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GENIETEN VAN UW SPA
   WAARDEVOL GEBOUWD.

Freeflow Spas® worden roterend gegoten, waardoor een duurzame spa-kuip uit één geheel ontstaat, 
die de noodzaak voor een intern steunkader overbodig maakt. Door materiaal- en arbeidskosten te 
verminderen kunnen we u een vooraanstaande spa-ervaring aanbieden tegen een betaalbare prijs.

   MOBIELE SPA'S OM VAN TE HOUDEN.

Freeflow-spa's zijn beschikbaar in verschillende vormen en maten, en passen dus op eender welke plek in 
uw tuin, op uw balkon, op uw terras of zelfs in smalle hoeken.

   ENERGIEZUINIGE SPA'S.

Elke spa wordt ontworpen voor maximale prestaties en is volledig geïsoleerd met een spuitschuim die 
uitzet tot in alle hoeken en spleten voor een optimaal warmtebehoud.

Alle spa's zijn gecertificeerd volgens de strenge vereisten van de California Energy Commission (CEC), 
wat u de gemoedsrust geeft dat de gebruikskosten voor uw spa om het even waar u woont laag blijven.
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Azure™ weergegeven in Sand
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7 volwassenen

22 jets

1200 liter

190 kg (gewicht leeg)

221 x 196 x 87 cm

5 volwassenen

25 jets

1100 liter

205 kg (gewicht leeg)

218 x 196 x 84 cm

4 volwassenen

19 jets

850 liter

165 kg (gewicht leeg)

203 x 160 x 84 cm

PREMIER-SERIE
ELEGANT BADEN IN EEN SPA!

De Premier-serie nodigt u uit om te genieten van de onderdompeling in 
een strakke, verfijnde en in hout gehulde spa.

Ervaar alles wat klanten zo leuk vinden aan de Freeflow Spas®, zoals 
de perfect gepositioneerde jets, een rustige waterval en het intuïtieve, 
digitale controlepaneel met een afwerking in houtaccenten. De 
esthetische upgrade zorgt absoluut voor een elegante toets in uw tuin of 
op uw terras.

BEVAT:

• Strakke synthetisch houten 
omkasting

• Duurzame roterend gegoten 
kuip

• Intuïtief digitaal controlepaneel

• Rustige waterval

• Perfect gepositioneerde jets 

• LED-onderwaterverlichting in 
meerdere kleuren

• Vergrendelbare thermische 
afdekking

• Energiezuinige 
programmeerbare modi

MONTEREY™
PREMIER

EXCURSION™
PREMIER

AZURE™
PREMIER

KLEUROPTIES:

Kuip in Taupe met 
omkasting in Coastal 
Grey

Kuip in Taupe met 
omkasting in Wenge

Kuip in Arctic White 
met omkasting in 
Wenge

Kuip in Arctic White 
met omkasting in 
Coastal Grey
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UW WARMWATERBRON  
WACHT OP U...

Azure™ Premier weergegeven met kuip in Taupe 
en omkasting in Coastal Grey

Monterey™ Premier weergegeven met kuip in 
Arctic White, Wenge-omkasting en Wenge-
afdekking
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SPORT-SERIE
ONTWORPEN OP MAAT VAN UW LEVENSSTIJL!

Laat de stress van de dagelijkse sleur wegsmelten in 
het warme water van uw eigen spa uit de Sport-serie. 
De duurzaam gebouwde Freeflow Spas® bieden alle 
voordelen van hydrotherapie en moedigen u aan om te 
ontsnappen, verjongen en verfrissen in het comfort van 
uw eigen tuin, terras of balkon.

BEVAT:

• Duurzame roterend gegoten kuip uit één stuk

• Intuïtief digitaal controlepaneel

• Perfect gepositioneerde jets

• Rustige waterval (beschikbaar op de meeste 
modellen)

• LED-onderwaterverlichting in meerdere kleuren

• Vergrendelbare thermische afdekking

• Energiezuinige programmeerbare modi

Mini™ weergegeven in Sand

Aptos™ weergegeven in SandFreeflow Spas®5



KLEUROPTIES:

Wenge

Taupe

Sand

MONTEREY™

7 volwassenen

22 jets

1200 liter

170 kg (gewicht leeg)

221 x 196 x 86 cm

APTOS™

5 volwassenen

18 jets

1000 liter

165 kg (gewicht leeg)

198 cm R x 86 cm H

MINI™

2 volwassenen

10 jets

450 liter

115 kg (gewicht leeg)

183 x 119 x 71 cm

CASCINA™

4 volwassenen

17 jets

700 liter

130 kg (gewicht leeg)

173 x 160 x 81 cm

TRISTAR™

2-3 volwassenen

17 jets

700 liter

135 kg (gewicht leeg)

178 x 178 x 79 cm

EXCURSION™

5 volwassenen

25 jets

1100 liter

190 kg (gewicht leeg)

218 x 196 x 84 cm

AZURE™

4 volwassenen

19 jets

850 liter

150 kg (gewicht leeg)

203 x 160 x 84 cm

Freeflow Spas® 6



ACCESSOIRES
RECHT TRAPJE VOOR FREEFLOW-SPA'S

Buitenafmetingen: 62 L x 75 B x 38 H cm

Gewicht: 7 kg 

Materiaal: Ruw, roterend gegoten constructie 

Kleuren: Sand, Taupe, Wenge 

Past bij: Premier-serie: Azure™, Excursion™, 
Monterey™; Sport-serie: Azure™, Excursion™, Mini™, 
Monterey™, Tristar™

GEBOGEN TRAPJE VOOR FREEFLOW-SPA'S

Buitenafmetingen: 67 L x 75 B x 37 H cm

Gewicht: 7 kg 

Materiaal: Ruw, roterend gegoten constructie 

Kleuren: Sand, Taupe, Wenge 

Past bij: Sport-serie: Aptos™, Cascina™

Maak uw spa-ervaring af met 
accessoires die uw ontspanning 
nog beter maken.

THE COOL STEP™

Echt het coolste trapje dat er bestaat! De bovenste 
trede is geïsoleerd en bevat een box waarin u uw 
drankjes dagenlang kunt koelen terwijl u geniet 
van uw spa. Geen koelbox nodig? U kunt ook 
handdoeken, speelgoed, chemicaliën of andere 
spullen bewaren in dit ruime trapje.

De Cool Step is gemaakt met hetzelfde duurzame 
materiaal en in dezelfde kleuren als uw Freeflow 
Spas®-spa en vormt een stijlvolle en handige 
aanvulling bij uw spa.

Buitenafmetingen: 69 L x 81 B x 38 H cm

Afmetingen van de koelbox: 23 L x 61 B x 36 H cm

Gewicht: 14 kg 

Materiaal: Ruw, roterend gegoten constructie 

Isolatie: Volledig met schuim geïsoleerde bovenste 
trede en deksel

Kleuren: Sand, Taupe, Wenge 

Past bij: Premier-serie: Azure™, Excursion™, 
Monterey™; Sport-serie: Azure™, Excursion™, Mini™, 
Monterey™, Tristar™
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WATERVERZORGING
ZUIVER WATER OP EEN EENVOUDIGE MANIER

Breng meer tijd door in het kristalheldere water met 
de juiste en eenvoudige waterverzorging.

Het ozonsysteem mengt geconcentreerde 
ozonbelletjes in het water om verontreinigende 
deeltjes zoals lotions, detergenten en organisch afval 
te neutraliseren.

Vervangfilters zijn essentieel om het water zuiver te 
houden en ervoor te zorgen dat uw spa correct werkt.

AFDEKKINGSHEFSYSTEEM

Begin elke spa-beurt zonder moeite met een 
afdekkingshefsysteem waarbij het verwijderen 
en terugplaatsen van de afdekking een fluitje 
van een cent is.

36 cm vrije ruimte is aanbevolen.

Azure™ Premier weergegeven met kuip 
in Taupe en omkasting in Coastal Grey

Excursion™ Premier weergegeven met kuip 
in Taupe, omkasting in Coastal Grey en 
Grey-afdekking met hefsysteem
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APTOS™ AZURE™ PREMIER AZURE™ CASCINA™ EXCURSION™ PREMIER
Zitcapaciteit 5 volwassenen 4 volwassenen 4 volwassenen 4 volwassenen 5 volwassenen

Afmetingen 198 x 198 x 86 cm 203 x 160 x 84 cm 203 x 160 x 84 cm 173 x 160 x 81 cm 218 x 196 x 84 cm

Waterinhoud 1000 liter 850 liter 850 liter 700 liter 1100 liter

Gewicht leeg 165 kg 165 kg 150 kg 130 kg 205 kg

Vorm Rond / zonder ligplaats Rechthoekig / ligplaats Rechthoekig / ligplaats Rechthoekig / zonder ligplaats Rechthoekig / ligplaats

Kuiptype Roterend gegoten Roterend gegoten Roterend gegoten Roterend gegoten Roterend gegoten

Kleuropties voor de kuip Sand, Taupe, Wenge Arctic White, Taupe Sand, Taupe, Wenge Sand, Taupe, Wenge Arctic White, Taupe

Opties voor de omkasting Roterend gegoten en bij elkaar 
passende kleuren

Coastal Grey, Wenge Roterend gegoten en bij elkaar 
passende kleuren

Roterend gegoten en bij elkaar 
passende kleuren

Coastal Grey, Wenge

Aantal jets 18 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

19 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

19 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

17 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

25 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

Waterornament Whirlpool-jet Waterval Waterval Waterval Waterval

Verlichting LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren

Controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem

Elektrische configuratie 230V 230V 230V 230V 230V 

Verwarming 2 KW 2 KW 2 KW 2 KW 2 KW

Pomp 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid

Ozonsysteem Ozonklaar* Ozonklaar* Ozonklaar* Ozonklaar* Ozonklaar*

Opties voor waterverzorging Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt

Filtergrootte 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2

Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Vinyl afdekking 6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

Kleuropties voor de afdekking Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey

Accessoires Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Ingebouwde ijsemmer;  
Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Ingebouwde ijsemmer;  
Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Ingebouwde ijsemmer;  
Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Garantie 5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

*Kan geïnstalleerd worden op het ogenblik van de aankoop.Freeflow Spas®9



EXCURSION™ MINI™ MONTEREY™ PREMIER MONTEREY™ TRISTAR™

Zitcapaciteit 5 volwassenen 2 volwassenen 7 volwassenen 7 volwassenen 2-3 volwassenen

Afmetingen 218 x 196 x 84 cm 183 x 119 x 71 cm 221 x 196 x 87 cm 221 x 196 x 87 cm 178 x 178 x 79 cm

Waterinhoud 1100 liter 450 liter 1200 liter 1200 liter 700 liter

Gewicht leeg 190 kg 115 kg 190 kg 170 kg 135 kg

Vorm Rechthoekig / ligplaats Rechthoekig / ligplaats Vierkant / zonder ligplaats Vierkant / zonder ligplaats Driehoekig

Kuiptype Roterend gegoten Roterend gegoten Roterend gegoten Roterend gegoten Roterend gegoten

Kleuropties voor de kuip Sand, Taupe, Wenge Sand, Taupe, Wenge Arctic White, Taupe Sand, Taupe, Wenge Sand, Taupe, Wenge

Opties voor de omkasting Roterend gegoten en bij elkaar 
passende kleuren

Roterend gegoten en bij elkaar 
passende kleuren

Coastal Grey, Wenge Roterend gegoten en bij elkaar 
passende kleuren

Roterend gegoten en bij elkaar 
passende kleuren

Aantal jets 25 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

10 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

22 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

22 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

17 jets met roestvrijstalen 
omrandingen

Waterornament Waterval NVT Waterval Waterval Waterval

Verlichtingssysteem LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren LED-verlichting in meerdere kleuren

Controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem Gecko-controlesysteem

Elektrische configuratie 230V 230V 230V 230V 230V 

Verwarming 2 KW 2 KW 2 KW 2 KW 2 KW

Jetpomp 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid 2.0 BPH met dubbele snelheid

Ozonsysteem Ozonklaar* Ozonklaar* Ozonklaar* Ozonklaar* Ozonklaar*

Opties voor waterverzorging Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt Beschikbaar in de onderdelenmarkt

Filtergrootte 4,5 m2 2,25 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2

Energiezuinigheid Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Gecertificeerd volgens de APSP 14 
Nationale normen en de California 
Energy Commission (CEC)

Vinyl afdekking 6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

6,35 tot 10 cm conisch,  
16 kg/m3 schuimdichtheidskern

Kleuropties voor de afdekking Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey

Accessoires Ingebouwde ijsemmer;  
Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Verwijderbare accessoires dienblad;  
Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Ingebouwde ijsemmer;  
Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Ingebouwde ijsemmer;  
Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Afdekkingshefsysteem (optioneel);  
The Cool Step™ (optioneel);  
Trapjes (optioneel)

Garantie 5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

5 jaar op de structuur;  
5 jaar op de kuip/het oppervlak;  
2 jaar tegen lekken van de 
leidingen;  
2 jaar op onderdelen

*Kan geïnstalleerd worden op het ogenblik van de aankoop. Freeflow Spas® 10
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© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Specificaties, kleuren en oppervlaktemateriaal zijn aan verandering onderworpen 
zonder voorafgaande kennisgeving. Niet alle eigenschappen zijn beschikbaar op alle producten. Afgedrukt in de EU. Freeflow, Aptos, Azure, Cascina, 
Excursion, Mini, Monterey en Tristar zijn handelsmerken van Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe en Hüppe zijn geregistreerde handelsmerken. 
Alle 230v-modellen dienen geïnstalleerd te worden door een erkende elektricien in overeenstemming met de lokale codes.

KWALITEITSVOLLE SPA'S SINDS 1977.
Meer dan 1 miljoen spa's en het aantal blijft groeien.

Een spa is zoveel meer dan alleen maar warm water en jets. Het is een fantastische manier om tijd met elkaar door 
te brengen, om te ontspannen en stress te verminderen. Laat ons u helpen om te ontsnappen aan de dagelijkse 
beslommeringen.

Als u voor een Freeflow®-spa kiest, krijgt u de gemoedsrust er gratis bij van Watkins Wellness®, de wereldwijde 
leider op het vlak van spa's, met meer dan één miljoen geproduceerde spa's. Deze ongeëvenaarde ervaring 
van Watkins Wellness betekent onovertroffen kwaliteit en vakmanschap samen met betrouwbaarheid op lange 
termijn voor u en uw gezin.

Watkins Wellness maakt deel uit van Masco Corporation, een Fortune 500-bedrijf met kwaliteitsvolle producten 
voor binnenshuis, waaronder HansGrohe®-kranen en Huppe®-bad- en douchescheidingswanden


