570 mm
Syvyys: 420 mm
Ilma-aukot: 86 kpl
Vesisuuttimet: 6 kpl

Koko: 1900 x 1210 mm
Syvyys: 415 mm
Ilma-aukot: 53 kpl
Vesisuuttimet: 8 kpl

Salina. Ylellisen tilava kulma-amme kahdelle. Kulmaratkaisu 
sulautuu hyvin tilaan ja antaa kylpyhuoneelle ilmettä. Kulmaan 
sijoitettava amme on erityisen hyvä tiloihin, joissa on hankalia 
muotoja tai madaltuva katto.

Kos. Luksusta kahdelle silloin kun tilaa on reilummin. 
Linjakkaasti muotoiltu ja ylellisen tilava Kos tekee kylpyhetkestä 
erityisen nautinnollisen.

Koko: 1500 x 1000 mm
Syvyys: 420 mm
Ilma-aukot: 51 kpl
Vesisuuttimet: 6 kpl

Santorini. Epäsymmetrinen kulma-amme, joka mahtuu pienem-
päänkin kylpyhuoneeseen. Voit valita joko oikea- tai vasenkätisen 
version.

Vakiovärit, Feel-mallit:
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Elektroninen ohjauspaneeli EasyTouch, virtailmaisin
Vesihieronta, päälle/pois-kytkentä
Vesihieronta ilmansyötöllä, päälle/pois-kytkentä
Ilmahieronta, päälle/pois-kytkentä 
Säädeltävä vesihieronta sisältäen: 
 - vesihieronta maksimiteholla    
 - vesihieronta vaihtelevalla teholla   
 - vesihieronta automaattisesti vaihtelevalla teholla   
Säädeltävä ilmahieronta sisältäen: 
 - ilmahieronta maksimiteholla   
 - ilmahieronta vaihtelevalla teholla    
 - ilmahieronta automaatisesti vaihtelevalla teholla
 - vesihieronta ilmansyötöllä, sykkivä
 - automaattinen ilmakanavien kuivaus   
Kuivakäynnistyksen esto
Vesipumppu kpl / teho 1/450 W 1/450 W 1/600 W 
Ilmapuhallin kpl / teho  1/945 W 1/945 W 
230 V 
400 V (vaatii voimavirtaa, sopivuus 
sähköjärjestelmään tarkastettava)       
Vedenlämmitin 2 kW
Vedenlämmitin 6 kW (vaatii voimavirtaa, 
sopivuus sähköjärjestelmään tarkastettava) 
Selkähieronta
Kromatut varusteet      

Etulevy
Etulevy ja yksi päätylevy
Etulevy ja kaksi päätylevyä 
Valaistus
Pyörivät suuttimet
Automaattinen desinfi ointijärjestelmä
Kaksi käsikahvaa, kromi
Huoltoluukku
Koneisto ja tekniikka erillisellä alustalla
Varusteet messinkisenä
Desinfi ointitabletit
Desinfi ointiliuos
Kiillote
Niskatyynyt

 J10 J20 J30

 J – kylpyamme ilman poretoimintaa
 J10 – vesihieronta 
 J20 – vesi- ja ilmahieronta 
 J30 – säädeltävä vesi- ja ilmahieronta 

Järjestelmän vakiovarusteet (   ) ja mahdollisuus saada lisävarusteena (   ):

Tekniset tiedot ja varustetaso, Feel-mallisto

Feel-mallien järjestelmät J10, J20 ja J30 sekä järjestelmiin liittyvät ominaisuudet. 
Valitse itsellesi sopivin:

Ammekohtaiset lisävarusteet (   ) saatavana:

 Naxos Paros Kos Korfu Santorini Salina
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Antoisa ammeesi kaipaa myös huolenpitoa

Kylvyssä on tiettyä taikaa, sen tietää jokainen, joka on kokenut tuon tuoksuvalla vaahdolla kuorru-
tetun jopa juhlallisen hetken. Kylpyamme tuo arkeen ripauksen ylellisyyttä ja mahdollisuuden 
nautiskella elämästä hetken ihan kiireettömästi. Kylvyssä veden rentouttava vaikutus saa ihmeitä 
aikaan niin mielelle kuin keholle. Porekylvyssä hierovat ilma- ja vesisuihkut vaikuttavat aineenvaih-
duntaan, vilkastuttavat verenkiertoa, rentouttavat lihaksia ja vähentävät siten väsymystä, stressiä 
ja kehon jännityksiä. Ammeesi tulee tarjoamaan sinulle nautinnollisia kylpyhetkiä pitkään, kunhan 
muistat pitää siitä riittävää huolta. Tässä muutamia huomionarvoisia seikkoja ammeen hoitoon:

 • Uutta ammetta asennettaessa tulee ottaa huomioon tilan riittävä ilmanvaihto. 
  Huolehdithan myös, että lattia ja seinät ammeen ympärillä on vesieristetty.

 • Kylpijälle suositeltava ihanteellinen veden lämpötila on reilusti alle 50 astetta, 
  sama pätee ammeelle. Suositeltava aika porekylvylle on noin 15-20 minuuttia, 
  hieronnan vaikutukset ovat kuitenkin yksilöllisiä.

 • Kylpy- ja poreammeiden nautinnollisuuden ja hygieenisyyden takaa säännöllinen 
  puhdistus tarkoituksenmukaisilla miedoilla puhdistusaineilla. Ammeesi kaipaa myös 
  desinfi ointia aika ajoin. Feel-mallistoon automaattisen desinfi ointijärjestelmän saa 
  lisävarusteena.

 • Himmenneen ammeen akryylipinnan saat vaivattomasti ennalleen autovahalla tai 
  IDOn Spapolishilla. Kiiltävä pinta pysyy myös helpommin puhtaana.

 • Käyttöohjeista löydät aina tarvittaessa asennusta, huoltoa ja korjausta helpottavat 
  ohjeet, kuvat ja vinkit.

Lisäilmansäätö

Halogeenivalo VesisuutinYlivuotojärjestelmä

Vedenimusuutin
EasyTouch-
ohjauspaneeli

EasyTouch-
ohjauspaneeli, 
lisävaruste

Automaattinen de-
sinfi ointijärjestelmä, 
lisävaruste

Ilmahieronta-
kanavat




