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Every Day Made Better™

Een Hot Spring®-spa is uw persoonlijke toevluchtsoord. Het is een 

bron van inspiratie waaruit u op eender welk moment van de dag 

kunt putten en die u helpt om het beste uit uzelf te halen. Maak elke 

dag wat tijd vrij om u te herbronnen, te verfrissen en aandacht te 

besteden aan wat echt belangrijk is.

Een beter zelfbewustzijn

Warm water, drijfvermogen en massage-jets zorgen voor een uniek 

gevoel van persoonlijk welzijn. Het is een speciale plek voor u, waar 

de sleur van het dagelijkse leven even tot stilstand komt. 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. 

Betere relaties

Door samen tijd door te brengen in een spa wordt uw band hechter en 

ontstaan er diepgaande gesprekken. Hier kunt u uzelf openstellen en 

uw relaties versterken. De voordelen van een spa reiken veel verder 

dan gewoon wat tijd doorbrengen in het water — het vult immers uw 

leven met onvergetelijke momenten die u beleeft met de mensen 

die u dierbaar zijn. 

Betere wereld

In uw Hot Spring-spa komt u tot rust en kunt u genieten van de natuur, 

iets wat soms ontbreekt in de dagelijkse routine. Maak opnieuw kennis 

met een zomerse sterrennacht, een volle maan of het vallen van de 

bladeren in de herfst. Door buiten tijd door te brengen in het warme 

water van uw Hot Spring-spa verandert uw kijk op de wereld. U beseft 

wat echt belangrijk is en ontdekt opnieuw de schoonheid die altijd al 

gewoon voor het grijpen lag. 

Wat maakt een Hot Spring-spa beter?

Al vier decennia lang staat Hot Spring Spas bekend als toonaangevend 

merk, dat meer dan één miljoen spa's heeft verkocht. Wij zijn ervan 

overtuigd dat onze producten uw leven kunnen verbeteren. Het is 

eigen aan Hot Spring Spas om dat waar te maken. Ons doel bestaat 

erin om met The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ te 

zorgen voor de ultieme spa-ervaring met ongeëvenaarde massages, 

innovaties waardoor waterverzorging kinderspel is en energiezuinige 

eigenschappen waardoor de gebruikskosten laag blijven. In een Hot 

Spring-spa zult u uw dagen en nachten, maar ook uzelf in een heel 

ander licht zien.

www.hotspring.bewww.hotspring.be2
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Wellness wacht op u

Met een Hot Spring-spa bij u 

thuis kunt u genieten van de 

herstellende voordelen van 

hydrotherapie wanneer u maar 

wilt. Als dagelijks ritueel kan 

uw spa de basis worden van 

een levensstijl vol wellness, 

waarbij u zich fysiek, mentaal 

en emotioneel beter zult voelen. 
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U wilt natuurlijk het allerbeste voor u en uw familie. U geeft 
uw geld op een verstandige manier uit en u haalt het beste 
uit elke minuut. Uw spa moet dan ook kunnen voldoen 
aan uw hoge vereisten. Maar hoe kunt u uw perfecte spa 
vinden als u zoveel keuzemogelijkheden hebt?

De bron van uw leven
Maak kennis met de Limelight®-collectie van Hot Spring®. 
Deze krachtige, inspirerende spa's vormen de ultieme 
toevluchtsoord voor wellness, waar u iedere dag en 
elk moment van kunt genieten. Bovendien kunt u erop 
vertrouwen dat u beschikt over uitzonderlijke kwaliteit 
en toonaangevende klantenservice. 

Daarenboven bieden de krachtige jets een ongeëvenaarde 
massage-ervaring precies zoals u het wilt. Het innovatieve 
ontwerp zorgt ervoor dat deze spa's zich weten te 
onderscheiden van de massa. Daarnaast zijn ze ook 
gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Dankzij de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de reputatie 
van het beste spa-merk is het niet moeilijk om te begrijpen 
waarom een spa uit de Limelight-collectie de beste en 
meest toonaangevende spa is op het vlak van kwaliteit 
en waarde.

De Limelight-collectie

www.hotspring.be4
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Of u nu graag bij zonsopgang of onder een sterrenhemel in uw spa duikt, de tijd die u 

doorbrengt in een Hot Spring®-spa helpt u om uw leven te verrijken. Met meer visuele 

aantrekkingskracht, ontwerpinnovatie en meer binnenruimte dan ooit, zijn de spa's uit 

onze Limelight®-collectie ideaal om uw dag fris en herboren te starten of te eindigen.

Het strakke design biedt veel ruimte binnenin de spa, waar elke zitplaats zo is 

vormgegeven dat ze de natuurlijke contouren van uw lichaam volgt en u dus meer 

comfort en ondersteuning biedt. Verschillende massage-jets werden zorgvuldig 

geplaatst om een volledige lichaamstherapie te bieden. Bovendien zorgt het innovatieve 

verlichtingssysteem met meerdere lichtpunten en met wandlampen over de volledige 

lengte van de hoek voor een heel speciale sfeer, zowel als u in de spa zit als wanneer 

u samen met vrienden iets aan het drinken bent op het terras. 

Deze spa's zijn gemaakt met vooraanstaande materialen, het legendarische oog voor 

detail van Hot Spring, een kwaliteitsvolle constructie en de ondersteuning van een 

uitgebreide garantie, voor jarenlang plezier. Met de beste service en ondersteuning 

op de markt is een spa uit de Limelight-collectie alles wat u zoekt in een spa, die 

afkomstig is van de leider in de sector.   

Stap in de Limelight

www.hotspring.be6
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De geometrische lijnen van de Limelight-collectie passen bij een 

groot aantal huisstijlen, van modern tot traditioneel. De moderne, maar 

toch tijdloze horizontale zijpanelen zijn geïnspireerd op trends voor 

buitenshuis design en worden aangeboden in verschillende kleuren. L I M E L I G H T ®- C O L L E C T I E

1.  Zorgeloze waterverzorging
Met het FreshWater®-zoutsysteem dient u minder tijd 
te besteden aan het onderhoud van uw spa en hebt 
u dus meer tijd om ervan te genieten.

2.  Strak design zowel aan de 
binnenkant als aan de buitenkant
Scherpe lijnen en subtiele contouren bieden 

een frisse benadering van het spa-design en 
een look die de kwaliteit en innovatie van 

Hot Spring weerspiegelt.

3.  Ruime, comfortabele zitplaatsen
Voorgevormde zitplaatsen in acryl houden uw 

lichaam op zijn plaats zodat stress kan verdwijnen 

en er meer ruimte is binnenin de spa. 

4.  Duurzame omkasting
Lange horizontale panelen met een subtiel 
houtnerfpatroon geven de zijkant van de spa een warme, 
moderne look en een tijdloze schoonheid. De omkasting 
is duurzaam gebouwd en wordt ondersteund door een 
garantie van vijf jaar.

5.  Ready-lampje
In één oogopslag weet u of de spa klaar is. Het lampje 
geeft ook aan wanneer uw spa service of onderhoud 

nodig heeft.

6.  Accentverlichting
Verlichtingspunten in drie maten en wandlampen over 
de volledige lengte van de hoek verlichten de spa aan de 
binnenkant en aan de buitenkant. Zes kleuren, waarvan 
de helderheid kan aangepast worden, creëren een rustig 

tot scherp visueel effect. 
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Na 40 jaar en meer dan een miljoen spa's hebben wij het proces voor de 
creatie van een unieke massage-ervaring in warm water tot in de puntjes 
geperfectioneerd. Een spa mag dan wel veel krachtige jets hebben, dat betekent 
helemaal niets als ze niet op de juiste plek gericht zijn en niet de juiste 
hoeveelheid therapeutische massage bieden.

Hot Spring®-spa's worden ontworpen met zitplaatsen en jets die samenwerken. 
Hierdoor krijgt u een betere massage-ervaring, die nauwkeurig is en kan 
aangepast worden aan uw persoonlijke voorkeur. 

Aanpasbare massage
Uw behoeften verschillen van dag tot dag. Enkel Hot Spring beschikt over het 

Comfort Control™-systeem, waarmee 
u de perfecte hoeveelheid lucht 
en water kunt aanvoeren voor een 
krachtige hydromassage of gewoon 
een zachte aanraking - draai gewoon 
aan de jetstraal. Met een gemakkelijk 
te bereiken richtklep kunt u de 
jetstroom zelf bedienen voor een 
volledig persoonlijke ervaring met 
het SmartJet™-systeem. 

Van kop tot teen 
De zorgvuldig geplaatste jets richten zich op specifieke spiergroepen, van uw 
nek tot uw schouders, rug, kuiten, polsen en zelfs uw voeten. Kies uw ideale 
zitplaats. In een spa van de Limelight®-collectie kunt u verschillende keuzes 
maken voor een volledige lichaamsmassage.

Het comfort dat bij u past
Een betere massage begint met comfortabele zitplaatsen, die zo gevormd 
zijn dat de natuurlijke contouren van uw lichaam er perfect in passen. In 
combinatie met veel plaats voor uw voeten en ingebouwde kussens zijn de 
zitplaatsen van de Limelight-collectie ideaal geplaatst om druk en stress te 
verminderen. Met zitplaatsen op meerdere niveaus is er een comfortabele 
plek voor iedereen en een plek die perfect pas bij de specifieke behoefte van 
uw lichaam.

  

Betere massage

Met SmartJet kunt u de jetstroom aan- en uitschakelen naargelang uw behoefte.

www.hotspring.be8
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Waterverzorging als geen ander 

Eenvoudig en intuïtief
Het water wordt ontsmet met een titaniumpatroon dat 
automatisch chloor opwekt uit zout. Stel het chloorniveau 
gewoon in met een druk op de knop.

U bedient het systeem via het hoofdcontrolepaneel van 
de spa. Duidelijk leesbare boodschappen op het scherm 
zorgen ervoor dat u niet meer moet gissen naar wat u 
moet doen. De boodschappen tonen u hoe alles werkt en 
welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.

Water dat langer meegaat en natuurlijk aanvoelt
Gedaan met vieze geuren, jeukende huid en geïrriteerde 
ogen want het gebruik van chemicaliën is beperkt. Het 
water is zachter en voelt natuurlijk aan.
 

Het is ook waterbesparend. De levensduur van het water 
wordt immers verlengd en, als het water goed wordt 
onderhouden, moet men de spa pas na 12 maanden laten 
leeglopen en opnieuw vullen – het water blijft dus tot 
drie keer langer goed dan in andere systemen.*

Eenvoudige spa-eigenaarservaring
Het titaniumpatroon blijft tot vier maanden goed en heeft 
geen onderhoud nodig. U vervangt het patroon in enkele 
seconden tijd, zonder gereedschap en zonder de spa te 
laten leeglopen. 

Het FreshWater-zoutsysteem verandert uw gebruik van 
de spa omdat u zich niet hoeft te bekommeren om de 
waterverzorging. Met water dat altijd warm is, hebt u 
minder tijd nodig om uw spa te onderhouden en hebt u 
meer tijd om de spa te gebruiken.

Eén verpakking met 3 
patronen geeft u een jaar lang 
waterverzorging.*

Het onderhoudsvrije patroon kan 
in enkele seconden tijd worden 
vervangen zonder gereedschap.

U hebt geen zin om uw kostbare tijd te besteden aan spa-chemicaliën. Het FreshWater®-zoutsysteem is een 

baanbrekende innovatie waarmee u uw water zuiver houdt zonder giswerk zodat u meer tijd heeft om van uw spa 

te genieten. 

*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. 

www.hotspring.be10



Filtratie met dubbele werking
De spa's uit de Limelight®-collectie hebben een uniek 
ontwerp met twee filters voor een doeltreffendere, 
constante filtratie. De ene filter zorgt voor een 24-uurs 
filtratie met de SilentFlo 5000™-circulatiepomp die stil 
en continu werkt. De andere filter zorgt ervoor dat de 
jetpompen het water zuiveren wanneer dat nodig is. Twee 
filters houden met minder onderhoud het water zuiver in 
een grotere effectieve filtratiezone. Het simpele design 
met toegang van bovenaf maakt het eenvoudig om de 
filter te reinigen.

Zoutsysteem
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Betere energiezuinigheid 
Hot Spring® is marktleider als het gaat om design en fabricage 
van energiebesparende spa's. U hoeft zich geen zorgen te maken 
over hoge energierekeningen aangezien onze spa's voorzien zijn 
van ons allesomvattende EnergySmart™-systeem, dat het water op 
de door u gewenste temperatuur houdt en tegelijkertijd zo weinig 
mogelijk energie verbruikt.  

De spa's uit de Limelight®-collectie zijn voorzien van een 
innovatieve FiberCor®-isolatie, waarmee de omkasting helemaal 
gevuld is met een dichtheid die vier keer groter is dan de 8 kg/m3 
schuim die bij de meeste spa's aangehouden wordt. 

Wij vervaardigen onze eigen spa-afdekkingen om te zorgen voor een op maat gemaakte 
en dichte afdekking. De dichte schuim-isolatie zorgt voor een hoge R-kernwaarde en 
de speciale isolerende dichting zorgt ervoor dat de warmte niet langs de naden kan 
ontsnappen. Zo gaan uw energierekeningen niet omhoog. 

De energiezuinige SilentFlo 5000™-circulatiepomp laat het spa-water voortdurend 
circuleren en gebruikt daarbij minder stroom dan een lamp van 40 watt.

De speciale Wavemaster™-pompen sturen de jets aan en worden alleen geactiveerd 
als u ze nodig hebt. 

Met het SmartJet™-systeem kunt u het water leiden naar de specifiek door u gekozen 
groep van jets. Hierdoor bespaart u paardenkracht en energie, waar en wanneer dat 
nodig is.

Wij ontwerpen onze No-Fault™-verwarming voor ultieme efficiëntie zodat de warmte-
overdracht naar het water maximaal is.

Alle modellen zijn voorzien van LED-verlichting die met een dimmer bediend kan 
worden en die zo weinig mogelijk energie verbruikt. 

Wij bepalen de norm
Hoe u er ook van geniet, u kunt er altijd op vertrouwen dat uw Hot Spring-spa ontworpen 
is om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Alle modellen zijn gecertificeerd conform 
de strenge normen van de California Energy Commission (CEC) en de Amerikaanse 

energiezuinigheidsnorm voor draagbare spa's, APSP 14.

www.hotspring.be12



L I M E L I G H T ®- C O L L E C T I E 13



Zie de dingen in een heel ander licht
Verlichting van de binnenkant
De aanblik en het geluid van bewegend water 
kunnen bijzonder kalmerend en rustgevend 
zijn. Verlicht water dat met een boog in de 
spa valt, zorgt ervoor dat uw spa-beleving nog 
mooier en sfeervoller is.

Afstemmen op uw humeur
Het verlichtingssysteem aan de binnenkant bevat meerdere lichtpunten met 
verschillende lensgroottes, die zo geplaatst zijn dat ze de omtrek van de spa-kuip 
accentueren. Pas de kleur aan uw stemming aan door de kleur en helderheid naar 
keuze in te stellen of door de zes levendige kleuropties in een cyclus te doorlopen. 

Verlichting van de buitenkant
Niets is zo leuk als buitenverlichting om wat sfeer te maken. De aanpasbare LED-lampen 
op de spa's van de Limelight®-collectie moet u gezien hebben om de volledige impact 
ervan te ervaren. Twee lampen aan de buitenkant vallen samen met de voorste hoeken 
van de spa en lopen van boven tot onder. Hierdoor creëren ze een verlichte en elegante 
look, die ongeëvenaard is. Met een aanpasbare helderheid en zes kleurenopties kan 
de veelkleurige LED-verlichting ingesteld worden zodat ze iedere avond automatisch 
wordt ingeschakeld gedurende vier uur.

Maak uw keuze uit de zes prachtige kleuren: royal, teal, emerald, gold, plum of ruby.

www.hotspring.be14
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Tot uw dienst
Slimme, eenvoudige werking
Pas de jets, de verlichting, het draadloze entertainment en zo verder aan met het 
IQ 2020™-controlesysteem voor spa's — programmering is niet nodig. Bedien het 
hoofdcontrolepaneel zowel in als uit de spa. Kies uw ideale watertemperatuur en 
vervolgens “set it and forget it” (instellen en vergeten). Zelfs na een stroomonderbreking 
hervat uw spa automatisch zijn normale werking met uw voorkeurinstellingen.

Geavanceerd controlepaneel
Vanaf het hoofdcontrolepaneel heeft u eenvoudig toegang tot de spa-vergrendelingsfunctie, 
tot de handige reinigingscyclus van 10 minuten en tot andere functies. Via de speciale 
toetsen voor jets en verlichting kunt u de meest gebruikte functies snel aanpassen.

Klaar wanneer u dat bent 
U weet steeds wanneer uw spa klaar is — zelfs vanop afstand en zelfs als de afdekking 
erop ligt. Onze beschermde software werkt als een geavanceerd controlesysteem. De 
duidelijk zichtbare kleurgecodeerde verlichting vertelt u in één oogopslag wanneer 
de spa de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Het logo-lampje geeft aan wanneer 
de spa onderhoud, een filtervervanging of service nodig heeft. Zoiets vindt u enkel bij 
een Hot Spring®-spa. Dit is een echt voordeel, vooral in de winter.
 

Groen — De spa is klaar 
voor gebruik.

Geel — De spa is veilig 
voor gebruik. Het is 
echter mogelijk dat een 
geïnstalleerde optie uw 
aandacht nodig heeft.

Rood — Neem contact 
op met uw verdeler. 
Deel, indien mogelijk, 
de informatie op het 
controlepaneel met uw 
verdeler om te bepalen 
wat nodig is.

www.hotspring.be16
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Entertainment & innovaties
Compleet plaatje
Voeg het optionele, klimaatbestendige en draadloze HD-beeldscherm van 55 cm toe en geniet van live tv, 
gestreamde video's en meer terwijl u aan het ontspannen bent in uw spa of uw tuin. De schermresolutie van 
1080p biedt een uitzonderlijke beeldkwaliteit met een anti-reflecterende laag. Schuif de beeldschermhouder 
onder de bodem van de spa voor een eenvoudige en veilige installatie. Voeg een streaming-stick toe of sluit het 
beeldscherm via HDMI aan op eender welke videobron in huis. Een robuust kader en gehard glas zorgen ervoor 
dat dit LCD-beeldscherm ideaal is om buiten te gebruiken. Een zware beeldschermafdekking in vinyl biedt nog 
meer bescherming en is beschikbaar in verschillende kleuren die bij uw spa-afdekking passen.

Draadloze connectiviteit
Er bestaan zoveel manieren om te genieten van entertainment in 
uw spa uit de Limelight®-collectie. Met het optionele draadloze 
entertainmentsysteem met uitgebreide Bluetooth®-technologie 
kunt u live of vanuit uw afspeellijst muziek streamen. Of naar 
een podcast of audioboek luisteren. Het systeem connecteert 
met apparaten die zich op maximum 45 meter bevinden. De 
titels van de liedjes worden weergegeven op het goed afleesbare 
controlepaneel. Bestel uw spa met vier luidsprekers die perfect 
geplaatst zijn voor een optimale geluidskwaliteit. 

www.hotspring.be18



Gemoedsrust
Altijd verbonden
Bent u vaak weg van huis, beschikt u over een buitenverblijf of wilt u gewoon 
gemoedsrust? Connextion® volgt uw spa vanop afstand en zorgt voor uw Hot Spring®-
spa, zelfs wanneer u er niet bent. Met deze gepatenteerde** technologie kunt u en 
uw Hot Spring-verdeler de spa opvolgen van eender waar. Bovendien waarschuwt 
de VirtualValet™-berichtendienst u en uw verdeler wanneer uw spa aandacht nodig 
heeft. Dit wil zeggen dat regelmatig onderhoud of service zonder vertraging kan 
uitgevoerd worden, zelfs wanneer u niet thuis bent***.

Geniet het hele jaar door
Gewoon wat chillen
Met het CoolZone™-systeem kunt u het water eenvoudig verwarmen of afkoelen 
– iets dat bij de meeste spa's niet mogelijk is. Geniet overdag van wat verfrissing 
in uw spa en 's avonds van een warme onderdompeling of geniet van de 
koudwatertherapie op eender welk moment van de dag. Het CoolZone-systeem 
werkt samen met de spa-verwarming om de temperatuur in enkele uren tijd* 
te verhogen of verlagen.

L I M E L I G H T ®- C O L L E C T I E

*     Afhankelijk van omgevingstemperatuur en andere factoren.   
     Vraag bij uw Hot Spring-verdeler naar meer informatie.

**     Amerikaanse patenten #8,688,280 en #8,838,280
***   Interface enkel beschikbaar in het Engels
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U zult vaker van uw spa genieten met de toegevoegde waarde die deze Hot Spring® Necessories™ 
bieden. Deze producten zijn specifiek ontworpen voor uw spa van de Limelight®-collectie zodat 
u het beste kunt halen uit uw spa-beleving. Zet uw garantie of uw investering niet op het 
spel door te kiezen voor een ander merk. Dring aan op authentieke Hot Spring Necessories. 

Handige afdekkingshefsystemen 
Onze hefsystemen voor afdekkingen zijn speciaal ontworpen om samen met uw Hot Spring-
afdekking gebruikt te worden en zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in uw spa kunt 
stappen. Met deze gepatenteerde ontwerpen kan één persoon de afdekking van de spa halen 
om van de spa gebruik te maken, en ook de levensduur van de afdekking wordt verlengd. 

CoverCradle 
Deze vooraanstaande afdekkingshefsystemen 
beschikken over een laag ontwerp en 
pneumatische gasschokdempers, waardoor het 
verwijderen van de afdekking heel vlot verloopt. 
CoverCradle™ maakt gebruik van dubbele 

pneumatische schokdempers. De CoverCradle™ II gebruikt één gasschokdemper. Voor beide 
systemen is er een speling van minimum 61 cm nodig (de speling kan verschillen naargelang 
het spa-model en de installatieplaats).

Lift’n Glide™ 
Het is net zo eenvoudig als het klinkt: til de 
afdekking op en schuif hem naar achteren, 
en open daarna de afdekking om snel en 
gemakkelijk toegang te krijgen tot uw 
Hot Spring-spa. Hiervoor is een speling van 

minimum 36 cm nodig (de speling kan verschillen naargelang het spa-model en de installatieplaats). 
 

UpRite
Niet veel plaats op uw terras, op uw plankier of in uw 
prieel? Dan is het UpRite™-afdekkingshefsysteem 
ideaal. Het biedt bovendien extra privacy wanneer u 
in de spa zit. Hiervoor is een speling van minimum 
18 cm nodig (de speling kan verschillen naargelang 
het spa-model en de installatieplaats).

Accessoires

Trapjes voor eenvoudige toegang 
Deze passen perfect bij uw spa uit de Limelight-collectie en u kunt er veilig mee in en uit de 
spa stappen.

Everwood 
De Everwood™-trapjes worden vervaardigd uit dezelfde 
starre polymeren als de omkasting van de Limelight-spa's 
en zijn beschikbaar in de kleuren Coastal Grey, Wenge of 
Sable, die bij uw omkasting passen.

Polymeer
Als het gemaakt is van duurzaam, licht polymeer, dan is het 
recycleerbaar. Ook beschikbaar in de bijpassende kleuren 
van de omkasting, Coastal Grey, Wenge of Sable.

www.hotspring.be20



Parasol
Breng schaduw aan boven uw spa met de 360o draaibare 

parasol aan de buitenkant van de spa. Het poedergelakte 

aluminium en verzinkte staal maken deze parasol roestvrij. 

Een bodemplaat onder de spa-omkasting zorgt voor 

stabiliteit. Beschikbaar in de kleuren Crème of Navy met 

een diameter van 3 meter. 

Handdoekrek
Houd uw handdoek binnen handbereik met dit eenvoudig 

te monteren handdoekrek. Door het met brons gelakte 

aluminium is dit een stijlvolle en handige toevoeging aan 

uw spa.

Leuning
De bodemplaat voor de leuning wordt veilig onder de spa-

omkasting geschoven voor de stabiliteit. De leuning kan 

in en uit uw spa gedraaid worden zodat ze altijd binnen 

handbereik is wanneer u in of uit de spa gaat. De leuning 

heeft ook een LED-lamp op batterijen voor nog meer gemak 

en veiligheid 's avonds.
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Het is onze passie om de beste spa's ter wereld te produceren en een ongeëvenaarde 
eigenaarservaring aan te bieden. Onze spa's worden voortdurend erkend voor hun 
uitstekende kwaliteit en waarde. Hot Spring®-spa's worden vervaardigd door Watkins 
Wellness®, een ervaren team van werknemers die gemiddeld langer dan tien jaar dienst 
hebben. Dankzij deze toewijding en ervaring kunnen wij een onovertroffen kwaliteit, 
vertrouwen en betrouwbaarheid bieden aan u en uw familie, en natuurlijk ook jarenlang 

plezier in uw Hot Spring-spa.

Uw spa-gemeenschap 
Wij zijn het enige spa-merk dat meer dan één miljoen spa's heeft verkocht 
— dit wil zeggen dat er meer Hot Spring-spa's in tuinen te vinden zijn 
dan eender welk ander merk. Sommige gezinnen zijn zelfs tweede en 
derde generatie eigenaars! Wij zijn het bevoorrechte merk in alle 50 
staten van Amerika, in Canada en in meer dan 70 andere landen. 

Watkins Wellness, dat leider is op de markt van spa's en waterfitnessproducten, maakt deel 
uit van MASCO Corporation, een Fortune 500 bedrijf met een familie van kwaliteitsvolle 
huisproducten zoals:

Wij hebben sinds het begin van de uitreiking van de award in 2005 
ieder jaar het SpaSearch-certificaat verdiend voor het leveren van 
een superieure eigenaarservaring.

De beste spa-verdelers 
Als u kiest voor een Hot Spring-spa, dan kiest u voor geavanceerde innovatie op het 
vlak van spa-eigenschappen en -ontwerp, maar ook voor goed opgeleide deskundigen. 
Onze gekwalificeerde lokale verdelers leveren een ongeëvenaarde klantenservice vóór, 
tijdens en na uw aankoop. Wij beschikken over het meest uitgebreide netwerk van 
authentieke, gedreven en hulpvaardige verdelers in de industrie. 

Een merk dat u kunt vertrouwen 
Al 40 jaar lang bouwen wij aan onze reputatie met betrekking tot kwaliteit, maar u 
hoeft ons niet zomaar te geloven. Op HotSpring.co.uk/Reviews kunt u het horen van 
echte Hot Spring-eigenaars, mensen zoals u.

De Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™  
(de absoluut beste spa-eigenaarservaring)

MANUFACTURER

SPA

2019
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uitstekende kwaliteit en waarde. Hot Spring®-spa's worden vervaardigd door Watkins 
Wellness®, een ervaren team van werknemers die gemiddeld langer dan tien jaar dienst 
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Wij hebben sinds het begin van de uitreiking van de award in 2005 
ieder jaar het SpaSearch-certificaat verdiend voor het leveren van 
een superieure eigenaarservaring.
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Als u kiest voor een Hot Spring-spa, dan kiest u voor geavanceerde innovatie op het 
vlak van spa-eigenschappen en -ontwerp, maar ook voor goed opgeleide deskundigen. 
Onze gekwalificeerde lokale verdelers leveren een ongeëvenaarde klantenservice vóór, 
tijdens en na uw aankoop. Wij beschikken over het meest uitgebreide netwerk van 
authentieke, gedreven en hulpvaardige verdelers in de industrie. 

Een merk dat u kunt vertrouwen 
Al 40 jaar lang bouwen wij aan onze reputatie met betrekking tot kwaliteit, maar u 
hoeft ons niet zomaar te geloven. Op https://www.hotspring.be/referenties/index.html 
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De Limelight-collectie
Hedendaagse stijl met uitstekende prestaties
De Limelight®-collectie biedt uitstekende kwaliteit, schoonheid en prestatie. De ruime binnenkant, het geometrische ontwerp en de veelkleurige lichtpunten, die de 
voorgevormde kuip accentueren, geven de spa een moderne look. In de ruime zitplaatsen kunt u zorgeloos achteroverleunen want u weet dat u heeft gekozen voor het beste 
– een Hot Spring®-spa met een geweldige massage, lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud. Dat noemen wij The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ (de 
absoluut beste spa-eigenaarservaring).

Spa-modellen

Prism™ Pulse™ Flair™ Flash™ Beam™

Zitplaatsen 
(volwassenen)

7 7 6 7 4

Ligplaats Eén Nee Eén Nee Nee

Afmetingen (cm) 231 x 279 x 97 226 x 226 x 97 213 x 213 x 91 213 x 213 x 91 203 x 203 x 84

Waterinhoud (l) 1990 1685 1270 1365 1115

Jets 73 49 43 41 19

Waterornament Ja Ja Ja Ja Ja

Spanning 230V/16A + 25A 230V/20A 230V/16A 230V/16A 230V/16A
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Afdekkingen
Elke afdekking uit de Limelight-collectie is UL-geclassificeerd in overeenstemming met de ASTM-veiligheidsnormen. 
Het bevat een kinderslot en aanpasbare riemen om de afdekking op haar plaats te houden.

Slate Caramel Chestnut

Kuip
De kuip bestaat uit acryl materiaal dat met vezelglas is versterkt voor een langdurige schoonheid 
en duurzaamheid. Maak uw keuze uit een palet van kleuren, gaande van traditionele kleuren tot 
moderne kleuren.

Alpine White Ice Grey Platinum DesertTuscan Sun

Omkasting
Wij speelden een baanbrekende rol in de ontwikkeling van de houtnerflook met reliëf, die 
tegenwoordig terug te vinden is op spa's. De omkastingen van de Limelight®-collectie bevatten 
ons exclusieve Everwood™-materiaal, dat is gemaakt om een hoogstaande stijl, weinig onderhoud 
en een uitzonderlijke duurzaamheid te bieden. Maak uw keuze uit de drie kleuren, met tal van 
verschillende bouwstijlmogelijkheden.

Coastal Grey Sable Wenge
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Groter is beter.
Onze grootste spa in de Hot Spring Limelight®-collectie is de Prism™. Deze is ideaal voor een actieve familie en 

voor entertainment. Met zitplaatsen voor 7 personen bevat deze spa een ontspannende ligplaats en een zitplaats 

in Adirondack-stijl met therapie-jets voor de polsen, kuiten en voeten. 

De Prism is ontworpen voor een uitzonderlijke totale massage-ervaring en bevat dan ook verschillende richtbare 

Precision™-jets en krachtige hydrotherapie-jets. Zijn FootStream XL, die alleen is terug te vinden op onze grootste 

en beste Limelight-spa, biedt een uitzonderlijke massage van de voeten en benen.

Zie gedetailleerde specificaties voor de Prism op pagina 32.

Prism weergegeven met Ice Grey-kuip

PRISM
Zitplaats voor 7 personen 

L I M E L I G H T ®- C O L L E C T I E

Belangrijkste eigenschappen en opties
 Klaar voor het Freshwater®-zoutsysteem

 73 jets

 Ligplaats

 Vidro™-waterornament

 231 x 279 x 97 cm

 1990 liter
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Ontspan in het gezelschap van de mensen om wie 
u het meeste geeft.
Blijf verbonden met vrienden en familie met de Pulse™, een ruime spa waarin maar liefst zeven volwassenen 

kunnen plaatsnemen. De open en comfortabele spa nodigt uit tot een gesprek, terwijl u geniet van een krachtige 

hydromassage via de richtbare Precision™-jets in de voetruimte, die toegankelijk zijn vanuit iedere zitplaats. 

Zie gedetailleerde specificaties voor de Pulse op pagina 32.

Pulse weergegeven met kuip in Alpine White.

PULSE
Zitplaatsen voor 7 personen

Belangrijkste eigenschappen en opties
 Klaar voor het Freshwater®-zoutsysteem

 49 jets

 Open zitplaatsen

 Vidro™-waterornament

 226 x 226 x 97 cm

 1685 liter
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Omring uzelf met kalmerende jets en stijl.
Met de 6 voorgevormde open zitplaatsen op een rij en een ruime ligplaats is deze populaire spa enorme veelzijdig. 

De Flair™ bevat heel veel ruimte en verkwikkende massage-jets, die zorgvuldig zijn geplaatst voor de behandeling 

van de lichaamszones waar de spanning zit. Met zijn reeks van therapie-opties belooft dit uw favoriete plekje te 

worden om in stijl tot rust te komen.

Zie gedetailleerde specificaties voor de Flair op pagina 32.

Flair weergegeven met kuip in Alpine White.

FLAIR
Zitplaatsen voor 6 personen

Belangrijkste eigenschappen en opties
 Klaar voor het Freshwater®-zoutsysteem

 43 jets

 Ligplaats

 Vidro™-waterornament

 213 x 213 x 91 cm

 1270 liter
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Een ware trekpleister.
Met zitplaatsen voor zeven volwassenen en een ruime binnenkant schittert deze spa als de favoriete plek van 

de familie. De moderne geometrie komt tot uiting in de open zitplaatsen, de achthoekige voetruimte en de mooi 

gevormde lijnen, die geaccentueerd worden met de veelkleurige lichtpunten.

De Flash™ biedt een ruime binnenkant met een populaire voetafdruk van 213 x 213 cm. De module in de voetruimte 

heeft vier richtbare Precision™-jets voor een voetmassage vanuit elke hoekzitplaats. 

Zie gedetailleerde specificaties voor de Flash op pagina 32.

Flash weergegeven met kuip in Alpine White.

FLASH
Zitplaatsen voor 7 personen

Belangrijkste eigenschappen en opties
 Klaar voor het Freshwater®-zoutsysteem

 41 jets

 Open zitplaatsen

 Vidro™-waterornament

 213 x 213 x 91 cm

 1365 liter
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Klein van gestalte. Groot in mogelijkheden. 
De Beam™ is een kleinere spa, die perfect is voor twee personen en toch ook ruim genoeg is om vier 

volwassenen comfortabel te laten plaatsnemen. Het is een gezellige plek, waar u uzelf kunt verwennen 

met een therapeutische massage terwijl u de pracht rondom u bewondert. 

Elke hoekzitplaats bevat een andere hydrotherapie-optie en de grote voetruimte is een meerwaarde in deze 

spa met een ruime binnenkant.

Zie gedetailleerde specificaties voor de Beam op pagina 32.

Beam weergegeven met kuip in Alpine White.

BEAM
Zitplaatsen voor 4 personen

Belangrijkste eigenschappen en opties
 Klaar voor het Freshwater®-zoutsysteem

 19 jets

 Open zitplaatsen

 Vidro™-waterornament

 203 x 203 x 84 cm

 1115 liter
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* Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg
** Afhankelijk van de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften

PRISM™ PULSE™ FLAIR™ FLASH™ BEAM™

Capaciteit (volwassenen) 7 7 6 7 4

Afmetingen (cm) 231 x 279 x 97 226 x 226 x 97 213 x 213 x 91 213 x 213 x 91 203 x 203 x 84

Waterinhoud (l) 1 990 1 685 1 270 1 365 1 115

Gewicht Leeg (kg) 540 460 400 385 320

Gewicht gevuld* (kg) 3 085 2 700 2 140 2 300 1 750

Jets (Totaal)
FootStream XL-jet

Dubbele roterende XL-jet
Enkele roterende XL-jet

Richtbare XL-jet
Dubbele roterende standaardjet

Enkele roterende standaardjet
Richtbare standaardjet

Roterende Precision-jet
Richtbare Precision-jet

73 
1
1
2
3
7
4
4

10
41

49 

1
1
2

4
2
4

35

43 

1
2
1
6

2

31

41 

1
3
1

4
4

28

19 

1

2
2

14

Entertainmentopties
Draadloze TV

Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Ontspanningsmodus
Vidro™-waterval met 

achtergrondverlichting
Raio™-binnenverlichtingspunten  

in meerdere kleuren
Meerkleurige buitenverlichting met timer

•

38

•

•

32

•

•

32

•

•

27

•

•

30

•

Waterverzorgingssystemen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem

FreshWater® III Corona Discharge-
ozonsysteem

(niet compatibel met FreshWater-zoutsysteem)

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

Jetpomp
WaveMaster™

PK nominaal vermogen
PK aanloopvermogen

9 200 + 9 000 + 9 000
2,5 + 2,5 + 2,5
5,2 + 5,2 + 5,2

9 200 + 9 000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

9 000
2,5
5,2

Filtratie
Effectief filteroppervlak (m2) 14 9 9 9 9

Electriciteit
230V - 50 Hz

Andere configuraties**
16 A + 25 A

•
20 A

•
16 A

•
16 A

•
16 A

•
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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.

© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren en oppervlaktematerialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Niet alle eigenschappen zijn verkrijgbaar op alle producten. 
Gedrukt in de EU. Hot Spring, Limelight, Prism, Pulse, Flair, Flash, Beam, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, Clean Screen, Comfort Control, CoverCradle, Connextion, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 
2020, Lift ‘n Glide, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, UpRite, Vanishing Act, Vidro en zijn handelsmerken van Watkins Manufacturing Corporation. Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth Special Interest 
Group (SIG). Hüppe en Hansgrohe zijn geregistreerde handelsmerken. Alle 230v-modellen dienen geïnstalleerd te worden door een erkende elektricien in overeenstemming met de lokale codes. Amerikaanse octrooien #5,647,736; #5,810,257; #5,810,262; #5,924,850; en 
andere.
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