®

Every day made better

UW DAGELIJKSE ROUTINE
Met Hot Spring Spas neemt u iedere dag opnieuw een frisse start met
®

de warmte die op u wacht, het kristalheldere water dat u uitnodigt en de
innovatie die u kunt voelen. Dit alles inspireert u om meer te doen, meer
te ervaren en meer te leven.
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Op het einde van de dag helpen we u
om u klaar te stomen voor de volgende.

Haal het beste uit uzelf

|
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VITALITEIT IEDERE
DAG OPNIEUW
Een Hot Spring -spa is een plek waar u persoonlijke
®

vooruitgang kunt beleven door uzelf onder te
dompelen in warm water en te genieten van een
revitaliserende massage. Het is ook een plek
waar u tot rust kunt komen en contact kunt maken
met anderen zodat jullie zich nauwer verbonden
voelen met elkaar. Uw leven kan alleen maar beter
worden als u een dagelijkse routine maakt van
quality time met elkaar in de spa.
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BETERE WELLNESS

BETERE CONNECTIE

Hydrotherapie bevordert de

Zonder enige afleiding tijd

bloedsomloop en helpt u om soepel

doorbrengen in een spa geeft u de

te blijven zodat u iedere dag opnieuw

kans om een diepgaande connectie

het beste van uzelf kunt geven. Stap

te vormen met de mensen die u het

in uw Hot Spring-spa en dompel

nauwst aan het hart liggen. U zult

uzelf onder om u mentaal, fysiek en

zich nauwer met elkaar verbonden

emotioneel beter te voelen.

voelen en dan komen de leuke
gesprekken vanzelf. De voordelen

BETERE RECUPERATIE

van een spa reiken veel verder dan

De combinatie van warmte en

gewoon wat tijd doorbrengen in het

diepgaande massage biedt een

water — ze vullen immers uw leven

“total-body”-ervaring. Warm water

met onvergetelijke momenten die u

verhoogt de lichaamstemperatuur

beleeft met de mensen die u dierbaar

waardoor de bloedsomloop mogelijk

zijn.

versnelt. Drijfvermogen kan de druk
op de gewrichten verminderen

HOT SPRING WIJST DE WEG

waardoor u beter kunt bewegen.

Als best verkopende spa-merk ter

Zorgvuldig geplaatste jets masseren

wereld verdient Hot Spring haar

de stramheid en pijn weg uit uw

reputatie aan kwaliteit en innovatie.

spieren.

Maar we gaan veel verder dan dat.
Onze focus ligt op The Absolute Best
Hot Tub Ownership Experience™ via
ongeëvenaarde massage, zorgeloze
waterverzorging, energiebesparende
eigenschappen en ongeziene
klantenservice. Met een Hot Springspa kunt u vandaag, morgen en nog
lang na uw aankoop ontspannen.

BETER ZELFBEWUSTZIJN
Een spa geeft u het unieke gevoel
van persoonlijk welzijn omdat het een
speciale plek is waar de dagelijkse
beslommeringen even gepauzeerd
worden. Het bereidt u voor op de
komende dag, helpt u te ontspannen
en ‘s nachts beter te slapen. Hier
ontdekt u het beste in uzelf.
|
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LEGENDARISCHE M ASSAGE
Met meer dan 40 jaar ervaring in hydrotherapie hebben wij, als
marktleider, de warmwatermassage vervolmaakt. Comfortabele
zitplaatsen en gespecialiseerde jetsystemen werken samen om
een precieze en persoonlijke ervaring te bieden. Wij nodigen u uit
om het zelf te beleven.
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DOELGERICHT GEPOSITIONEERD
Elke spa maakt gebruik van verschillende jets, die elk hun eigen doel
hebben. Ze zijn op doordachte wijze geïntegreerd in elke zitplaats en
werken samen om specifieke spiergroepen te behandelen, van de hals
tot de schouders, rug, kuiten, polsen en voeten.

HET COMFORT DAT BIJ U PAST
De ergonomisch ontworpen kuipen zijn zo gevormd dat de natuurlijke
contouren van het lichaam er perfect in passen. Door de juiste positionering
van het lichaam verdwijnt spanning en stress als sneeuw voor de zon.

EEN RUGMASSAGE
ALS GEEN ANDER

Met zitplaatsen in verschillende niveaus is er altijd een comfortabele plek
om aan de behoefte van elk lichaam te voldoen.

Niets zo goed als onze gepatenteerde
bewegende Moto-Massage® DX-jet.

GEPERSONALISEERDE BEDIENING

Deze unieke bewegende jet heeft

Met ons Comfort Control™-systeem

twee krachtige waterstromen die

kiest u de ideale mix van lucht

over de hele lengte van uw rug op

en water voor een krachtige

en neer bewegen. Een massage als

massage of gewoon een zachte

geen ander.

aanraking. Gebruik het SmartJet™systeem om de waterstroom van

Ondertussen bieden vier Precision™-

de verschillende jetgroepen en

jets die geplaatst zijn boven elke

zitplaatsen in de hele spa aan te

Moto-Massage DX-jet u een krachtige

passen.

massage van uw hals en schouders.
Deze jets werken in harmonie
samen voor een ongeëvenaarde
hydrotherapie-ervaring.
Beschikbaar op de Highlife®-collectie.

|
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KRISTALHELDER WATER
Een geweldige spa-beleving begint met water dat er fantastisch
uitziet, zacht aanvoelt en een aangename geur heeft. Onze
innovatieve technologieën zorgen voor zuiver
water met minimale inspanningen.
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DE EENVOUDIGE, ZUIVERE, BE TERE
M ANIER OM VAN UW SPA TE GENIE TEN
Het FreshWater ® -zoutsysteem is een revolutie in zorgeloze

Zoutsysteem

waterverzorging. Deze baanbrekende technologie is de eenvoudigste
manier om het water in uw spa een heel jaar lang zuiver en vers te houden.*
Beschikbaar op de Highlife®- en Limelight®-collecties.

VOELT BETER AAN

EENVOUDIG ONDERHOUD

Het water wordt ontsmet met een titaniumpatroon dat

Het titaniumpatroon blijft tot vier maanden goed en heeft

automatisch chloor opwekt uit zout. U geniet van zacht,

geen onderhoud nodig. U vervangt het patroon in enkele

natuurlijk aanvoelend water zonder onaangename geuren,

seconden tijd, zonder gereedschap en zonder de spa te

jeukende huid of geïrriteerde ogen.

laten leeglopen.

ZORGELOOS

WATER BLIJFT LANGER BEHOUDEN

Besteed minder tijd aan uw spa en meer tijd in uw spa.

De levensduur van het water wordt immers verlengd en,

Nuttige boodschappen op het scherm zorgen ervoor

als het water goed wordt onderhouden, moet men de spa

dat u niet meer hoeft te gissen naar wat u moet doen.

pas na 12 maanden laten leeglopen en opnieuw vullen –

De boodschappen tonen u hoe alles werkt en welke

het water blijft dus tot drie keer langer goed dan in andere

aanpassingen er eventueel nodig zijn.

systemen.*

*Veel factoren beïnvloeden de levensduur van het spa-water, waaronder het aantal gebruikers en het chemisch evenwicht in het water. Als deze
factoren in het spa-water goed worden onderhouden, dan houdt een verpakking met 3 patronen het water een heel jaar lang zuiver en helder.

|
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KRISTALHELDER WATER
MET ZUIVER WATER STARTEN
Met deze accessoires, die vrij zijn van chemicaliën, bent u goed vertrokken wanneer u uw spa gaat vullen. Sluit de Clean
Screen™-voorfilter aan op uw tuinslang om organische verontreinigers, tannines en metalen te filteren. Gebruik Vanishing
Act™- of On The Go®-kalkverwijderaars om de hardheid te verminderen en water te krijgen dat zachter aanvoelt.

100% FILTRATIE ZONDER OMLEIDING EN TRI-X
Al het water in uw spa van de Highlife®-collectie wordt de hele tijd gefilterd. In andere spa’s slaat het water de filters over
als de jets ingeschakeld zijn, maar net op dat moment is gefilterd water het meest nodig. Met ons exclusieve systeem
gaat al het water langs de filters, zelfs als de jets ingeschakeld zijn.

Tri-X™-filters met hoge doorstroming zijn het voornaamste. De exclusieve driedimensionale technologie biedt een effectievere
filtratiezone in vergelijking met papieren filters van dezelfde grootte. Deze filters kunnen dan ook aanzienlijk meer water
filteren. Dit betekent ook dat ze niet zo vaak moeten gereinigd worden en dat ze heel gemakkelijk in de vaatwasser
kunnen gereinigd worden.
Beschikbaar op de Highlife-collectie.

FILTRATIE MET DUBBELE WERKING
Dit unieke ontwerp met twee filters biedt een doeltreffendere,
constante filtratie. De ene filter is speciaal ontworpen voor de
circulatiepomp. De andere filter zorgt ervoor dat de jetpompen
het water zuiveren wanneer de jets ingeschakeld zijn. De twee
samenwerkende filters houden met minder onderhoud het
water zuiver in een grotere effectieve filtratiezone.
Beschikbaar op de Limelight®-collectie.
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ENERGIEZUINIGHEID
Het warme water van uw spa staat voor u klaar
wanneer het nodig is. Ons allesomvattende
EnergySmart -systeem maakt gebruik
™

van een hele reeks innovaties om
h et s p a -wa te r o p d e g ewe n s te
temperatuur te houden, terwijl de
energiekosten beperkt blijven tot een minimum.
SCHUIMISOLATIE MET EEN
HOGE DICHTHEID

bestaat uit dichte schuim, bevat

Hetzelfde materiaal als in

volgens de ASTM-veiligheidsnormen.

commerciële diepvriesapparatuur

Onze afdekkingen hebben een

wordt gebruikt in een exclusieve

energiezuinige scharnierbedekking,

techniek met meerdere lagen

waardoor de warmte niet kan

van verschillende dichtheid. Deze

ontsnappen in het midden van de

exclusieve techniek elimineert gaten

spa-afdekking.

kindersloten en is UL-goedgekeurd

en leegtes in het schuim, waardoor
de warmte wordt vastgehouden
en de energiezuinigheid wordt
gemaximaliseerd.
Beschikbaar op de Highlife®-collectie.

Deze exclusieve isolatie vult de

NO-FAULT-VERWARMING IN
TITANIUM

omkasting volledig met een dichtheid

Een titaniumbehuizing en

die vier keer groter is dan de 8 kg/m3

-verwarmingselement maximaliseren

schuim die bij de meeste spa’s wordt

de warmte-overdracht naar het water

gebruikt.

en bieden een ongeëvenaarde

Beschikbaar op de Limelight®- en

corrosievastheid. Daarom geldt een

Hot Spot®-collecties.

garantie voor onze gepatenteerde

FIBERCOR®-ISOLATIE

No-Fault™-verwarming, ongeacht de

AFDEKKINGEN VOOR
HOT SPRING®-SPA’S

chemische samenstelling van het

Wij vervaardigen onze eigen spa-

Beschikbaar op de Highlife- en

afdekkingen om te zorgen voor

Limelight-collecties.

een gesloten afdekking die warmte
vasthoudt. De afdekking, die
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water.

SILENTFLO 5000™-CIRCULATIEPOMP
Een speciale pomp laat het spa-water permanent (24 uur per dag) circuleren
en verbruikt minder energie dan een lamp van 40 Watt. Hierdoor zijn er geen
krachtige jetpompen meer nodig om het water te laten circuleren en dat betekent
minder energiekosten en slijtage.
Beschikbaar op de Highlife- en Limelight-collecties.
Optioneel op bepaalde modellen van de Hot Spot-collectie.

GEÏSOLEERDE BODEMPLAAT
Structuurribbels op de onderkant van de spa verhogen de energiezuinigheid
want er wordt een isolerende luchtruimte gecreëerd en het contact met de
koude ondergrond wordt geminimaliseerd.
Beschikbaar op de Highlife-collectie.

ENERGIEKOSTEN
Alle modellen zijn gecertificeerd volgens de strenge normen van de California
Energy Commission (CEC) en APSP 14, de Amerikaanse energiezuinigheidsnorm
voor mobiele spa’s. De daadwerkelijke energiekosten verschillen naargelang het
spa-model, het gebruik, de temperatuur en andere factoren. In de onderstaande
tabel kunt u de geschatte energiekosten van een middelgrote Highlife-spa met
een frequent gebruik aflezen.

MAANDELIJKSE KOSTENRAMINGEN
= TARIEF X KILOWATTUUR
STAD

TEMP

kWh

TARIEF

KOSTEN

Brussel

10°

210

0,2792 €

58 €

Gent

11°

202

0,2792 €

56 €

Hasselt

8°

225

0,2792 €

63 €

Antwerpen

10°

210

0,2792 €

58 €

Luik

8°

225

0,2792 €

63 €

Temp: gemiddelde jaarlijkse omgevingstemperatuur bij benadering in
graden Celsius

kWh: gemiddeld aantal kilowattuur bij benadering per maand voor
gebruik van de spa*

Tarief: gemiddelde prijs die bij benadering per kilowattuur in euro in
rekening wordt gebracht**

Kosten: gemiddelde energiekosten per maand bij benadering voor
gebruik van de spa*

* Op basis van een middelgrote Highlife-spa ingesteld op 39°C die 6 keer per week bij elk gebruik gedurende 15 minuten wordt gebruikt met de
jets aan en gedurende 15 minuten met de jets uit. Testen uitgevoerd door een onafhankelijk erkend derde laboratorium in een Gecontroleerde
Omgevingskamer bij verschillende omgevingstemperaturen en met voortdurende gegevensverwerving ter opvolging van de watts, temperatuur en
vochtigheid, waarbij alle apparatuur zorgvuldig gekalibreerd werd om de juistheid van de gegevens te verzekeren. Het individuele energieverbruik
hangt af van de ingestelde watertemperatuur, de daadwerkelijke gebruikspatronen en de omgevingsomstandigheden.
** Op basis van de tarieven zoals vermeld op https://ec.europa.eu/eurostat, 2020. De tarieven kunnen onderworpen worden aan wijzigingen. Vraag
uw plaatselijke energieleverancier naar het huidige tarief in uw woonplaats.

|
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UW SPA KIEZEN
Met drie verschillende collecties en een
uitgebreid gamma van modellen, maten
®

en kleuren, is er steeds een Hot Spring spa die past bij uw ruimte, uw stijl en u als
persoon.
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HIGHLIFE ® - COLLEC TIE
Onze beste. Om het beste in u naar boven te halen.

LIMELIGHT ® - COLLEC TIE
Geavanceerde ontwerpen en eigenschappen. Toonaangevend.

HOT SPOT ® - COLLEC TIE
Kwaliteit, prestatie en waarde. Haal het beste uit iedere dag.

|
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HIGHLIFE-COLLEC TIE
ONZE BESTE. OM HE T BESTE IN U NA AR BOVEN TE HALEN.

Voor zij die van hun leven het beste willen maken, is de Highlife ®

collectie alles wat een spa moet zijn. B ijzonder design en
engineering. Rijkelijke uitrusting. Onze allerbeste.
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KLAAR VOOR HET
FRESHWATER®-ZOUTSYSTEEM

DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

Een revolutie in zorgeloze

Bedien de spa-functies van eender

waterverzorging, waardoor u

waar in uw spa en tot 9 meter rondom

minder tijd nodig heeft om uw spa te

uw spa met dit unieke, duidelijk

onderhouden en dus meer tijd heeft

leesbare touchscreen in kleur.

om van uw spa te genieten.

Gepatenteerde, bewegende jets die

ENORM ENERGIEZUINIG
EN ENERGY SMART

twee krachtige waterstromen op en

Zoals de isolatie in commerciële

neer laten gaan langs uw rug voor

diepvriesapparatuur bestaat deze

een onvergetelijke massage.

isolatie volledig uit schuim en heeft

MOTO-MASSAGE® DX-JET

ze een hoge dichtheid. Met het
allesomvattende Energy Smart™systeem van innovaties zijn deze
spa’s onze meest energiezuinige.

100% FILTRATIE ZONDER
OMLEIDING EN TRI-X

STRUCTUUR EN
BODEMPLAAT IN POLYMEER

Al het water wordt de hele tijd gefilterd

Voor duurzaamheid en een lange

en de vaatwasmachinebestendige

levensduur met een structuur die

Tri-X™-filters helpen om het water

nooit zal roesten of rotten.

kristalhelder te houden.
|

17

HIGHLIFE-COLLEC TIE
VISUEEL VERBLUFFEND

De Highlife ®-collectie geeft spa’s een nieuwe look met haar unieke
drijfeffect. Elegant gegoten kuipen vormen een geheel met de details
in elke hoek, die als een waterval van boven naar onder vallen.
Het harmonieus samenwerkende geheel creëert een ontwerp, dat
meer weg heeft van een meubelstuk dan van een spa.
Onze ontwerpers selecteren zorgvuldig een verscheiden kleurenpalet
met zes afwerkingen voor de omkasting en een waaier aan
kuipkleuren zodat u een look kunt creëren die perfect bij u past.

Weergegeven met omkasting in Brushed Nickel en kuip in Alpine White.
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WALNUT

DRIFTWOOD

KUIPKLEUREN

KUIPKLEUREN

Alpine
White

Ivory

Tuscan
Sun

Alpine
White

Ice
Grey

BRONZE

BRUSHED NICKEL

KUIPKLEUREN

KUIPKLEUREN

Alpine
White

Ivory

Alpine
White

Ice
Grey

SANDSTONE

SHALE

KUIPKLEUREN

KUIPKLEUREN

Alpine
White

Ivory

Alpine
White

Platinum

Ice
Grey

Platinum

De werkelijke kleuren en producten kunnen verschillen van de afdrukweergave. Ga naar uw verdeler om dit te controleren.

|
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HIGHLIFE ®-COLLEC TIE
VERLICHT UW AVOND

Zorg voor een subtiele accentverlichting of een
medley van kleuren met het Luminescence -LED™

verlichtingssysteem in meerdere zones. Pas de
verlichting eenvoudig aan uw stemming aan.

20 |

BRENG UW ZINTUIGEN IN VERVOERING
Verbeter uw spa-ervaring met het uiterlijk en het geluid van
het exclusieve Bellafontana™-waterornament. Drie kleurrijke
waterbogen met achtergrondverlichting komen samen in
deze elegante fontein die zowel in de spa als uit de spa
een genot is voor de ogen.
Inbegrepen in de meeste modellen.

|
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HIGHLIFE ®-COLLEC TIE
ONGEËVENA ARDE M AS SAGE

Maar liefst zeven verschillende
t y p e s j e t s w e rke n s a m e n o m d e
juiste hoeveelheid druk te creëren
en een massage van verschillende
spiergroepen te geven. Als u uit uw spa
komt, voelt u zich niet meer hetzelfde
als toen u erin ging.

HET VOELT GEWOON GOED
Pas de jetmond aan met het Comfort
Control ™ -systeem en beleef een
persoonlijke ervaring met een
krachtige massage of een zachte
aanraking. Gebruik het SmartJet™systeem om de waterstroom van
de verschillende jetgroepen en
zitplaatsen in de hele spa aan te
passen.
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COMFORTABELE ZITPLAATSEN
De voorgevormde zitplaatsen zorgen ervoor dat uw lichaam een natuurlijke houding kan aannemen voor een betere
spa-beleving. In combinatie met een grote voetruimte, geïntegreerde kussens en minstens één Moto-Massage® DX-jet in
elk model kunt u echt in alle comfort tot rust komen.

HOU U KLAAR EN DOMPEL U ONDER

EENVOUDIG ONDERHOUD

Met het Ready-controlelampje in het Hot Spring®-logo kunt u

Dankzij de handige bodemafvoer blijft er geen water achter

erop vertrouwen dat uw spa warm is en klaarstaat vooraleer

wanneer u het water ververst.

u nog maar de deur bent uitgestapt. Dit waardevolle lampje
functioneert ook als een handig diagnosehulpmiddel om
u te laten weten of uw spa aandacht nodig heeft.

|

23

HIGHLIFE ®-COLLEC TIE
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GRANDEE™

ENVOY™

VANGUARD™

7 volwassenen

5 volwassenen

6 volwassenen

Zitplaatsen zonder ligplaats

Zitplaatsen met ligplaats

Zitplaatsen zonder ligplaats

254 cm x 231 cm x 97 cm

236 cm x 231 cm x 97 cm

221 cm x 221 cm x 91 cm

ARIA™

SOVEREIGN™

TRIUMPH™

5 volwassenen

6 volwassenen

4 volwassenen

Zitplaatsen met ligplaats

Zitplaatsen met ligplaats

Zitplaatsen met dubbele ligplaats

221 cm x 221 cm x 91 cm

203 cm x 236 cm x 84 cm

236 cm x 188 cm x 84 cm

PRODIGY™

JETSETTER™ LX

JETSETTER™

5 volwassenen

3 volwassenen

3 volwassenen

Zitplaatsen zonder ligplaats

Zitplaatsen met ligplaats

Zitplaatsen met ligplaats

198 cm x 213 cm x 84 cm

213 cm x 165 cm x 84 cm

213 cm x 165 cm x 74 cm

GRANDEE

ENVOY

VANGUARD

ARIA

SOVEREIGN

TRIUMPH

PRODIGY

JETSETTER LX

JETSETTER

Jet s

43

43

38

35

28

27

22

22

14

Waterinhoud

1700 l

1475 l

1275 l

1225 l

1200 l

1275 l

1100 l

800 l

750 l

G ewicht gev uld*

2685 kg

2250 kg

2070 kg

1940 kg

1945 kg

1840 kg

1740 kg

1250 kg

1200 kg

Enter tainment

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Verlichting

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Circulatiepomp

Silent f lo
5000™

Silent f lo
5000

Silent f lo
5000

Silent f lo
5000

Silent f lo
5000

Silent f lo
5000

Silent f lo
5000

Silent f lo
5000

Silent f lo
5000

Filtratie

100% zonder 100% zonder 100% zonder 100% zonder 100% zonder 100% zonder 100% zonder 100% zonder 100% zonder
omleiding
omleiding
omleiding
omleiding
omleiding
omleiding
omleiding
omleiding
omleiding

Isolatie

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Schuim met
een hoge
dichtheid

Water ver zorgings s y s teem

Klaar voor het
FreshWater®zoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

* Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg

|
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LIMELIGHT-COLLEC TIE
GE AVANCEERDE DESIGNS EN EIGENSCHAPPEN. TOONA ANGEVEND.

Met hun uitgesproken frisse lijnen, hun kleurrijke sfeerverlichting en
strakke hoekaccenten maken de spa’s van de Limelight -collectie
®

het verschil. De vooraanstaande eigenschappen en legendarische
Hot Spring -ervaring zorgen ervoor dat deze spa’s toonaangevend
®

zijn.
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KLAAR VOOR HET
FRESHWATER®-ZOUTSYSTEEM

FILTRATIE MET DUBBELE
WERKING

Een revolutie in zorgeloze

Dit unieke ontwerp met twee filters

waterverzorging, waardoor u

biedt een doeltreffende, constante

minder tijd nodig heeft om uw spa te

filtratie. Twee filters houden met

onderhouden en dus meer tijd heeft

minder onderhoud het water zuiver

om van uw spa te genieten.

in een grotere effectieve filtratiezone.

FIBERCOR®-ISOLATIE
EN ENERGY SMART

LCD-CONTROLEPANEEL
IN KLEUREN

Deze exclusieve isolatie vult de

Pas de verlichting, temperatuur, jets en

omkasting volledig met een dichtheid

meer aan met dit gebruiksvriendelijke

die vier keer groter is dan de 8 kg/m3

systeem. Dankzij zijn positionering

schuim die bij de meeste spa’s wordt

is het paneel zowel in als uit de spa

gebruikt. In combinatie met de

eenvoudig toegankelijk.

™

Energy Smart -eigenschappen houdt
deze isolatie het water warm en de
energiekosten laag.
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LIMELIGHT-COLLECTIE
ZIE DE DINGEN IN EEN HEEL ANDER LICHT

Het verlichtingssysteem aan de binnenkant bevat meerdere LEDlichtpunten, die zo geplaatst zijn dat ze de omtrek van de spa-kuip
accentueren. Twee LED-lampen aan de buitenkant vallen samen met de
voorste hoeken van de spa en creëren zo een unieke, elegante look, die
ongeëvenaard is. Pas de kleur aan uw stemming aan door een tint en
helderheid naar keuze in te stellen of door de zes levendige kleuropties
in een cyclus te doorlopen. De verlichting kan ingesteld worden, zodat
die elke avond gedurende vier uur automatisch inschakelt.

RUIME ZITPLAATSEN
Voorgevormde zitplaatsen houden
uw lichaam op zijn plaats zodat stress
kan verdwijnen en er meer ruimte is
binnenin de spa.

KLAAR WANNEER
U DAT BENT
U weet steeds wanneer uw spa klaar
is — zelfs vanop afstand. Een Readycontrolelampje met kleurcodes geeft
in één oogopslag aan of uw water
zich op de ingestelde temperatuur
bevindt. Het lampje laat weten
wanneer uw spa onderhoud, een
filtervervanging of aandacht nodig
heeft.
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GEPERSONALISEERDE
MASSAGE
De zorgvuldig geplaatste jets richten
zich op specifieke spiergroepen,
van uw nek tot uw schouders, rug,
kuiten, polsen en voeten. In een
spa van de Limelight®-collectie kunt
u verschillende keuzes maken voor
een volledige lichaamsmassage. Met
ons Comfort Control™-systeem kunt u
de intensiteit aanpassen, terwijl ons
SmartJet™-systeem de waterstroom
naar specifieke jetgroepen stuurt
voor de ultieme, gepersonaliseerde
massage-ervaring.
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LIMELIGHT ®-COLLEC TIE

PRISM™

PULSE™

FLAIR™

7 volwassenen

7 volwassenen

6 volwassenen

Zitplaatsen met ligplaats

Zitplaatsen zonder ligplaats

Zitplaatsen met ligplaats

231 cm x 279 cm x 97 cm

226 cm x 226 cm x 97 cm

213 cm x 213 cm x 91 cm

OMK ASTINGKLEUREN

Coastal Grey

Wenge

Sable

Ice Grey

Platinum

KUIPKLEUREN

Alpine White
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Tuscan Sun

Desert

FLASH™

BEAM™

STROBE™

7 volwassenen

4 volwassenen

4 volwassenen

Zitplaatsen zonder ligplaats

Zitplaatsen zonder ligplaats

Zitplaatsen met ligplaats

213 cm x 213 cm x 91 cm

203 cm x 203 cm x 84 cm

208 cm x 196 cm x 84 cm

PRISM

PULSE

FLAIR

FLASH

BEAM

STROBE

Jet s

73

49

43

41

19

23

Waterinhoud

1990 l

1685 l

1270 l

1365 l

1115 l

1020 L

G ewicht gev uld*

3085 kg

2700 kg

2140 kg

2300 kg

1750 kg

1715 kg

Enter tainment

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Verlichting

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Binnen - en
buitenkant

Silent f lo 5000

Silent f lo 5000

Silent f lo 5000

Silent f lo 5000

Circulatiepomp

Silent f lo 5000™ Silent f lo 5000

Filtratie

Met dubbele
werking

Met dubbele
werking

Met dubbele
werking

Met dubbele
werking

Met dubbele
werking

Met dubbele
werking

Isolatie

Fiber Cor ®

Fiber Cor

Fiber Cor

Fiber Cor

Fiber Cor

Met dubbele
werking

Water ver zorgings s y s teem

Klaar voor het
FreshWater®zoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

Klaar voor het
FreshWaterzoutsysteem

* Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg
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HOT SPOT-COLLEC TIE
K WALITEIT, PRESTATIE EN WA ARDE.
BELEEF IEDERE DAG TEN VOLLE.

Oogverblindend design, unieke massage
e n b e tro u w b a re kwa l ite it va n d e
marktleider. De spa’s uit de Hot Spot ® collectie bieden u het vertrouwen dat u
nog jarenlang iedere dag ten volle plezier
zult beleven aan uw investering.
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FIBERCOR®-ISOLATIE EN ENERGY SMART
Deze exclusieve isolatie vult de omkasting volledig met een dichtheid die vier
keer groter is dan de 8 kg/m3 schuim die bij de meeste spa’s wordt gebruikt.
In combinatie met de Energy Smart™-eigenschappen houdt deze isolatie het
water warm en de energiekosten laag.

LEGENDARISCHE PRESTATIES
Gesteund door een decennialange reputatie van uitstekende kwaliteit en waarde,
kunt u rekenen op jarenlang plezier en betrouwbaarheid.
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HOT SPOT-COLLEC TIE
OOGVERBLINDEND DESIGN

Elke spa vormt een dynamisch middelpunt in uw tuin met een oogverblindende
afwerking en kenmerkende ontwerpdetails. De omkastingen met subtiele
reliëfdetails roepen de pracht van natuurlijke materialen op met de
duurzaamheid van geavanceerde composieten. Maak uw keuze uit drie
omkastingkleuren die kunnen gecombineerd worden met een uitgebreid
gamma van kuipafwerkingen om een look te creëren die perfect bij uw
huis past.
De grote kuiprand biedt genoeg ruimte voor bekers, gsm’s of andere
spullen. De voorgevormde zitplaatsen en geïntegreerde kussens vormen
een mooie aanvulling op het geheel en zorgen samen voor de geweldige
uitstraling van de spa.
ACCENTVERLICHTING

BODEMAFVOER

De veelkleurige LED-verlichting aan de binnenkant en buitenkant* accentueert

Dankzij de handige bodemafvoer

het ontwerp van uw spa. U stelt zelf de sfeer in: u hebt de optie om één kleur

blijft er geen water achter wanneer

of een roterende weergave te selecteren.

u het water ververst.

*Buitenverlichting niet beschikbaar op SX- en TX-modellen.
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TOTALE MASSAGE-ERVARING

EXCLUSIEVE MOTO-MASSAGE-JET

Waarde zonder compromis, zo kunt u de Hot Spot®-collectie

De SX- en TX-modellen worden

best omschrijven. Verschillende jettypes, die worden

geleverd met de bewegende

aangedreven door onze betrouwbare WaveMaster®-pomp,

Hot Spring Moto-Massage ® -jet.

werken samen via een gepersonaliseerde bediening om

Deze exclusieve, revolutionaire jet

de massage-ervaring te bieden die u van de Hot Spring®-

produceert een warme stroom van

spa’s verwacht.

water die op en neer beweegt langs
uw rug voor een ongeëvenaarde
hydromassage-ervaring.
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HOT SPOT ®-COLLEC TIE

RHYTHM™

RELAY™

PROPEL™

7 volwassenen

6 volwassenen

5 volwassenen

Zitplaatsen zonder ligplaats

Zitplaatsen met ligplaats

Zitplaatsen met dubbele ligplaats

213 cm x 213 cm x 91 cm

213 cm x 213 cm x 91 cm

208 cm x 208 cm x 84 cm

OMK ASTINGKLEUREN

Almond

Havana

Storm

Pearl

Tuscan Sun

KUIPKLEUREN

Alpine White
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Pebble

STRIDE™

SX

TX

3 volwassenen

3 volwassenen

2 volwassenen

Zitplaatsen met ligplaats

Zitplaatsen zonder ligplaats

Zitplaatsen zonder ligplaats

213 cm x 165 cm x 74 cm

183 cm x 196 cm x 84 cm

183 cm x 183 cm x 74 cm

RHYTHM

RELAY

PROPEL

STRIDE

SX

TX

Jet s

40

40

24

20

18 met
Moto-Massage®

11 met
Moto-Massage

Waterinhoud

1250 l

1290 l

1135 l

850 l

870 l

720 l

G ewicht gev uld*

2185 kg

2140 kg

1880 kg

1350 kg

1400 kg

1165 kg

Enter tainment

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Verlichting

Binnen- en
buitenkant

Binnen- en
buitenkant

Binnen- en
buitenkant

Binnen- en
buitenkant

Binnenkant

Binnenkant

Optionele
SilentFlo 5000™**

Optionele
SilentFlo 5000**

Circulatiepomp

Filtratie

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Isolatie

FiberCor®

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

* Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg
** Vraag bij de lokale verdeler naar de beschikbaarheid.
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EEN GAR ANTIE WA AROP
U KUNT REK ENEN
Het is onze passie om de beste spa’s ter

HIGHLIFE®COLLECTIE

LIMELIGHT®COLLECTIE

HOT SPOT®COLLECTIE

Lekvrije kuip

7 jaar

7 jaar

5 jaar

Kuipoppervlak

7 jaar

5 jaar

2 jaar

Omkasting

5 jaar

3 jaar

2 jaar

Lekvrije leidingen

5 jaar

5 jaar

2 jaar

No-Fault™verwarming

5 jaar

5 jaar

2 jaar

Garantie op
onderdelen

5 jaar

5 jaar

2 jaar

Montage van de
binnenverlichting

2 jaar

3 jaar

2 jaar

Batterij van
de draadloze
afstandsbediening

2 jaar

wereld te maken en we ondersteunen ze
dan ook met uitgebreide en allesomvattende
garanties, die u gemoedsrust geven. Onze
garanties zijn onze verbintenis naar u toe.
We zijn dan ook trots om ze eerlijk en tot
in detail met u te delen.
www.hotspring.be
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SPA- COLLEC TIES VERGELIJK EN
VOORDEEL

EIGENSCHAPPEN
Moto-Massage® DX

Massage

HIGHLIFE ® COLLECTIE

LIMELIGHT ® COLLECTIE

HOT SPOT ® COLLECTIE

●

Moto-Massage

SX & TX

Comfort Control™

●

●

SmartJet ™-systeem

●

●

100% filtratie zonder omleiding

●

Tri-X ™-filters

●

●

Zuiver water
Filtratie met dubbele werking

●

Klaar voor het FreshWater ®-zoutsysteem

●

Meerdere lagen schuimisolatie met een
hoge dichtheid

●

FiberCor ®-isolatie
Bodemplaat en substructuur in polymeer

●

●

●

●

Optioneel op
SX & TX*

●

Bodem met polyethyleendichting
Energiezuinigheid

●

Silentflo 5000™-circulatiepomp

●

●

No-Fault ™-verwarming in titanium

●

●

No-Fault-verwarming

Intuï tieve bediening

●

Op maat gemaakte geïsoleerde
afdekking

●

●

●

Voldoet aan de CEC- en APSPenergiezuinigheidsnormen

●

●

●

Draadloze afstandsbediening
met touchscreen

●

LCD-controlepaneel in kleur

●

LCD-controlepaneel

Verlichting &
Enter tainment

●

Diagnoselogolampje

●

Instelbare LED-zoneverlichting

●

Veelkleurige LED-verlichting

●

●

●

Buitenverlichting

●

●

Alle modellen
behalve SX & TX

Optioneel

Optioneel

Optioneel
uitgezonderd Stride™,
SX, TX

Draadloos entertainment

* Vraag bij de lokale verdeler naar de beschikbaarheid.

●
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NECESSORIES
U zult vaker van uw spa genieten
met de toegevoegde waarde die
deze Hot Spring Necessories ™
®

bieden. Deze toevoegingen zijn
s p e ci f i e k o nt wo rp e n vo o r u w
Hot Spring-spa en helpen u om
het beste uit uw ervaring te halen.
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AFDEK K INGSHEFSYSTEMEN
Onze gepatenteerde afdekkingshefsystemen
maken het eenvoudig om de spa-afdekking
open en dicht te doen zodat uw spa beter
onderhouden blijft en de levensduur van
de afdekking wordt verlengd.

COVERCRADLE
Voor het ultieme gemak biedt dit stevige
systeem een ultrasoepel glijmechanisme en
de ondersteuning van twee pneumatische
veren om afdekkingen van eender welke
maat te ondersteunen.

COVERCRADLE II
De CoverCradle™ II maakt gebruik van één
pneumatische veer die perfect geschikt is
voor lichtere afdekkingen en kleinere spa’s.

UPRITE
Het Uprite™-systeem is ideaal voor kleine
ruimtes en verzonken spa-installaties en
biedt steeds een vorm van privacy door de
opgevouwen afdekking in verticale positie
te houden.

LIFT ’N GLIDE
De Lift’n Glide™ is eenvoudig te bedienen:
hef de afdekking op, schuif hem terug en
geniet.

Raadpleeg uw verdeler voor specifieke vereisten
in verband met de vrije ruimte die nodig is voor de
afdekking.

CoverCradle weergegeven

|
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TR APJES

HIGHLIFE®-COLLECTIE
Gestructureerde treden en eigentijds
design passen bij de kleur van de
spa-hoeken.

ACCES SOIRES VOOR NA AST DE SPA
LIMELIGHT®-COLLECTIE

PARASOL

LEUNING

Vervaardigd uit hetzelfde materiaal

Zet uw spa in de schaduw met de

Onze robuuste spa-leuning helpt u

als de omkastingen en beschikbaar

spa-parasol die 360° kan draaien en

om vlot in en uit uw spa te stappen.

in kleuren die bij elke spa passen.

een diameter van 3 meter heeft.

Een door batterijen aangedreven
LED-verlichting brengt licht in de

HANDDOEKREK

duisternis.

Houd uw handdoek binnen bereik en
gooi hem niet op de grond.

HOT SPOT®-COLLECTIE
Tweekleurige trapjes met treden in
drie verschillende kleuropties, die
perfect passen bij de spa-omkasting.

KOELSYSTEEM
COOLZONE
Met het CoolZone®-systeem kunt u uw spa gebruiken voor een warme duik op
een kille avond en voor een koele, revitaliserende onderdompeling op een
warme dag. Echte atleten kunnen hun spa op eender welk moment gebruiken
voor koudwatertherapie. Naargelang de omgevingstemperatuur kan het systeem
ook de energiezuinigheid verbeteren bij een normaal gebruik door de tijd dat
de No-Fault™-verwarming werkt te verminderen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in

POLYMEER
Deze duurzame, lichte trapjes zijn
beschikbaar in verschillende kleuren.
Ze zijn bovendien milieuvriendelijk
want ze bestaan uit 100% recycleerbaar
materiaal.
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nog meer besparingen van de energiekosten.
Beschikbaar op bepaalde modellen van de Highlife- en Limelight-collectie.

ENTERTAINMENT
HOGE GELUIDSKWALITEIT

COMPLEET PLAATJE

Bij de meeste modellen is het mogelijk om een optioneel

Voeg een weerbestendige draadloze HD-monitor van

Bluetooth®-muzieksysteem toe te voegen voor het streamen

56 cm toe om de wedstrijd of uw favoriete shows te

van audio, live of vanaf uw afspeellijst. U kunt ook een

bekijken. De schermresolutie van 1080p biedt een

subwoofer toevoegen aan bepaalde modellen voor meer

uitzonderlijke beeldkwaliteit met gehard glas en een anti-

volume en rijkere bastonen.

reflecterende/anti-verblindende laag.
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THE ABSOLUTE BEST
HOT TUB OWNERSHIP
™
E XPERIENCE
Toewijding en engagement naar onze klanten toe hebben van Hot Spring® Spas het best
verkopende merk ter wereld gemaakt. Dit betekent dat u nog jarenlang kunt rekenen op
een buitengewone eigenaarservaring.

Meer dan
40 jaar
uitmuntendheid
1,5 miljoen spa’s
verkocht
70 landen

DE BESTE PARTNERVERDELERS
Onze groep van erkende Hot Spring-verdelers biedt een
ongeëvenaarde klantenservice wanneer u op zoek gaat
naar uw nieuwe spa, wanneer u hem koopt en ervan
geniet. Met verkoop- en service centra over de hele wereld
beschikken we over het meest uitgebreide netwerk op
de markt.

EEN MERK DAT U KUNT
VERTROUWEN
Al meer dan 40 jaar lang
hebben we onze reputatie

Hot Spring Spas is een merk van Watkins Wellness®, de

te danken aan kwaliteit.

marktleider op het vlak van spa’s en waterfitnessproducten.

Daarom hebben we, sinds

Watkins Wellness maakt deel uit van MASCO Corporation,

het ontstaan van de prijs

een Fortune 500-bedrijf met een familie van kwaliteitsvolle

in 2005, al ieder jaar het

huisproducten, waaronder:

TradeCertified ™-certificaat
behaald.

U hoeft ons niet zomaar te geloven. Kijk wat echte
SPA
MANUFACTURER

Hot Spring-eigenaars hierover te zeggen hebben – mensen
zoals u: www.hotspring.be

2022
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GEMEENSCHAP

Raadpleeg onze website:

Word lid van onze gemeenschap van

www.hotspring.be

®

Hot Spring -eigenaars en ontvang
ideeën, perspectieven, persoonlijke
resultaten en meer.

Wij drukken onze brochures enkel af op papier van Forest
Stewardship Council (FSC). Afgedrukt in de EU op gerecycleerd
papier dat 10% afval na consumptie bevat en FSC-gecertificeerd is.
FSC zorgt ervoor dat het papier in onze brochures vezels bevat van
goed beheerde en verantwoordelijk geoogste bossen. Gelieve deze
catalogus door te geven of te recycleren.
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©2022 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren en oppervlaktematerialen kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet alle eigenschappen zijn verkrijgbaar op alle producten. Afgedrukt in de EU. ACE, Aria, Beam, BellaFontana, Clean Screen,
Comfort Control, CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, Envoy, EverFresh, Everwood, Every Day Made Better, FiberCor, Flair, Flash, FootStream, FootWell, FreshWater,
FreshWater Ag+, Grandee, Highlife, Hot Spot, Hot Spring, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, Jetsetter, Lift ‘n Glide, Limelight, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault,
Nobody Backs You Better, On the go, Precision, Prism, Prodigy, Propel, Pulse, Quartet, Raio, Relay, Rhythm, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Sovereign, Splendors, Stride,
Strobe, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, The simpler, cleaner, fresher way to hot tub, Tri-X, Triumph, Unleash your best self, UpRite, Watkins Wellness, Vanguard,
Vanishing Act, Vidro en WaveMaster zijn handelsmerken van Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe is een geregistreerd handelsmerk. Bluetooth is een geregistreerd
handelsmerk van Bluetooth Special Interest Group (SIG). FROG is een geregistreerd handelsmerk van King Technologies. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectievelijke
eigenaars. Alle 230V-modellen dienen geïnstalleerd te worden door een erkende elektricien in overeenstemming met de lokale codes. Amerikaanse patenten #5,647,736,
#5,724,478; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,080,973, #6,195,811; #6,324,707, #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793;
#6,976,636; #7,162,752; #7,254,847, #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #7,698,754, #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D431297, D496107, D518896;
D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020; D634021, D643538, D755401 en andere lopende patenten.

