Van de fabrikant van

Neem tijd
voor uzelf
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Waarom nu?
Omdat u er klaar voor bent…
… om achterover te leunen en te ontspannen terwijl
de spanning uit uw spieren verdwijnt dankzij een
warmwatermassage.
… om te genieten van frisse lucht en buiten tijd door
te brengen.
… om bij te praten met de mensen die u het meest
dierbaar zijn, zonder de afleidingen van het dagelijkse
leven.
Terwijl er soms geen einde lijkt te komen aan de eisen
van het dagelijks leven, weet u ook dat het belangrijk is
om nu en dan eens stil te staan en wat tijd voor uzelf te
nemen.
En die tijd is nu.

Waarom Hot Spot?
Een Hot Spot®-spa is de perfecte mix van betaalbaarheid en kwaliteit. Deze
spa is gebouwd door de fabrikant van Hot Spring® Spas, het meest verkochte
spa-merk ter wereld en al bijna vier decennia lang de marktleider. Hot Spotspa’s zijn ontworpen om u dezelfde uitstekende klantenervaring te bieden
waarvoor Hot Spring bekend staat – tegen een scherpe prijs.
Van de fabrikant van

Door te kiezen voor Hot Spot krijgt u een betrouwbare, kwaliteitsvolle spa
met speciale eigenschappen waarvan u nog jaren zult kunnen genieten. Wij
begrijpen wat u nodig hebt in een spa omdat wij zelf spaliefhebbers zijn. Wij
weten maar al te goed hoe dagelijks tijd doorbrengen in een spa uw geest,
lichaam en ziel kan verjongen. Vakmanschap en langdurige betrouwbaarheid
in combinatie met dagelijks plezier – tegen een fantastische prijs. Dat is de
definitie van “waar voor uw geld”. Dat is Hot Spot.
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De Hydromassage-ervaring
Mensen die een spa willen kopen zijn op zoek naar een manier om de stress in hun leven
te verminderen en om vermoeidheid of pijn in hun spieren te verlichten. Ze vinden er een
verademing voor lichaam en geest - een manier om het langzamer aan te doen. In het
warme water voelen ze zich ontspannen en onbezorgd – vrij om in alle privacy na te
denken over de dingen die het allerbelangrijkste zijn of te genieten van betekenisvol
samenzijn met dierbaren.

Hoe gebeurt deze magie? De combinatie van warm water en massage in de spa
creëert een hydrotherapie-ervaring die de lichaamstemperatuur en bloedcirculatie
verhoogt. De meeste toegewijde spa-gebruikers zeggen dat de massage helpt om de
spieren te ontspannen en de stress te verminderen, terwijl het warme water de lenigheid
verhoogt en de druk op de gewrichten laat verdwijnen.

Hot Spot: de juiste jets op de juiste plaats
Om de optimale spa-ervaring te creëren bieden Hot Spot®-spa’s het juiste aantal jets die zo gepositioneerd
zijn om de spanning in uw rug, nek, schouders, kuiten en voeten te laten verdwijnen en u een ontspannen en
herboren gevoel te geven.

De kleine richtbare Precision™-jets richten zich op specifieke
spieren om ontspanning te bieden daar waar het nodig is,
terwijl grotere jets een ruimere massage bieden en dus
ideaal zijn voor grotere spieren. U kunt de sterkte van deze jets
aanpassen om echt een massage op maat te bieden.
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Haal er meer uit;
door erin te gaan
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Waterverzorging
op zijn
eenvoudigst
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Voor de waterverzorging bieden wij een hele reeks van oplossingen die
tegemoet komen aan uw behoeften. Elk systeem is ontworpen voor gebruik
met onze onderhoudsvriendelijke filter en met filtercycli op lage snelheid

Verbeteren van de waterkwaliteit
Welke waterverzorgingsoptie u ook kiest, deze twee innovaties verbeteren de
kwaliteit en het aanvoelen van uw spa-water:

die uw water kristalhelder houden, waardoor het altijd klaar is voor gebruik.
De Vanishing Act™-kalkverwijderaar is ontworpen voor klanten die kalkrijk

Freshwater High-Output-ozonsysteem
Voor
is

dit

glashelder, geurvrij
eenvoudige

spa-water

systeem

met

ideaal. Het

minimaal
Freshwater®

water hebben aangezien het de calciumdeeltjes uit het spa-water verwijdert,

chloorgehalte
III

corona

discharge ozonsysteem injecteert voortdurend miljoenen piepkleine

waardoor het zachter en meer zijdeachtig aanvoelt. Zachter water helpt ook
om de onderdelen van de spa te beschermen tegen schade door kalkrijk
water.

hooggeconcentreerde ozonbelletjes in het water die verontreinigende
deeltjes bij contact neutraliseren. Combineer dit met ons chloorvrij

Het Clean Screen™-voorfilter verwijdert organische verontreinigers,

FreshWater MPS-oxidatiemiddel en voeg een dosis toe na elk gebruik. Deze

metalen en tannines uit uw vulwater in regio's waar het water veel metalen

eenvoudige stappen zijn alles wat nodig is om te genieten van veilig ontsmet

en mineralen bevat.

spa-water met minder chemicaliën.

Traditionele chloor
Maakt u toch liever gebruik van een traditionelere waterverzorging?
Dan bieden wij een volledig gamma van FreshWater-producten, zoals
geconcentreerde chloorkorrels, MPS-oxidatiemiddel, pH Up, pH Down en
5-in-1 teststrip voor een volledig onderhoudsprogramma, dat speciaal is
ontworpen voor gebruik in uw Hot Spot®-spa.
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Het begint vanbinnen

Veel mensen die een spa kopen, denken
dat een spa met geweldige eigenschappen

Alle Hot Spot-spa’s gebruiken FiberCor®-isolatie – een

tegen een scherpe prijs ten koste gaat van

revolutionaire innovatie – die maximale energiezuinigheid

de energiezuinigheid. Met Hot Spot® hebt u

biedt. De spa-omkasting is gevuld met losse, wolachtige

alles in één. U kunt genieten van een volledig

FiberCor-vezels om de spa volledig te isoleren. FiberCor

uitgeruste Hot Spot-spa en toch het voordeel

wordt toegepast aan een dichtheidsniveau van 32 kg/m3,

hebben van lage gebruikskosten waardoor u

vier keer dichter dan de traditionele schuim van 8 kg/m3 die

maand na maand kunt besparen.

de meeste merken gebruiken. Bovendien is het recycleerbaar en
milieuvriendelijk.

Wavemaster-jetpompen
De krachtige en betrouwbare Wavemaster™-jetpomp biedt optimale hydromassage en
kostenbewuste werking.

No-Fault-verwarming
Onze bewezen, kwaliteitsvolle No-Fault™-verwarming is ontworpen om de warmte-overdracht
te maximaliseren, waardoor de temperatuur van het water hoog en uw elektriciteitsrekening
laag blijft. Met een constante watertemperatuur kunt u op eender welk ogenblik genieten van
een ontspannend bad. Het verwarmingstoestel valt onder onze exclusieve, onvoorwaardelijke
No-Fault-garantie.

De kers op de taart
Onze isolerende afdekking bestaat uit een dichte schuimkern met een hoge isolerende R-waarde
en is specifiek ontworpen voor uw Hot Spot-spa om een dichte, op maat gemaakte pasvorm te
bieden. Een energiebesparende scharniersluiting zorgt er bovendien voor dat er geen warmte kan
ontsnappen via het midden van de spa-afdekking.

Alle Hot Spot-spa’s zijn in overeenstemming met de Amerikaanse richtlijn voor efficiëntie van spa’s,
de APSP-14, en voldoen aan de strenge energierichtlijnen van de California Energy Commission
(CEC), de hoogste Amerikaanse norm.
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Energie besparen
betekent geld
besparen
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Om echt te
ontspannen, kies
een handelaar
die u kunt
vertrouwen
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Om gemoedsrust te krijgen van een spa is er meer nodig dan warm water en een aantal jets.
U moet er ook op kunnen rekenen dat de spa die u hebt gekocht ondersteund wordt door een
bedrijf dat bekend staat om zijn kwaliteit en daadkracht.

Aangezien Hot Spot®-spa’s ontworpen en gebouwd zijn door de fabrikant van Hot Spring®-spa’s,
het bestverkopende spa-merk ter wereld, kunt u het hoogste niveau verwachten op vlak van
betrouwbaarheid en klantentevredenheid.

Met meer dan 850 locaties van Hot Spring-verdelers wereldwijd kunt u rekenen op
een ervaren en professionele Hot Spring-handelaar voor plaatselijke service en
ondersteuning. Zij verbinden zich ertoe u een uitstekende ervaring te bieden
vóór, tijdens en lang na de verkoop. Bovendien wordt elke Hot Spot-spa
ondersteund door onze marktleidende garantie.

Voor u betekent dit een zorgeloze ervaring zodat u zich kunt concentreren
op het genieten van de voordelen van uw Hot Spot-spa. Dat noemen wij
The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ (de allerbeste spaeigenaarservaring).

U hoeft ons niet op ons woord te geloven! Lees hier wat
Hot Spot-eigenaars hierover te zeggen hebben.
“De spa is mooi; goed gebouwd en eenvoudig te onderhouden. De
klantenservice vóór, tijdens en na het proces was uitstekend. Ik ben dol
op mijn spa en beschouw het als één van de beste beslissingen die ik ooit
genomen heb.” — Relay™-eigenaar
“Onze lokale verdeler was fantastisch en had veel kennis van zaken. Hij hielp ons om de
juiste spa te kiezen voor onze behoeften en ons budget. Deze spa is geweldig om te ontspannen,
om te babbelen en als therapie voor pijnlijke spieren.” — Stride™-eigenaar
“Een van de beste investeringen die wij ooit gedaan hebben. Voor elk koppel dat graag wat ‘quality time’ met elkaar doorbrengt, raden wij
het TX-model ten zeerste aan.” — TX-eigenaar
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U kiest zelf de accessoires voor uw spa. Onze exclusieve Necessories™producten helpen u om een persoonlijke toets toe te voegen en zorgen
ervoor dat u het beste uit uw spa kunt halen. Hoe uw ideale spa er ook uitziet,
u kiest wel best voor originele Hot Spring® Necessories:

Afdekkingshefsystemen
Een afdekkingshefsysteem komt goed van pas telkens u wilt gebruik maken
van uw spa om de afdekking van de spa snel en eenvoudig te verwijderen
zodat u kunt beginnen met genieten. Onze gepatenteerde ontwerpen helpen
om slijtage van uw afdekking te beperken en zo de levensduur ervan te

Draadloze muzieksystemen

verhogen. Wij bieden vier opties, afhankelijk van het gekozen model en de

De Tempo™-, Relay™- en Propel™-modellen

beschikbare ruimte.

zijn beschikbaar met ingebouwde
luidsprekers

zodat

u

muziek

kunt toevoegen aan uw spa-

CoverCradle™
Dankzij de dubbele pneumatische gasveren in de armen van dit hefsysteem

ervaring. Met ons draadloze

is het verwijderen van de afdekking een fluitje van een cent.

muzieksysteem met Bluetooth®-

Dit systeem heeft een vormgeving met laag profiel

technologie kunt u uw favoriete

en een ultrasoepel glijmechanisme. Heeft

liedjes naar de spa brengen via

61 cm ruimte achter de spa nodig.

uw Bluetooth-toestel.

CoverCradle II
Dit

afdekkingshefsysteem

heeft

een

soortgelijk ontwerp als de CoverCradle, maar

Genieten van uw spa met hoge resolutie
Entertainment maakt het verschil met een optioneel HD-scherm van 55 cm.
Er kunnen talloze streaming- en kabelapparaten worden aangesloten via
de HDMI- en USB-aansluitingen. Dit scherm kan gekoppeld worden met het
optionele draadloze entertainmentsysteem.

beschikt over één pneumatische gasveer voor
een vloeiende werking. Heeft 61 cm ruimte achter
de spa nodig.

UpRite™
Dit systeem heft de afdekking over de
bovenkant van de spa en is ideaal voor
installaties met beperkte ruimte, zoals op een
terras of in een tuinhuis. Heeft 18 cm ruimte achter
de spa nodig.

Lift ‘n Glide™
Met dit voordelig afdekkingshefsysteem is
het heffen en verwijderen van de afdekking
kinderspel. Heeft 36 cm ruimte achter de spa
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nodig.

Necessories:
U bepaalt ze

Trapjes
Gemakkelijk in en uit uw spa stappen met
een trapje dat ontworpen is voor uw Hot Spot®-spa.

Everwood™-trapje

Polymeer trapje

Een stevig, onderhoudsvrij trapje gemaakt van dezelfde starre polymeren als

Voordelig, duurzaam en erg licht. Beschikbaar in Coastal Grey, Wenge en

de Hot Spot-omkasting. Beschikbaar in Coastal Grey, Wenge en Teak.

Teak.

Op zoek naar meer? Andere Hot Spot Necessories zijn onze parasol, handdoekrek, handgreep en dergelijke.
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Tempo™

Onze Tempo™-, Relay™-, Propel™- en Stride™-modellen zijn ontworpen met volledige
waaier aan eigenschappen en genoeg ruimte om plaats te bieden aan drie tot zes
volwassenen. Deze mooie en comfortabele spa’s zijn gemaakt om uw ervaring te
verbeteren door middel van ergonomische zitplaatsen, zachte kussens, aantrekkelijke
jetomrandingen en een mooi gevormde voetruimte. Met hun comfortabele zitplaatsen

Relay

en de slim gepositioneerde jets, bieden deze 4 modellen een aangename massage.

™

6 volwassenen
226 x 226 x 99 cm
45 jets

Lichtpunten
Creëer zowat elke sfeer met 10 veelkleurige LEDlichtpunten in zes kleuren. Vier lampjes geven
licht in de voetruimte, terwijl zes andere
lampjes boven de waterlijn weerspiegelen

Propel™

in het wateroppervlak en fonkelen naarmate

6 volwassenen
213 x 213 x 93,5 cm
35 jets

het water beweegt. Laat één enkele kleur
schijnen of laat de verschillende kleuren
roteren. De lichtsterkte kan in drie stappen
worden gedimd.

Stride™
5 volwassenen
208 x 208 x 84 cm
23 jets

Rustgevende geluiden
De Hot Spot®-waterval is zowel
aantrekkelijk als rustgevend. Terwijl
u zich ontspant, wordt u verwend
met het meditatieve geluid van
zacht, vallend water.

3 volwassenen
213 x 165 x 76 cm
18 jets
Verlicht uw spa met één enkele kleur of met
verschillende, roterende kleuren.
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Als u een kwaliteitsspa wilt die ook in een kleine ruimte past, overweeg dan de SX- en TXmodellen. Onze SX-spa’s voor drie personen en TX-spa’s voor twee personen passen in de

SX

ruimte die u hebt en bieden de spa-ervaring waarnaar u op zoek bent.

Exclusieve Moto-Massage-jet
Naast de krachtige WaveMaster™-jetpomp, No-Fault™-verwarming en de energiebesparende
FiberCor®-isolatie zijn de SX- en TX-modellen uitgerust met de gepatenteerde bewegende
Hot Spring® Moto-Massage™-jet. Deze exclusieve, revolutionaire jet produceert een
warme stroom van water die op en neer beweegt langs uw rug voor een ongeëvenaarde

3 volwassenen

hydromassage-ervaring.

183 x 183 x 84 cm

De juiste maat voor de juiste ruimte
Onze TX-spa was in deze sector de eerste in zijn soort. Met zijn slanke profiel en unieke
driehoekige vorm past de TX door standaard deuropeningen, en kan de spa trappen op-

17 jets

TX

en afgedragen worden en hoeken nemen. De SX- en TX-modellen
zijn compact genoeg voor een terras op de eerste verdieping
en toch ruim genoeg om heerlijk uitgestrekt in te
genieten. De ideale keuze voor een eerste spa, kleine
gezinnen, ouders van wie de kinderen het huis uit zijn,
appartementseigenaars en dergelijke.

Optioneel : een aparte
circulatiepomp
Voor maximale energiezuinigheid, een stillere werking

2 volwassenen
174 x 174 x 74 cm
10 jets

en voortdurende filtratie, voegt u de optionele SilentFlo
5000™-circulatiepomp toe aan de SX- en TX-modellen.
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Zes modellen,
één prima merk
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Tempo™
Capaciteit

6 volwassenen

Afmetingen

226 x 226 x 99 cm

Waterinhoud

1575 liter

Gewicht

415 kg leeg; 2470 kg gevuld*

Spakuip

Acryl

Verlichting

10 veelkleurige LED-lichtpunten, dimbaar

Jets - 45
allemaal met roestvrijstalen
omrandingen

6 richtbare hydromassage-jets
4 roterende hydromassage-jets
35 richtbare Precision™-jets

Waterornament

Ja

Controlesysteem

IQ 2020™ 230V/20A, 50 Hz

Verwarming

No-Fault™ 2000 Watt

Jetpomp 1

Wavemaster™ 9200; dubbele snelheid,
2,5 PK continubedrijf, 5,2 PK aanloopvermogen

Jetpomp 2

Wavemaster 9000; enkele snelheid,
2,5 PK continubedrijf, 5,2 PK aanloopvermogen

Effectieve filtratiezone

6 m2

Vinyl afdekking

9 cm tot 6,5 cm toelopend, schuimkern, 32 kg/m3
dichtheid
Ash, Caramel of Chestnut

Afdekkingshefsystemen
(optioneel)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™,
UpRite™

Trapjes (Optioneel)

Everwood™ of polymeer
Coastal Grey, Teak of Wenge

Entertainmentsystemen
(Optioneel)

Draadloze tv
Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem

Ozonsysteem (Optioneel)

FreshWater® III Corona Discharge

* Inclusief water en 6 volwassenen van elk 80 kg

Kuipkleuren

Pearl

Sterling
Marble

Desert

Omkastingkleuren

Tuscan
Sun

Coastal
Grey

Wenge

Teak
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Relay™
Capaciteit

6 volwassenen

Afmetingen

213 x 213 x 93,5 cm

Waterinhoud

1300 liter

Gewicht

380 kg leeg; 2160 kg gevuld*

Spakuip

Acryl

Verlichting

10 veelkleurige LED-lichtpunten, dimbaar

Jets - 35
allemaal met roestvrijstalen
omrandingen

5 richtbare hydromassage-jets
3 roterende hydromassage-jets
27 richtbare Precision™-jets

Waterornament

Ja

Controlesysteem

IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Verwarming

No-Fault™ 2000 Watt

Jetpomp 1

Wavemaster™ 8200; dubbele snelheid,
2,0 PK continubedrijf, 4,0 PK aanloopvermogen

Jetpomp 2

Wavemaster 8000; enkele snelheid,
2,0 PK continubedrijf, 4,0 PK aanloopvermogen

Effectieve filtratiezone

6 m2

Vinyl afdekking

9 cm tot 6,5 cm toelopend, schuimkern, 32 kg/m3
dichtheid
Ash, Caramel of Chestnut

Afdekkingshefsystemen
(optioneel)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™,
UpRite™

Trapjes (Optioneel)

Everwood™ of polymeer
Coastal Grey, Teak of Wenge

Entertainmentsystemen
(Optioneel)

Draadloze tv
Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem

Ozonsysteem (Optioneel)

FreshWater® III Corona Discharge

* Inclusief water en 6 volwassenen van elk 80 kg

Kuipkleuren

Pearl

18

Sterling
Marble

Desert

Omkastingkleuren

Tuscan
Sun

Coastal
Grey

Wenge

Teak

Propel™
Capaciteit

5 volwassenen

Afmetingen

208 x 208 x 84 cm

Waterinhoud

1175 liter

Gewicht

330 kg leeg; 1905 kg gevuld*

Spakuip

Acryl

Verlichting

10 veelkleurige LED-lichtpunten, dimbaar

Jets - 23
allemaal met roestvrijstalen
omrandingen

4 richtbare hydromassage-jets
2 roterende hydromassage-jets
17 richtbare Precision™-jets

Waterornament

Ja

Controlesysteem

IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Verwarming

No-Fault™ 2000 Watt

Jetpomp 1

Wavemaster™ 9200; dubbele snelheid,
2,5 PK continubedrijf, 5,2 PK aanloopvermogen

Effectieve filtratiezone

2,8 m2

Vinyl afdekking

9 cm tot 6,5 cm toelopend, schuimkern, 24 kg/m3
dichtheid
Ash, Caramel of Chestnut

Afdekkingshefsystemen
(optioneel)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™,
UpRite™

Trapjes (Optioneel)

Everwood™ of Polymer
Coastal Grey, Teak of Wenge

Entertainmentsystemen
(Optioneel)

Draadloze tv
Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem

Ozonsysteem (Optioneel)

FreshWater® III Corona Discharge

* Inclusief water en 5 volwassenen van elk 80 kg

Kuipkleuren

Pearl

Sterling
Marble

Desert

Omkastingkleuren

Tuscan
Sun

Coastal
Grey

Wenge

Teak
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Stride™
Capaciteit

3 volwassenen

Afmetingen

213 x 165 x 76 cm

Waterinhoud

825 liter

Gewicht

290 kg leeg; 1355 kg gevuld*

Spakuip

Acryl

Verlichting

6 veelkleurige LED-lichtpunten, dimbaar

Jets - 18
allemaal met roestvrijstalen
omrandingen

3 richtbare hydromassage-jets
1 roterende hydromassage-jet
14 richtbare Precision™-jets

Controlesysteem

IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Verwarming

No-Fault™ 2000 Watt

Jetpomp

Wavemaster™ 8200; dubbele snelheid,
2,0 PK continubedrijf, 4,0 PK aanloopvermogen

Effectieve filtratiezone

2,8 m2

Vinyl afdekking

9 cm tot 6,5 cm toelopend, schuimkern, 24 kg/m3
dichtheid
Ash, Caramel of Chestnut

Afdekkingshefsystemen
(optioneel)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™,
UpRite™

Trapjes (Optioneel)

Everwood™ of polymeer
Coastal Grey, Teak of Wenge

Ozonsysteem (Optioneel)

FreshWater® III Corona Discharge

* Inclusief water en 3 volwassenen van elk 80 kg

Kuipkleuren

Pearl
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Sterling
Marble

Desert

Omkastingkleuren

Tuscan
Sun

Coastal
Grey

Wenge

Teak

SX
Capaciteit

3 volwassenen

Afmetingen

183 x 183 x 84 cm

Waterinhoud

1075 liter

Gewicht

325 kg leeg; 1640 kg gevuld*

Spakuip

Acryl

Verlichting

Blauwe LED’s, dimbaar

Verlichting (Optioneel)

Splendors™ veelkleurig LED-licht, dimbaar

Jets - 17

1 Moto-Massage™-jet
16 richtbare Precision™-jets

Controlesysteem

IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Verwarming

No-Fault™ 2000 Watt

Jetpomp

Wavemaster™ 9200; dubbele snelheid,
2,5 PK continubedrijf, 5,2 PK aanloopvermogen

Effectieve filtratiezone

2,8 m2

Vinyl afdekking

8 cm tot 5 cm toelopend, schuimkern, 16 kg/m3
dichtheid.
Ash, Caramel of Chestnut

Afdekkingshefsystemen
(optioneel)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™

Trapjes (Optioneel)

Everwood™ of polymeer
Coastal Grey, Teak of Wenge

Circulatiepomp
(optioneel)

SilentFlo™ 5000

Ozonsysteem (Optioneel)

FreshWater® III Corona Discharge

* Inclusief water en 3 volwassenen van elk 80 kg

Kuipkleuren

Pearl

Desert

Omkastingkleuren

Coastal
Grey

Wenge

Teak
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TX

*

Capaciteit

2 volwassenen

Afmetingen

174 x 174 x 74 cm

Waterinhoud

525 liter

Gewicht

240 kg leeg; 925 kg gevuld*

Spakuip

Acryl

Verlichting

Blauwe LED’s, dimbaar

Verlichting (Optioneel)

Splendors™ veelkleurig LED-licht, dimbaar

Jets - 10

1 Moto-Massage™-jet
1 roterende hydromassage-jet
8 richtbare Precision™-jets

Controlesysteem

IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Verwarming

No-Fault™ 2000 Watt

Jetpomp

Wavemaster™ 8200; dubbele snelheid,
2,0 PK continubedrijf, 4,0 PK aanloopvermogen

Effectieve filtratiezone

2,8 m2

Vinyl afdekking

8 cm tot 5 cm toelopend, schuimkern, 16 kg/m3
dichtheid.
Ash, Caramel of Chestnut

Trapjes (Optioneel)

Everwood™ of polymeer
Coastal Grey, Teak of Wenge

Circulatiepomp (Optioneel)

SilentFlo™ 5000

Ozonsysteem (Optioneel)

FreshWater® III Corona Discharge

Inclusief water en 2 volwassenen van elk 80 kg

Kuipkleuren

Pearl
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Desert

Omkastingkleuren

Coastal
Grey

Wenge

Teak

Capaciteit (volwassenen)
Afmetingen (cm)
Waterinhoud (l)
Gewicht Leeg (kg)
Gewicht gevuld* (kg)

Everwood™-keuzes

Tempo™

Relay™

Propel™

Stride™

SX

TX

6
226ˣ226ˣ99
1575
415
2470

6
213ˣ213ˣ93,5
1300
380
2160

5
208ˣ208ˣ84
1175
330
1905

3
213ˣ165ˣ76
825
290
1355

3
183ˣ183ˣ84
1075
325
1640

2
174ˣ174ˣ74
525
240
925

G

W

T

G

W

T

G

W

T

G

W

T

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Coastal Grey (G); Wenge (W); Teak (T)
G W T
G W T

Kuipkleuren
Pearl
Sterling Marble
Desert
Tuscan Sun

Jets (Totaal)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

45

35
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18

6
4
35

5
3
27

4
2
17

3
1
14

•
•

•
•

•
•

10

10

10

Moto-Massage™ -jet
Richtbare hydromassage-jets
Roterende hydromassage-jets
Richtbare Precision™-jets

17
1

10
1

16

1
8

•
•

•
•

Entertainmentopties (optioneel)
Draadloze tv
Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem

Ontspanningsmodus
LED-lichtpunten in meerdere kleuren

6

Blauwe LED’s
Splendors™ veelkleurig LED-licht (optioneel)
Waterornament

•

•

•

Jetpomp
WaveMaster™
PK nominaal vermogen
PK aanloopvermogen

Dubbele snelheid+ Dubbele snelheid+
Enkele snelheid
Enkele snelheid
2,5+2,5
2,0+2,0
5,2+5,2
4,0+4,0

Dubbele snelheid

Dubbele snelheid

Dubbele snelheid

Dubbele snelheid

2,5
5,2

2,0
4,0

2,5
5,2

2,0
4,0

Filtratie
Filtratiezone, bovenfilter (m2)

6

6

2,8

2,8

2,8

2,8

20 A

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

Elektriciteit
230V - 50 Hz

* Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg
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© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, USA. Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren en
oppervlaktematerialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Niet alle eigenschappen zijn verkrijgbaar op
alle producten. Afgedrukt in de EU. Hot Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Propel, Stride, Clean Screen, CoverCradle, CoverCradle II,
EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Precision,
SilentFlo, Splendors, UpRite, Vanishing Act, en Wavemaster zijn handelsmerken van Watkins Manufacturing Corporation.Forest
Stewardship Council, FSC en het FSC-logo zijn handelsmerken van Forest Stewardship Council, A.C. en zijn niet verbonden aan
Watkins. iPod & iPhone zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. en zijn niet verbonden aan Watkins. Alle 230v-modellen
dienen geïnstalleerd te worden door een erkende elektricien in overeenstemming met de lokale codes. Amerikaans patent 6080973,
6195811, 6324707, 6381766, 6859952, 7219690, 7254847, 7698754, 6381766B1, D431297, D496107, D643538, D755401;
en andere patenten in aanvraag. Modelbeoordelingen op basis van productbeoordelingen verzonden via HotSpring.com sinds
december 2014. Raadpleeg HotSpring.com voor recente beoordelingen en waardebepalingen.

Van de fabrikant van

