
Igralnica Perla v Novi Gorici je ob svojem 
odprtju prinesla veliko prelomnico v 
ponudbi in poslovanju največje slovenske 
turistično zabaviščne družbe Hit, Novi 
Gorici in Goriški pa je omogočila preboj 
med turistično najbolj prepoznavne 
slovenske in evropske destinacije. Z njo 
je namreč prvič v Evropi zaživel model 
učinkovitega prepleta igralniške oz. 
zabaviščno-turistične ponudbe po zgledu 
velikih ameriških središč, prilagojen 
evropskemu okusu.

V vseh letih se je ponudba centra 
prilagajala vedno spreminjajočim se 
potrebam in zahtevam trga. Danes Perla 
gostom ponuja hotelsko udobje, sprostitev 
ob igrah na srečo,  konferenčni center, 
vrhunsko kulinarično ponudbo in od leta 
2009 tudi na novo zasnovan center 
dobrega počutja Spa Perla.

ACO d.o.o. v praksi

Spa – Wellness
Spa Perla Nova Gorica- edinstveni center za razvajanje

SPA Perla je premišljeno umeščen na 
1.000 m2 povsem prenovljenih površin. 
Značilnost centra je celosten, torej holističen 
pristop do človeka in njegovega zdravja 
ter uporaba naravnih proizvodov visokega 
kakovostnega razreda. Gre za največji spa 
center na severnem Primorskem, ki v svoji 
ponudbi zaobjema najrazličnejše naravne 
metode sproščanja in odpravljanja stresa ter 
pomlajevalno in lepotilno nego.
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Vgrajeni proizvodi: 
Kanalete za tuše ACO ShowerDrain E

Objekt:                         Spa Perla
Lokacija:                       Nova Gorica
Investitor:                    HIT d.d. Nova Gorica
Leto izgradnje:            2009
Površina objekta:         1.000 m2

Kanalete ACO ShowerDrain ponujajo 
največjo izbiro design pokrivnih rešetk iz 
nerjavečega jekla ter pokrove iz stekla in 
mineralnih materialov. Ne glede na to, ali 
so vgrajene ob steni ali pri vhodu v tuš, so 
vedno v središču pozornosti.  Telo kanalete 
se proizvaja v standardnih dimenzijah 700, 
800, 900, 1000 in 1200 mm, po naročilu 

tudi v posebnih dimenzijah po želji kupca. 
Različne kombinacije integriranih prirobnic 
omogočajo varno vgradnjo, ne glede na to, 
kje nameravamo kanaleto vgraditi.
Možna je tudi naknadna montaža LED 
modulov za osvetlitev kanalete. Ob dotiku 
z vodo modul avtomatsko zasveti, po 
končanem tuširanju pa samodejno ugasne.

Spa Perla ponuja raznovrstne savne, bazen 
in dva manjša masažna bazena, solarij, ter 
vrhunsko opremljene prostore za različne 
masaže, rituale in programe za nego telesa 
ter kozmetične tretmaje.

Področja tušev so načrtovana brez 
arhitektonskih ovir, z v vgrajenimi ACO 
Showerdrain E kanaletami za odvodnjavanju 
tušev.


