
HIGHLIFE®-COLLECTIE



Dit is uw moment

Denk aan de 
mogelijkheden...

Het is 6 uur 's ochtends. U begint de dag in uw 
Hot Spring®-spa, vanwaar u de zonsopgang bewondert. 
De sleur van uw dagelijkse leven staat even op pauze. 

Omgeven door de natuur. 
En u denkt bij uzelf... het leven is mooi.

Als de makers van Hot Spring-spa's zijn wij gedreven door uw 

warmwater-ervaring. Aangezien wij zelf ook graag genieten van 

onze spa weten wij dat u zich zoveel beter voelt wanneer u tijd hebt 

doorgebracht in uw spa. Door van uw spa een dagelijks ritueel te maken, 

haalt u elke dag meer uit uw dag. Daarom verbinden wij ons ertoe u 

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ te bieden zodat u 

zich elke dag opperbest kunt voelen.

Uw spa-ervaring
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“Slechts 15 minuten en al mijn stress is verdwenen. Het ging al snel deel 

uitmaken van mijn dagelijkse routine. Het helpt me echt om me opperbest 

te voelen en dat ook te zijn.” – Vanguard™-eigenaar
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“Kwaaltjes en pijn verdwijnen wanneer u op het einde van de dag slechts 

15 minuten in uw Aria-spa doorbrengt. Eén van de beste investeringen in 

onze gezondheid en ons welzijn die wij ooit gedaan hebben.” 

– Aria™-eigenaar
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Zorg goed voor uzelf

Wellness  
wacht op u

Als een belangrijk deel van een gezonde levensstijl kan 
uw Hot Spring®-spa uw massagetherapeut of zelfs uw 
levenscoach worden. Dit alles leidt tot een spectaculaire 
ervaring waarvan u zo vaak als u wilt kunt genieten... U 
hoeft enkel maar uw tuin in te gaan. 

Maak van uw persoonlijk welzijn een prioriteit met een spa uit de Highlife®-

collectie in uw tuin. Ondergedompeld in het warme water vertoont uw 

lichaam fysiologische reacties – uw lichaamstemperatuur stijgt, uw 

bloedstroom verhoogt waardoor uw bloedcirculatie verbetert en door de 

opwaartse kracht van het water voelt u zich gewichtloos, waardoor de druk 

op uw gewrichten verzacht wordt. Door al deze magische fysiologische 

veranderingen voelt u zich mentaal, fysiek en emotioneel beter. 

Highlife®-collectie

Uw spa-ervaring
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Uw gezin ontspant 
zich en de 

gesprekken komen 
vanzelf

Beter dan de 
gesprekken aan 
tafel
Wanneer uw gezin zich volledig kan ontspannen, 
komen de gesprekken vanzelf. Niemand die bezig is 
met sms’jes te versturen of e-mails te checken – de 
smartphones liggen binnen. Met ieder moment dat u 
samen doorbrengt in uw Hot Spring®-spa wordt uw 
dankbaarheid groter omdat u beseft dat uw leven 
completer is en uw relaties sterker zijn geworden. 

Hot Spring-eigenaars zijn vaak verrast door de voordelen van tijd 

doorbrengen in hun spa. Ze verwachten een ontspannende massage 

van de jets en een vermindering van stress door het kalmerende warme 

water. Ze verwachten echter niet dat ook hun relaties beter worden. 

Een tijd geleden noemde een Hot Spring-eigenaar deze ervaring 

“hydrotherapie voor de ziel”.

Uw spa-ervaring
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“Beste aankoop ooit. Veel belangrijke familiegesprekken vinden er plaats en 

wij vinden het leuk dat de kinderen hun vrienden mee naar hier brengen 

om zich te amuseren.” – Grandee™-eigenaar
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“Dit is mijn tweede Jetsetter-spa. De intimiteit van de spa is echt geweldig. 

Ik deel hem dan ook alleen met mijn echtgenote. Samen naar de sterren 

kijken, dat is de hemel op aarde. – Jetsetter™-eigenaar

8



Highlife®-collectie

Uw spa-ervaring

Ervaar de nachtelijke 
hemel als nooit 

tevoren

De pracht  
van de natuur

Tegenwoordig brengen we het grootste deel van ons 
leven binnen door – in kantoren en klaslokalen, in de 
auto terwijl we van en naar het werk en de school 
pendelen, in huis karweien opknappen, tv kijken of op 
onze mobiele apparaten bezig zijn. Wanneer bracht u 
voor het laatst buiten tijd door?

Een van de grootste voordelen van een Hot Spring®-spa is dat u buiten tijd 

doorbrengt. Installeer u in het warme water bij de eerste sneeuwvlokken. 

Tel samen met uw kinderen de vallende sterren aan de donkere hemel. 

Adem de herfstlucht in terwijl de bladeren beginnen te vallen. Het contrast 

tussen de koele lucht en het warme water laat u heropleven. Terwijl u 

ontspant in uw spa vindt u de tijd om te beseffen hoeveel pracht er al 

die tijd vlak voor uw neus te zien was.
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Klantenbeoordelingen

Een belofte 
waarin u kunt 
geloven
Wij zijn ons ervan bewust dat u veel keuze hebt bij het selecteren van een 
spa-merk. Wij willen dat u weet dat wij, als de makers van Hot Spring®-spa's, de 
dingen anders aanpakken, van de manier waarop wij onze spa's bouwen tot en 
met onze klantendienst. 

Wij investeren in kwaliteit en verbinden ons ertoe om u The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ 

te bieden zodat u gedurende meerdere jaren en zelfs de komende decennia iedere dag kunt genieten van 

de voordelen van een spa. Maar wij verwachten niet dat u ons zomaar gelooft. Wij hebben de mensen 

die ons het beste kennen – onze eigenaars – gevraagd om hun ervaringen te delen.
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“ Ik gebruik mijn 2004 
Jetsetter dagelijks, als ik 
opsta en als ik slapen ga. 
Ik vind de betrouwbaarheid 
geweldig: hij staat steeds 
klaar voor mij, ongeacht hoe 
laat het is. Een op-en-top 
kwaliteitsproduct waarin  
elke dag herinneringen 
worden gecreëerd.”

“In 1996 kochten we een 
tweedehands Hot Spring-spa 
en sindsdien maken we er 
bijna elke avond gedurende 
30 minuten gebruik van. Na 
17 jaar hebben we besloten 
om hem in te ruilen voor een 
nieuwe Prodigy™. De enige 
manier om te ontspannen.”

“Het beste geld dat ik ooit 
heb uitgegeven. Ik ga er 
iedere morgen en iedere 
avond in. Ik vind het geweldig 
hoe eenvoudig het is om het 
water te verzorgen met het 
zoutwatersysteem, dat is zijn 
geld zeker waard. Ik ben een 
heel gelukkige spa-genieter!”

Hierna volgt een overzicht van wat 

Hot Spring-eigenaars te zeggen hebben 

over hun spa’s uit de Highlife®-collectie:

“Dit is onze derde Jetsetter™ 
en wij vinden hem geweldig. 
Beste jets, beste energie, 
beste service. Koop er een. 
U zult versteld staan. Een 
wereld van verschil.”

“Waterverzorging is eenvoudig. 
Het energieverbruik was 
precies zoals aangekondigd. 
De kwaliteit is uitstekend. 
Ik was bang dat we er niet 
meer zoveel gebruik van 
zouden maken zodra het 
nieuwe eraf was. Maar we 
gebruiken hem 4-5 keer per 
week!” 

“Dit is mijn derde Hot Spring-
spa, hiervoor had ik twee 
Classics. Het beste geld dat 
ik ooit heb uitgegeven… ik 
zit er ofwel dagelijks, ofwel 
meerdere keren per week in. ”

“D i t  i s  onze  tweede 
Hot Spring-spa. Onze eerste 
hebben wij 19 jaar lang 
gehad en hij werkte nog 
altijd... Mijn echtgenoot en 
ik verheugen ons op onze 
ontspannende “quality time” 
samen in de spa ongeveer 5 
avonden per week!”

“Onze spa is geweldig - altijd 
klaar, altijd zuiver en ZO 
ontspannend na een lange 
dag op het werk. Ik heb 
amper verschil gemerkt in 
mijn elektriciteitsrekening. 
Mijn echtgenote en ik 
vinden allebei dat we deze 
spa al jaren geleden hadden 
moeten kopen.”



Met behulp van de wereldberoemde ontwerp-experten van Designworks, een BMW Group Company 
herbepalen wij hoe een spa eruitziet in uw tuin. Met een carte blanche-aanpak ontwikkelde het Hot Spring®-
ontwerpteam en Designworks een volledig nieuw, geïntegreerd ontwerp dat een Hot Spring-spa er meer 
doet uitzien als een verfijnd meubelstuk en een mooie eye-catcher in uw tuin. 

Professioneel 
ontworpen

Ontwerp met watervalachtige hoeken
Op elke hoek geeft het watervalachtige effect de indruk dat 

de kuip over de omkasting stroomt. Zo helpt dit om de kuip 

en omkasting visueel te integreren. 

Moto-Massage™ DX-jet
Deze gestroomlijnde jet biedt een nieuwe, opvallende 

look. Kleurrijke verlichting schijnt helder door de matte 

acryl frontplaat. Het comfortabele kussen vervolledigt het 

trapeziumvormige ontwerp dat wordt gebruikt in heel de 

binnenkant van de spa.

Ontwerpinnovatie

Ontworpen door 
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De vorm volgt de werking
Elke eigenschap van de visueel verbluffende Highlife®-

collectie werd zorgvuldig ontworpen. U zult merken dat 

uw spa uit de Highlife-collectie op eenvoudige, elegante 

en functionele wijze zich zonder enige moeite integreert 

in uw huis en uw leven. 

Een ongeëvenaarde spa-ervaring
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Schoonheid zit in de details

Mooie, comfortabele kuipen
Elke spa-kuip uit de Highlife®-collectie werd ontworpen om een betere spa-ervaring te bieden. 
       Voorgevormde zitplaatsen houden uw lichaam in een natuurlijke positie. 
       Het ruime kuip-ontwerp beperkt het overlopen tot een minimum en helpt het water in de spa te houden. 
       Duidelijke lijnen langs de kuiprand laten genoeg plaats over voor drankjes. 
       Elegante styling is inbegrepen in heel de binnenkant van de spa. 
       Het unieke patroon van de voetruimte voelt geweldig aan op uw voeten.

Ontwerpinnovatie

14



Het bewegende water
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 van in de spa als van buiten de spa een genot is voor de ogen. 

Beschikbaar op de meeste modellen uit de Highlife-collectie.    

Verlicht uw avond
Zorg voor subtiele verlichting op een anders donkere avond 

of een mengeling van kleuren voor uw volgende bijeenkomst 

buiten. Ons multi-zone Luminescence™-verlichtingssysteem 

laat u op eenvoudige manier aangepaste verlichting 

selecteren naargelang uw humeur. 

Het uitzicht vervolledigen
Zelfs schijnbaar kleine details, zoals de luchtcontrole en de 

draaiknoppen, werden opnieuw bewerkt om in harmonie te 

zijn met het algemene ontwerp.
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Modern omkasting- en 
kuip-ontwerp
Verbluffende kleuren voor de omkasting en de kuip 

De kleur-, afwerking- en materiaalexperts van Designworks, een BMW Group 
Company hebben ons geholpen om een zorgvuldige keuze te maken uit 
verschillende kleuropties voor omkastingen, kuipen en afdekkingen. Elke 
kleurbeslissing werd zorgvuldig overwogen om het algemene ontwerp te 
vervolledigen.   

Ontwerpinnovatie

Crème kuip/Teak omkasting
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Everwood HD
Uw spa-omkasting is gewoonlijk het deel van 

de spa dat u het meeste ziet, toch is dit een van 

de minst besproken eigenschappen – tot nu 

toe. Bijna twee decennia geleden stonden wij 

aan de wieg van het concept van synthetische 

houten omkastingen voor eenvoudige reiniging 

en creëerden wij de nieuwe generatie – 

Everwood™ HD. Deze hoge-definitie afwerking 

biedt een rijkere houtnerf in combinatie met 

het weinige onderhoud en de duurzaamheid 

van onze originele Everwood.

Elegante kuipkleuren
Onder deskundige leiding selecteerden wij 

drie specifieke kuipkleuren voor de Highlife®-

collectie: Alpine White, Crème en Ice Grey. 

Deze unieke kleuren zijn geliefd bij een breed 

publiek – gaande van traditionele tot moderne 

smaak. Kies de Platinum-kuip voor een mat 

zilveren afwerking of de Tuscan Sun voor de 

rijke uitstraling van graniet. De Desert-kuip is 

perfect voor zij die een afwerking met ietsje 

meer textuur verkiezen.

SpaStone-omkasting
Als u een stenen afwerking verkiest, is onze 

mooie SpaStone™-omkasting beschikbaar op 

de Grandee™-, Envoy™-, Aria™- en Vanguard™-

modellen. Deze omkasting met valse 

stenen imiteert het uiterlijk van natuurlijk 

opgestapelde stenen en wordt aangeboden in 

twee tinten – Earth of Grey. 

Afdekkingen
Elke afdekking uit de Highlife-collectie is UL-

geclassificeerd in overeenstemming met de 

ASTM-veiligheidsnormen. Kindersloten kunnen 

afgesloten worden met een sleutel. Versterkte, 

aanpasbare riemen zorgen ervoor dat uw 

afdekking op zijn plaats blijft.

MochaTeakMonterey Grey

Alpine White Crème

Desert Tuscan Sun

Ice Grey

Earth Grey

Chocolate Slate Caramel

Platinum
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Overuren maken. Lange pendelafstanden. 
Zware workouts. Lange loopafstanden.
Pijnlijke rug. Stramme spieren.
Voetbaltraining. Huiswerkprojecten.

Wanneer de realiteit waarin wij leven zijn tol eist op onze geest en ons lichaam, laat dan de 

kalmerende jets van een Hot Spring® -spa zorgen voor een verzachting van de fysieke en mentale 

stress die u kan uitputten. Het warme water en de massage van een Hot Spring-spa kunnen een 

belangrijk deel van uw dagelijkse wellness-routine worden, waardoor u zich opperbest gaat voelen.

Massage die uw dag goed maakt
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Moto-Massage DX-jet
Meer dan 30 jaar geleden patenteerden wij de allereerste 

bewegende hydrotherapie-jet. Vandaag biedt onze nieuwe 

generatie Moto-Massage™ DX-jet Hot Spring-eigenaars nog 

steeds een ongeëvenaarde hydromassage-ervaring. 

Exclusief voor Hot Spring biedt de Moto-Massage DX-jet 

twee krachtige waterstromen die op- en neergaan over de 

hele lengte van uw rug. Ondertussen bieden vier Precision™-

jets die geplaatst zijn boven elke Moto-Massage DX-jet u 

een krachtige massage van uw hals en schouders. Deze 

jets werken in harmonie samen om spanning en pijn te 

laten verdwijnen. 

Een rugmassage 
als geen ander

Onevenaarbare massage
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Niet alle jets worden op dezelfde 
manier gemaakt

SoothingStream™-jet
Er wordt een brede waterstroom verspreid uit 

12 poorten om zachtjes de spanning uit uw 

schouders en bovenrug te halen. 

Roterende hydromassage-jet
Een krachtige roterende stroom biedt 

een diepe massage voor alle delen 

van uw rug.

FootStream™-jet
Onze meest krachtige jet is sterk genoeg 

om pijn aan de voeten te verzachten en 

de spanning diep in uw onderrug te laten 

verdwijnen.

Een hydromassage-ervaring die 
niet te evenaren is

Onevenaarbare massage
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Highlife®-collectie

Spa's uit de Highlife®-collectie bevatten tot zeven verschillende jets – naast de exclusieve Moto-Massage™  
DX-jet. Om de juiste hoeveelheid druk en massage te bieden voor de verschillende spiergroepen, biedt elke 
jet een andere ervaring. Vertrouw ons als wij zeggen, “Als u uit uw spa komt, voelt u zich niet hetzelfde 
als toen u erin ging.”

Hydrostream™-jet
Deze middelgrote jet zorgt voor 

een hogedrukmassage.

Richtbare 
Precision-jet
Verminder de spanning 

in doelgerichte zones 

op uw rug, hals en 

kuiten. 

Richtbare 
hydromassage-jet
Pas uw massage aan door een 

krachtige waterstroom te richten 

op de plaats waar u dat het 

meeste nodig hebt.

Roterende Precision™-jet
Zoals de vingers van een 

masseuse richt ook de roterende 

spuitmond zich op delicate zones, 

zoals uw polsen. (Beschikbaar op 

bepaalde modellen) 

Het voelt gewoon goed
Zorg voor de perfecte hoeveelheid druk 

met ons ComfortControl™-systeem. Pas 

gewoon de kracht van elke jet aan door 

te draaien aan de ring van elke jet of de 

luchtcontroleknoppen op de kuiprand. Om 

u te helpen besparen op energiekosten kunt 

u met ons SmartJet™-systeem kracht richten 

op bepaalde groepen van jets, in plaats van 

alle jets tegelijkertijd aan te schakelen.
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Het verschil zit ‘m in de diamanten

ZOUTWATERSYSTEEM
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Het ACE-zoutwaterreinigingssysteem
Met de gepatenteerde diamanttechnologie is het 

ACE®-zoutwatersysteem de laatste nieuwe innovatie 

op gebied van waterverzorging. Het ACE-systeem maakt 

het onderhouden van uw spa eenvoudiger dan ooit en 

biedt u de gemoedsrust dat uw spa kristalhelder water 

zal hebben dat klaarstaat voor u. 

Maak het eenvoudig
Door middel van geavanceerde technologie wekt het 

ACE-zoutwatersysteem automatisch chloor en andere 

reinigingsmiddelen op gedurende een bepaalde tijd 

per dag, op basis van uw invoer. Dit wil zeggen dat het 

ACE-systeem uw spa-water reinigt, zelfs wanneer u zelf 

niet aan de waterverzorging gedacht hebt.

Uw tijd is kostbaar
Als u kiest voor het ACE-systeem besteedt u minder tijd 

aan het manueel verzorgen van het water en hebt u 

meer tijd om te genieten van uw spa. Bovendien zult u, 

met de juiste verzorging, minder chemicaliën uit flessen 

toevoegen, waardoor het spa-water langer goed blijft — 

tot 12 maanden. Dit wil zeggen dat u het water minder 

vaak moet verversen — dat is dus nog een manier waarop 

uw spa uit de Highlife®-collectie u The Absolute Best 

Hot Tub Ownership Experience™ biedt.

Al uw zintuigen zullen u dankbaar zijn
Aangezien het ACE-systeem het water anders reinigt 

dan de traditionele waterverzorgingssystemen zult 

u minder snel een droge huid, geïrriteerde ogen of 

chloorgeur ervaren. Met zachter en meer luxueus spa-

water zult u merken dat u nog meer tijd doorbrengt in 

uw Hot Spring®-spa.

Gepatenteerde zuivering
Enkel het ACE-systeem maakt gebruik van een 

gepatenteerde diamantelektrode om het water af te 

breken in molecules en ‘actieve zuurstof’ te creëren 

— een van de meest efficiënte reinigingsmiddelen ter 

wereld. Nadat het water gezuiverd is, komt de actieve 

zuurstof samen met een kleine hoeveelheid zout dat 

toegevoegd is aan het water om chloor en andere 

krachtige oxidatiemiddelen te creëren die het water 

kristalhelder houden. In tegenstelling tot traditionele 

waterverzorging met chloor zorgt het ACE-systeem voor 

verwijdering van verontreinigingen en nevenproducten 

die de kwaliteit van het water kunnen beïnvloeden. 

Besteed minder tijd aan de verzorging 
van het water en meer tijd aan de 

memorabele momenten

Highlife®-collectie

Eenvoudige waterverzorging

Klaar voor ACE

Dit uiterst efficiënte zoutwatersysteem met weinig onderhoud bestaat 

exclusief voor Hot Spring en is een optie voor alle spa's uit de Highlife-

collectie. 
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Eenvoudige waterverzorging

Steeds gefilterd, 
steeds sprankelend

Kristalhelder spa-water is essentieel voor uw spa-ervaring. Daarom denken wij ook zoveel 
na over het ontwikkelen van technologieën die er helpen voor zorgen dat uw spa-water 
steeds wordt gefilterd en klaarstaat voor u.  

100% filtratie zonder omleiding
Al het water in uw spa van de Highlife®-collectie wordt 

de hele tijd gefilterd. In andere spa’s kan het water de 

filters overslaan als de jets ingeschakeld zijn en net op 

dat moment hebt u gefilterd water het meest nodig. Onze 

spa's uit de Highlife-collectie bevatten tot vijf filters 

om al het water door de filters te laten gaan, zelfs als 

de jets ingeschakeld zijn. Spa's uit de Highlife-collectie 

zijn de enige spa's met 100% filtratie zonder omleiding.

Tri-X-filters
Tri-X™-filters maken gebruik van exclusieve 

driedimensionale technologie om aanzienlijk meer water 

te filteren dan standaard papieren filters – waardoor ze 

een belangrijk deel uitmaken van ons systeem voor 100% 

filtratie zonder omleiding. Bovendien zijn ze duurzamer 

en vaatwasbestendig voor meer gemak. 

EverFresh-waterverzorgingssysteem
Ons Everfresh™-waterverzorgingssysteem combineert 

drie elementen — ozon, zilverionen en MPS chloorvrije 

schok — om het spa-water veilig te zuiveren met een 

minimum aan chloor.

 Het Freshwater® III-ozonsysteem injecteert 

miljoenen piepkleine hooggeconcentreerde 

ozonbelletjes in het water die verontreinigende 

deeltjes bij contact neutraliseren. Standaard op 

alle modellen.

 Het optionele FreshWaterAg+-zilverionenpatroon 

brengt zilverionen in het water om de groei van 

bacteriën te remmen.

 FreshWater MPS chloorvrije schok oxideert 

verontreinigde deeltjes, verwijdert geuren en 

maakt troebel water weer helder.

Aangepaste waterverzorgingsoplossingen
Welke optie u ook kiest – wij hebben een oplossing 

die  aangepast  is  aan uw behoeften . Onze 

exclusieve FreshWater-serie van kwaliteitsvolle 

waterverzorgingsproducten in flessen, plus innovaties 

zoals onze Vanishing Act™-kalkverwijderaar en 

Clean Screen™-voorfilter maken het u mogelijk om 

te starten met de beste waterkwaliteit ooit. Uw 

Hot Spring®-verdeler kan u helpen bij het kiezen van 

het waterverzorgingsprogramma dat geschikt is voor u. 

Filtratie zonder 

omleiding

Enkel onze spa's uit de Highlife-collectie bevatten tot vijf filters om al 

het water door de filters te laten gaan, zelfs als de jets ingeschakeld zijn.
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Warm water waarvan u 
geen koudwatervrees krijgt

Uw Hot Spring®-spa staat voor u klaar – warm 
en zuiver – wanneer het nodig is. U kunt erop 
vertrouwen dat onze innovaties op gebied van 
energiezuinigheid het energieverbruik tot een 
minimum zullen beperken en in waarde zullen 
toenemen.
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Het EnergySmart-systeem
U hoeft zich geen zorgen te maken over 
hoge energierekeningen aangezien 
de spa's uit de Highlife®-collectie 
voorzien zijn van ons allesomvattende 
EnergySmart™-systeem, dat het water 
op de door u gewenste temperatuur houdt 
terwijl er zo weinig mogelijk energie wordt gebruikt. 

Volledig geïsoleerd 
Volschuimisolatie, hetzelfde materiaal als in commerciële 
diepvriesapparatuur, wordt gebruikt in meerdere lagen 
met verschillende dichtheid om de energiezuinigheid te 
maximaliseren. Deze exclusieve techniek elimineert gaten en 
leegtes in het schuim die het energieverbruik kunnen verhogen.

Wij hebben aan alles gedacht 
Wij vervaardigen onze eigen spa-afdekkingen om te zorgen 
voor een dichte afdekking die warmte vasthoudt. De 
afdekking, die bestaat uit dichte schuim, bevat kindersloten 
en is UL-goedgekeurd volgens de ASTM-veiligheidsnormen. 
Spa's uit de Highlife-collectie hebben een energiezuinige 
scharnierbedekking, waardoor de warmte niet kan ontsnappen 
in het midden van de spa-afdekking.

No-Fault-verwarming 
Een unieke titaniumbehuizing en -verwarmingselement 
maximaliseren de warmte-overdracht naar het water en 
bieden een ongeëvenaarde corrosievastheid. In feite biedt 
onze gepatenteerde No-Fault™-verwarming een garantie van 
vijf jaar, ongeacht de samenstelling van het water. 

Stille circulatie 
De SilentFlo 5000™-circulatiepomp laat het spa-water 
voortdurend circuleren en verbruikt daarbij minder stroom 
dan een lamp van 40 watt. Een speciaal daartoe bestemde 
circulatiepomp vermijdt de nood aan krachtige jetpompen 
om het water te laten circuleren, waardoor de energiekosten 
en slijtage worden verminderd. 

Energiekosten
Uw effectieve energiekosten hangen af van het model dat 

u bezit, van hoe vaak u de spa gebruikt, van de ingestelde 
temperatuur, van de omgevingstemperatuur en van de 
plaatselijke energieprijs. In de onderstaande energietabel 
vindt u het geschatte energieverbruik van een spa van 
gemiddelde grootte uit de Highlife-collectie. Aangezien 
wij het voor wellness belangrijk vinden om regelmatig te 
genieten van de spa,  zijn onze ramingen van de energiekosten 
gebaseerd op een gebruik van zes dagen per week; houd hier 
rekening mee wanneer u vergelijkingen maakt.

Every Day Made Better™

Gebruik maken van een spa als onderdeel van een regelmatige 
wellness-routine leidt tot positieve resultaten voor lichaam 
en geest. Bovendien biedt de tijd die u doorbrengt in uw 
spa u de perfecte gelegenheid om, zonder de gewoonlijke 
afleiding, bij te praten met familie en vrienden. Door van uw 
Hot Spring-spa een dagelijks ritueel te maken, haalt u elke 
dag meer uit uw dag. Maak van uw persoonlijke wellness 
een prioriteit.

Wij zetten de standaard
Hot Spring heeft alle modellen gecertificeerd conform de 
strenge normen van de California Energy Commission (CEC) 
en de Amerikaanse energie-efficiëntienorm voor draagbare 
spa's, APSP 14.

Geschatte maandelijkse kosten 
(bij een gebruik van 6 keer per week)
Kilowattuur x prijs per kilowattuur
Temp  =  gemiddelde jaarlijkse omgevingstemperatuur bij benadering in graden Celcius
kWh  =  gemiddeld aantal kilowattuur bij benadering per maand voor gebruik van de spa*
Prijs  = 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*

Stad      Temp kWh        Prijs         Kosten
Brussel   10º 210    €0,18      €38
Gent   11º 202    €0,18      €36
Hasselt   8º 226    €0,18      €41
Antwerpen 10º 210    €0,18      €38
Luik    8º 226    €0,18      €41
* Gebaseerd op een spa uit de Highlife-collectie van gemiddelde grootte, ingesteld op 39°C, die 6 keer per week 
gedurende telkens 15 minuten met de jets aan en 15 minuten met de jets uit wordt gebruikt. Testen uitgevoerd 
door een onafhankelijk extern gecertificeerd laboratorium in een gecontroleerde omgevingskamer bij meerdere 
omgevingstemperaturen, met continue gegevensverzameling van het aantal watts, de temperatuur en luchtvochtigheid, 
waarbij alle apparatuur zorgvulding gekalibreerd werd om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen. Het 
individuele energieverbruik hangt af van de ingestelde watertemperatuur, de daadwerkelijke gebruikspatronen en 
de omgevingsomstandigheden.
** De maandelijkse energiekosten worden berekend op basis van een verondersteld tarief van €0,18 per kWh voor België 
(prijs bepaald op 11 mei 2015 op basis van een vast abonnement van 1 jaar bij een lokale elektriciteitsmaatschappij 
en een totaal energieverbruik van het gezin van 4500 KW/h per jaar). De tarieven kunnen onderworpen worden aan 
wijzigingen. Vraag uw plaatselijke energieleverancier naar het huidige tarief in uw woonplaats.

Absoluut efficiënt op  
alle mogelijke manieren

Geavanceerde eff iciëntie
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Geavanceerde bediening, 
eenvoudige werking

Comfortabele bediening
De Grandee™- en Envoy™-modellen uit de Highlife®-collectie bevatten het laatste 
nieuwe op gebied van bedieningstechnologie voor spa's – onze draadloze 
afstandsbediening met aanraakscherm. Het grote, waterbestendige, kleuren-
LCD-aanraakscherm biedt intuïtieve pictogrammen en menu's die zowel overdag 
als 's nachts goed leesbaar zijn. Pas de spa-functies op comfortabele wijze aan 
vanuit uw favoriete zitplaats in de spa of vanaf een afstand van maximum 
9 meter buiten de spa. 

Verdiep u in een gesprek, niet in 
timers of temperatuurinstellingen. 
Met de meest geavanceerde 
en intuïtieve bediening die er 
beschikbaar is, zijn de spa's uit 
de Highlife-collectie eenvoudig 
te bedienen.

De Grandee- en Envoy-modellen 

zijn voorzien van onze innovatieve 

draadloze afstandsbediening met 

aanraakscherm-technologie.
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Stel het in en u hoeft er niet meer aan te denken
Met het IQ 2020™-bedieningssysteem is uw spa uit de Highlife-collectie eenvoudig 

te bedienen. U hoeft het zelfs niet te programmeren. Om uw spa te verwarmen, hoeft 

u alleen maar te beslissen welke temperatuur u aangenaam vindt, vervolgens "stelt 

u het in en u hoeft er niet meer aan te denken". Als de stroom uitvalt, hervat de spa 

automatisch zijn normale werking zodra de stroom weer is aangesloten.

Eenvoudige werking
Spa's uit de Highlife-collectie (uitgezonderd 

de Grandee en Envoy die een draadloze 

afstandsbediening hebben) zijn op de kuiprand 

voorzien van ons LCD-controlepaneel met 

veelkleurenscherm en gebruikersvriendelijke 

menu's. U hebt deze geavanceerde bedieningen in enkele minuten onder de knie. 

Hou u klaar en dompel u onder
Vertrouw erop dat uw Hot Spring®-spa 

warm is en klaarstaat vooraleer u nog 

maar de deur bent uitgestapt. De On/Ready-

controlelampjes, die geïntegreerd zijn in het 

Hot Spring-logo op de voorkant van uw spa, kunnen zelfs met afdekking erop gezien 

worden. Deze lampjes functioneren ook als een handig diagnosehulpmiddel om u 

te laten weten of uw spa aandacht nodig heeft. 

Uw favoriete instellingen
Sla uw favoriete instellingen voor de verlichting en de jets op, zo kunt u snel opnieuw uw aangepaste instelling aanschakelen met één 

druk op de knop.

Communicatie langs twee wegen
Laat het raadwerk voor wat het is. Uw controlepaneel biedt u goed leesbare berichten die u op de hoogte stellen van de status van uw 

spa en die u laten weten of de spa aandacht nodig heeft.

Snelle reiniging 
Perfect voor een snelle opfrissing van het water na een beurt of voor als er chemicaliën worden toegevoegd aan het water, onze handige 

reinigingscyclus laat het spa-water circuleren gedurende tien minuten. 

Bedieningsfuncties 
die werken voor u

Eenvoudige bediening

37.5ºC
Mix CyclusAudio

Volledig uitGeheugen
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Ervaar een nieuw niveau 
van customer service

Toezicht van de spa vanop afstand 

Highlife®-collectie

Klaar wanneer u dat bent
Het Connextion-toezichtsysteem biedt 

ook handige toegang vanop 

afstand tot verschillende 

spa-functies van nagenoeg 

overal ter wereld, zodat 

uw spa klaar is wanneer 

u dat wenst. Vanaf uw PC 

of via de gratis Connextion 

App** op uw smartphone 

kunt u de watertemperatuur 

aanpassen, de jets activeren, de 

spa-vergrendeling instellen, de zuiverheid 

van de filter controleren, contact opnemen met uw verdeler 

en veel meer. 

Eigenschappen van het
Connextion-systeem 

Wereldwijd toezicht van spa-

systemen

VirtualValet-berichtendienst die u 

en uw verdeler kan waarschuwen 

wanneer onderhoud of service 

nodig is

Toegang vanop afstand tot spa-

bedieningen

Het Connextion-systeem voor toezicht 

van de spa vanop afstand kan door uw verdeler als optie geïnstalleerd 

worden op alle modellen van de Highlife®-collectie.  Vraag bij uw 

Hot Spring-verdeler naar meer informatie.

*Amerikaanse patenten #8,688,280 en #8,838,280
** Interface enkel beschikbaar in het Engels

Verbind in alle gemoedsrust
Het innovatieve Connextion™-

systeem voor toezicht 

van de spa vanop 

afstand zorgt voor 

uw Hot Spring®-

spa wanneer u dat 

niet kunt en geeft u 

rechtstreeks toegang 

tot uw spa-bedieningen 

van nagenoeg overal ter 

wereld. Als u vaak van huis 

bent, wilt genieten van een spa in uw buitenverblijf of gewoon 

de gemoedsrust wilt dat uw spa wordt opgevolgd, dan is het 

Connextion-systeem de ideale oplossing.

Technologie die uw leven vereenvoudigt  
Het Connextion-systeem laat uw spa communiceren 

met een computer of smartphone aan de hand van een 

op cloud-gebaseerde abonnementsdienst en dit via uw 

internetverbinding thuis. Dankzij deze gepatenteerde* 

technologie kan uw Hot Spring-verdeler uw spa opvolgen en 

onze unieke VirtualValet™-berichtendienst waarschuwt u en 

uw verdeler wanneer uw spa aandacht nodig heeft, zodat er 

regelmatig onderhoud of service kan gepland worden zonder 

uitstel – zelfs als u afwezig bent.
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Geniet het hele jaar door
Op een koele, kille avond is er niets beter dan te ontspannen in het heerlijk warm, bruisend water van uw spa.

Op een warme en zonnige dag daarentegen kan een koele, verfrissende duik even heerlijk zijn. Met het 

CoolZone™-koelsysteem kan uw spa het water verwarmen en afkoelen – iets dat bij de meeste spa’s niet 

mogelijk is. Hierdoor zullen u en uw gezin doorheen het jaar vaker gebruik maken van uw spa. 

Meer tijd doorbrengen in uw spa
Uw spa is een investering en het is belangrijk dat u er dan ook volop gebruik van maakt en er maximaal 

genot uithaalt. Het CoolZone-systeem verhoogt uw opties door een ruimer temperatuurbereik te bieden 

dan traditionele spa’s.

Haal meer uit uw spa
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Warm of koud
aan u de keuze

Koelsysteem

Uw spa wordt nog cooler
Met het CoolZone-systeem kan uw spa u meer dan alleen 

een warme, ontspannende onderdompeling bieden. Uw 

Hot Spring®-spa kan u ook een frisse, verkwikkende duik 

bieden op een warme dag na het tuinieren. Het wordt 

overdag een koele plaats waar de kinderen kunnen 

zwemmen en spelen* en ‘s avonds een toevluchtsoord 

met warm water om in te ontspannen. Voor topsporters 

kan de optie om de temperatuur van het water aanzienlijk te 

laten dalen een kalmerende ontspanning van de spieren betekenen 

na een intensieve trainingssessie. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Energiezuinige flexibiliteit
Zoals airconditioning uw huis afkoelt, zo kan het 

CoolZone-systeem uw spa-water koelen naar 

een minimum van 16 °C. En als u klaar bent om 

alles terug op te warmen, werkt het systeem 

samen met de verwarming van uw spa om de temperatuur op doeltreffende wijze 

opnieuw te laten stijgen in slechts enkele uren tijd** terwijl uw energiekosten laag 

worden gehouden. 

Het CoolZone-systeem helpt ook om de energiezuinigheid te verbeteren tijdens de 

normale werking van de spa aangezien het ervoor zorgt dat de standaard No-Fault™-

verwarming minder tijd nodig heeft om het water warm te krijgen. Naargelang de 

omgevingstemperatuur op de plaats waar u woont, kan deze verhoogde efficiëntie 

na verloop van tijd bijdragen tot echte besparingen.

Is het geschikt voor mij?
Het CoolZone-systeem van Hot Spring is een uitstekende optie voor:    

Spa-gebruikers die wonen in een warm klimaat

Grootouders en gezinnen met kleine kinderen

Sporters die op zoek zijn naar koudetherapie

Het CoolZone-systeem kan door de verdeler als optie geïnstalleerd worden op alle modellen van de Highlife®-collectie. Neem contact op 

met uw Hot Spring-verdeler voor de installatievereisten en -gegevens.

*Laat kinderen niet onbewaakt achter in de buurt van water.
**Afhankelijk van omgevingstemperatuur en andere factoren. Vraag bij uw Hot Spring-verdeler naar meer informatie.

16ºC
Mix CyclusAudio

Volledig uitGeheugen
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to be retouched

Of u nu vrienden wilt entertainen of wilt ontspannen samen 
met uw echtgeno(o)t(e), uw draadloos muzieksysteem biedt u 
nog meer plezier tijdens uw spa-ervaring. Deze opties kunnen 
op eender welk ogenblik door de verdeler worden toegevoegd.

Muziek die past 
bij uw humeur
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Omgeven door geluid
Als u muziek toevoegt aan uw spa van de Highlife®-collectie worden er 

waterbestendige luidsprekers van hoogwaardige kwaliteit geïnstalleerd op de 

kuiprand. Deze pop-up luidsprekers laten u genieten van muziek zowel in de spa 

als rondom de spa. 

Draadloos muzieksysteem met Bluetooth-technologie
Stream uw muziek rechtstreeks vanaf een online 

bron of gebruik uw eigen afspeellijst van liedjes. 

De keuze is aan u met ons gebruikersvriendelijk 

muzieksysteem met draadloze Bluetooth®-technologie. Het muzieksysteem bevat een 

krachtige versterker en optionele subwoofer voor meer volume en rijkere bas-tonen.

Vergroot uw opties
Laat u uw muziekapparaat liever binnen? Of wilt 

u misschien luisteren naar de wedstrijd op tv? 

Op ons optionele draadloze dockingstation 

voor binnenshuis kunt u bijna elke audiobron 

aansluiten — iPod®, iPhone®, laptop, televisie 

en dergelijke — en het geluid onmiddellijk 

overbrengen naar uw spa.

Volledig geïntegreerd
Uw draadloos muzieksysteem is geïntegreerd in uw spa van de Highlife-collectie, 

dit wil zeggen dat u gemakkelijk en rechtstreeks toegang hebt tot het volume, maar 

ook tot de bas, lage tonen en andere instellingen via het controlepaneel van uw spa. 

Muziek in of 
rondom uw spa

Draadloos muzieksysteem

Klaar voor 

draadloze muziek

Hot Spring®-spa's zijn “entertainment-klaar”. Dat wil zeggen dat 

de opties op eender welk ogenblik door de verdeler kunnen 

worden toegevoegd! 
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CoverCradle 
Laat het CoverCradle™-afdekkings-

hefsysteem het zware hefwerk 

voor u doen! Voor het ultieme 

g e m a k b i e d t  d i t  s tev i g e 

afdekkingshefsysteem een 

ultrasoepel glijmechanisme en 

de ondersteuning van dubbele 

pneumatische veren van 18 kg om 

afdekkingen van eender welke 

maat te ondersteunen. Heeft 

64 cm ruimte achter de spa nodig.

UpRite
Het Uprite™-afdekkingshefsysteem 

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. Heeft 

18 cm ruimte achter de spa nodig.

CoverCradle II
De CoverCradle II is een lichtere 

uitvoering van de originele CoverCradle. 

Dit afdekkingshefsysteem maakt 

gebruik van één enkele pneumatische 

veer van 18 kg, waardoor het 

verwijderen van de afdekking in een 

handomdraai gebeurt. Heeft 64 cm 

ruimte achter de spa nodig.

Lift ‘n Glide
Het Lift ‘n Glide™-afdekkingshefsysteem 

is eenvoudig te bedienen: hef de 

afdekking op, schuif hem terug en 

geniet. Heeft 35 cm ruimte achter de 

spa nodig.

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 Highlife®-collectie zodat u het beste kunt 
halen uit uw warmwater-ervaring. Zet uw garantie of uw investering niet op het spel door te kiezen voor 
een ander merk. Dring aan op authentieke Hot Spring Necessories.

Sesam, open u
Onze gepatenteerde afdekkingshefsystemen maken het verwijderen en verplaatsen van de spa-afdekking eenvoudig. Door te vermijden dat de 

afdekking op en af de spa moet gesleurd worden en door ervoor te zorgen dat de afdekking de grond nooit raakt, kunnen onze hefsystemen de 

levensduur van uw afdekking helpen verlengen. Er zijn vier Hot Spring-afdekkingshefsystemen beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen.  

Gemakkelijke toegang voor 
dagelijks gebruik

Gemakkelijke toegang
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Een trapje naar de weelde 
In en uit uw spa stappen is eenvoudig met een op maat ontworpen spa-trapje van Hot Spring. Wij bieden een waaier van trapjes aan, zodat 

u het trapje kunt selecteren dat het beste aansluit bij uw behoeften.

Everwood HD 
Gemaakt uit hetzelfde hoge 

definitie houtalternatief als de spa-

omkasting hebben de Everwood™ 

HD-trapjes een modern ontwerp, 

overeenstemmende kleuren en 

blijven ze er jarenlang goed 

uitzien.  

Polymeer
Dit duurzame en lichte trapje 

biedt een stabiele toegang tot 

uw spa. Het polymeer trapje 

wordt aangeboden in kleuren die 

aansluiten bij de Everwood HD-

omkasting. Ze zijn milieuvriendelijk 

— gemaakt van 100% recycleerbaar 

materiaal. 

NXT-trapje
Ontwikkeld in samenwerking met 

de exclusieve Highlife-collectie 

NXT-spa's bevat dit hedendaagse 

trapje op elke trede een Everwood 

HD-zijpaneel, waardoor het trapje 

perfect past bij de hele Highlife-

collectie. 

SpaStone  
Met een extra grote oppervlakte en 

een rijke structuur is dit een must-

have voor spa's met SpaStone™-

omkasting. Een zacht antislip-

oppervlak biedt meer stabiliteit.

Toevoegingen aan de buitenkant van de spa
Met deze doordachte toevoegingen voor de spa kunt u uw spa uitrusten 

met alles wat nodig is voor een geweldige ervaring.

Parasol aan de buitenkant van de spa 
Breng schaduw aan boven uw spa met de 360° draaibare parasol aan 

de buitenkant van de spa. Vervaardigd uit aluminium met poederlaag en 

verzinkt staal is deze parasol roestvast met een grondplaat onder de spa-

omkasting voor stabiliteit. De beschermkap met een diameter van 3 meter 

is beschikbaar in Crème of Navy Blue.

Leuning aan de buitenkant 
van de spa
De grondplaat van deze leuning kan 

veilig onder de spa-omkasting worden 

geschoven voor stabiliteit en zwaait 

handig over de bovenkant van uw spa 

— zodat deze gemakkelijk bereikbaar 

is bij het in- en uitstappen. De leuning 

heeft ook een LED-lamp op batterijen 

voor nog meer gemak en veiligheid 

's avonds.

Handdoekrek aan de buitenkant 
van de spa
Houd uw handdoek binnen handbereik 

met deze eenvoudig te monteren 

handdoekrek, vervaardigd uit aluminium 

met poederlaag en een bronzen afwerking 

die een stijlvolle en handige toegevoegde 

waarde biedt voor uw spa.
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Uw lokale connectie
Hot Spring®-verdelers zijn ervaren deskundigen en gedreven spa-genieters. Ze behoren tot de beste verdelers ter wereld. Velen onder 

hen verkopen en ondersteunen het merk Hot Spring al meer dan 25 jaar – en sommigen zelfs nog langer. Met meer dan 850 verkoop- en 

servicepunten wereldwijd zult u, waar u ook woont, altijd wel een erkende Hot Spring-verdeler vinden in de buurt.

Opgeleide deskundigen
Onze lokale verdelers nemen deel aan een uitgebreid aanbod van voortdurende opleidingen zodat ze voorbereid zijn om u te dienen en te 

ondersteunen. Als u dus voor Hot Spring kiest, mag u verwachten dat u hulpvaardige verkoopdeskundigen zult ontmoeten alsook bekwame 

servicetechnici en een deskundige verdeler die zich ertoe verbindt om uitstekend voor u te zorgen zolang u eigenaar bent van uw spa.

Enkele van onze Hot Spring-verdelers
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De aankoop van een spa lijkt in veel opzichten op de 
aankoop van een auto. Uw nieuwe spa is een aanzienlijke 
investering waarvan u jaren plezier zult hebben en na verloop 
van tijd zult u misschien vragen hebben of basisservice en 
onderhoudsondersteuning nodig hebben. 

Met dit in het achterhoofd is het belangrijk dat u uw spa 
aankoopt bij een betrouwbare verdeler. U hebt iemand nodig 
die antwoord kan geven op uw vragen, die u begeleidt naar 
het model dat geschikt is voor u en die er is als u hulp nodig 
hebt - ook nog in de jaren na de aankoop van de spa. 

Klantenzorg waarop 
u kunt rekenen

Uitstekende klantenzorg
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The Absolute Best Hot Tub 
Ownership Experience
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Verbintenis tot kwaliteit 
Wij zijn gedreven door het maken van de beste spa’s ter 

wereld en worden voortdurend erkend voor onze uitstekende 

kwaliteit en waarde.

Hot Spring is het enige spa-merk dat één van 

zijn spa’s bekroond zag als Beste Koop, telkens 

Consumers Digest spa’s beoordeeld heeft. 

Wij hebben gedurende tien opeenvolgende 

jaren een handelsgecertificeerde erkenning 

ontvangen van Spasearch.org – ieder jaar sinds 

de certificatie geïntroduceerd werd.

Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd door 

Lloyd’s Register voor zijn overeenstemming met 

ISO 9001:2008, de hoogste internationale norm 

voor kwaliteit van ontwerp en fabricage. 

Hot Spring is het enige merk dat meer dan één 

miljoen spa’s heeft gebouwd en verkocht.  

Hot Spring-spa’s worden gemaakt door Watkins 

Manufacturing Corporation, dat deel uitmaakt van Masco 

Corporation - een Fortune 500 bedrijf met een familie van 

kwaliteitsvolle huisproducten waaronder: 

Aria®

Highlife®-collectie

Een naam die u kunt vertrouwen
Door de jaren heen hebben wij de reputatie van Hot Spring-

spa's op gebied van kwaliteit opgebouwd en wij blijven achter 

de door ons verkochte producten staan. Als bestverkopende 

merk ter wereld kunt u in tuinen over heel de wereld meer 

Hot Spring-spa's vinden dan eender welk ander merk. Wij 

zijn het favoriete merk in meer dan 70 landen. Veel van onze 

klanten zijn al decennia lang eigenaar van hun Hot Spring-spa 

en hebben in hun leven al twee, drie of zelfs vier Hot Spring-

spa's gekocht.

Ongeëvenaarde klantenzorg
Onze specialisten op gebied van klantenzorg doen er alles 

aan om ervoor te zorgen dat wij onze belofte nakomen en dat 

zij niet de enigen zijn. Ons team bij Watkins Manufacturing 

Corporation, de makers van Hot Spring-spa's, is toegewijd 

en ervaren met een gemiddelde anciënniteit van meer dan 

13 jaar. Onze integriteitscultuur en onze verbintenis tot 

uitmuntendheid en het ten dienste staan van onze klanten 

heeft van ons de leider in de sector gemaakt. 

Wij bij Hot Spring® verbinden ons 
ertoe om u The Absolute Best Hot 
Tub Ownership Experience™ te 
bieden, dit wil zeggen dat u kunt 
rekenen op uitstekende kwaliteit en 
klantenzorg van ons team en van uw 
plaatselijke Hot Spring-verdeler.  

Uitstekende klantenzorg
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GRANDEE 
™ Capaciteit 7 volwassenen

Afmetingen 254 x 231 x 97 cm

Waterinhoud 1.700 liter

Jets 43
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

Grandee weergegeven met Alpine White kuip

“Ik kan het aantal complimenten dat wij 

hebben gekregen over het design en die 

fantastische Moto-Massage™-jets niet op 

één hand tellen. Heel stil en het weinige 

onderhoud van het water verbaasde me. 

Beste investering ooit.” 

  - Grandee-eigenaar

Grandee weergegeven met Alpine White kuip / Mocha-omkasting en Everwood™ HD trapje
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ENVOY 
™ Capaciteit 5 volwassenen

Afmetingen 236 x 231 x 97 cm

Waterinhoud 1.475 liter

Jets 43
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

“De Envoy-spa is heel ruim. Mijn kinderen 

van 7 en 9 jaar gaan er zo graag in. De 

verlichting en het waterornament maken 

het leuk voor hen 's avonds. Voor ons 

volwassenen is het ook heel ontspannend 

op het einde van de dag.”

- Envoy-eigenaar

Envoy weergegeven met Alpine White kuip

Envoy weergegeven met Alpine White kuip /  
Mocha-omkasting en Everwood™ HD trapje
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VANGUARD 
™ Capaciteit 6 volwassenen

Afmetingen 221 x 221 x 91 cm

Waterinhoud 1.275 liter

Jets 38
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

“Nu wij elke dag in onze Vanguard zitten, 

vragen wij ons af waarom wij hem niet 

10 of 15 jaar geleden hebben gekocht. In 

de toekomst zullen we zeker nooit meer 

zonder een Hot Spring®-spa kunnen!”

- Vanguard-eigenaar

Vanguard weergegeven met Ice Grey kuip

Vanguard weergegeven met Ice Grey kuip /  
Monterey Grey omkasting en Everwood™ HD-trapje
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ARIA 
™ Capaciteit 5 volwassenen

Afmetingen 221 x 221 x 91 cm

Waterinhoud 1.225 liter

Jets 35
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

Aria weergegeven met Alpine White kuip

“De Aria-spa is eigenlijk beter dan een 

massagetherapeut! Mijn vrouw en ik 

maken vooral gebruik van de roterende 

jets rond de zitplaatsen voor een bijna 

volledige lichaamsmassage. Het is beter 

dan we ooit hadden gedacht.” 

  - Aria-eigenaar

Aria weergegeven met Alpine White kuip /  
Monterey Grey omkasting en Everwood™ HD trapje
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SOVEREIGN 
™ Capaciteit 6 volwassenen

Afmetingen 203 x 236 x 84 cm

Waterinhoud 1.200 liter

Jets 28
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

Sovereign weergegeven met Alpine White kuip

“De kwaliteit is verbluffend. 

Ik heb nog geen enkel probleem gehad 

met de spa. Eenvoudig te onderhouden. 

Nauwelijks gemerkt dat hij zo een kleine 

hoeveelheid elektriciteit verbruikt.” 

  - Sovereign-eigenaar

Sovereign weergegeven met Alpine White kuip / Mocha omkasting
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TRIUMPH 
™ Capaciteit 4 volwassenen

Afmetingen 236 x 188 x 84 cm

Waterinhoud 1.275 liter

Jets 27
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

Triumph weergegeven met Alpine White kuip

Triumph weergegeven met Alpine White kuip / Mocha omkasting

“Wij houden van het slanke ontwerp 

van Triumph, maar ook van het feit dat 

deze spa twee ligplaatsen heeft en 

verschillende soorten jets biedt.” 

  - Triumph-eigenaar
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PRODIGY 
™ Capaciteit 5 volwassenen

Afmetingen 198 x 213 x 84 cm

Waterinhoud 1.100 liter

Jets 22
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

Prodigy weergegeven met Alpine White kuip

“Hadden we deze spa maar al jaren 

geleden gekocht. Dit is fysiotherapie voor 

het hele lichaam. De jets zijn sterk en u 

voelt hoe de pijn wegebt.” 

  - Prodigy-eigenaar

Prodigy weergegeven met Alpine White kuip /  
Monterey Grey omkasting
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JETSETTER 
™ Capaciteit 3 volwassenen

Afmetingen 213 x 165 x 74 cm

Waterinhoud 750 liter

Jets 14
H i g h l i f e ®- co l l ec t i e

“Ik gebruik mijn spa dagelijks en ik zou 

niet weten wat ik er zonder zou doen. Ik 

ben een fervente tennisser en mijn spa 

maakt het mogelijk om vijf dagen per 

week te spelen op de leeftijd van 63 jaar.”

- Jetsetter-eigenaar

Jetsetter weergegeven met Platinum kuip

Jetsetter weergegeven met Platinum kuip / Monterey Grey omkasting
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Crème

Crème

Crème

Desert

Desert

GRANDEE™ ENVOY™ VANGUARD™ ARIA™

Capaciteit (volwassenen) 7 5 6 5

Afmetingen (cm) 254 ˣ 231 ˣ 97 236 ˣ 231 ˣ 97 221 ˣ 221 ˣ 91 221 ˣ 221 ˣ 91

Waterinhoud (l) 1.700 1.475 1.275 1.225

Gewicht Leeg (kg) 480 430 370 370

Gewicht gevuld* (kg) 2.740 2.305 2.125 1.995

Roestvrijstalen Jets (Totaal) 43 43 38 35

Moto-Massage™ DX-jets 2 (4) 1 (2) 2 (4) 1 (2)

SoothingStream™-jets 2 2 2 2

FootStream™-jets 3 3 2 2

Roterende hydromassage-jets 2 2 2 2

Richtbare hydromassage-jets 2 3 1 5

HydroStream™-jets 10 4

Roterende Precision™-jets 2

Richtbare Precision™-jets 30 19 27 18

Entertainmentopties (optioneel)

Draadloos muzieksysteem met dock • • • • 

Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem • • • • 

Ontspanningsmodus

BellaFontana™ • • • •
Luminescence™-verlichting in  

meerdere kleuren in vier zones  • • • •

Jetpomp

WaveMaster™ 9000+9200 9000+9200 9000+9200 9000+8200

PK nominaal vermogen 2.5+2.5 2.5+2.5 2.5+2.5 2.5+2.0

PK aanloopvermogen 5.2+5.2 5.2+5.2 5.2+5.2 5.2+4.0

Filtratie
Equivalente filtratieoppervlakte,  

bovenfilter (m2) 30 30 30 30

Aantal Tri-X™ filters 5 5 5 5

Elektriciteit

230V - 50 Hz 20 A 20 A 20 A 20 A

Andere configuraties** • • • •

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

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Alpine White Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey

Ice Grey

Ice Grey

Earth Grey

Everwood™ HD-keuzes Everwood™ HD-keuzesKuipkleuren

Platinum

Platinum

Platinum
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Crème

Crème

SOVEREIGN™ TRIUMPH™ PRODIGY™ JETSETTER™

Capaciteit (volwassenen) 6 4 5 3

Afmetingen (cm) 203 ˣ 236 ˣ 84 236 ˣ 188 ˣ 84 198 ˣ 213 ˣ 84 213 ˣ 165 ˣ 74

Waterinhoud (l) 1.200 1.275 1.100 750

Gewicht Leeg (kg) 340 265 295 215

Gewicht gevuld* (kg) 2.020 1.860 1.795 1.205

Roestvrijstalen Jets (Totaal) 28 27 22 14

Moto-Massage™ DX-jets 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)

SoothingStream™-jets 2 2 2

FootStream™-jets 1 1 1 1

Roterende hydromassage-jets 2 2 2

Richtbare hydromassage-jets 3 18 1 1

HydroStream™-jets 4 4

Roterende Precision™-jets

Richtbare Precision™-jets 18 14 4

Entertainmentopties (optioneel)

Draadloos muzieksysteem met dock • • • • 

Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem • • • • 

Ontspanningsmodus

BellaFontana™ •
Luminescence™-verlichting in  

meerdere kleuren in vier zones • • • •

Jetpomp

WaveMaster™ 9200 9000 9000 9000

PK nominaal vermogen 2.5 2.5 2.5 2.5

PK aanloopvermogen 5.2 5.2 5.2 5.2

Filtratie
Equivalente filtratieoppervlakte,  

bovenfilter (m2) 18 18 18 18

Aantal Tri-X™ filters 3 3 3 3

Elektriciteit

230V - 50 Hz 16 A 16 A 16 A 16 A

Andere configuraties** • • • •

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

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey

Ice Grey

Everwood™ HD-keuzes Kuipkleuren

Platinum

Platinum
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Watkins Manufacturing Corporation behoudt het recht om 
productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. 

De hoogste kwaliteitsnormen in ontwerp en fabricage. Watkins Manufacturing is trots geassocieerd te 
zijn met de volgende bedrijven, filialen en stichtingen:

© 2016 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, 
USA. Specificaties, kleuren en oppervlaktematerialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Niet alle eigenschappen zijn verkrijgbaar op alle producten. Afgedrukt in de EU. 
Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Triumph, Prodigy, Jetsetter, Absolute 
Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion, 
Coolzone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Every day made better, Everwood, 
FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Lift ‘n Glide, 
Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, 
SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, SpaStone, Spring, Tri-X, UpRite, Vanishing Act, VirtualValet 
en WaveMaster zijn handelsmerken van Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe en Hüppe 
zijn geregistreerde handelsmerken. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple, Inc. De BEST BUY 
Seal is een geregistreerd handelsmerk van Consumers Digest Communications, LLC, dat onder licentie 
wordt gebruikt. Alle 230v-modellen dienen geïnstalleerd te worden door een erkende elektricien in 
overeenstemming met de lokale codes. Amerikaanse patenten #5,724,478 #5,742,953; #5,810,257; 
#5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #5,943,711; #6,195,811; #6,381,766B1;  #6,435,691; #6,596,951; 
#6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431;  
#8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D518,896; D531,729; D611,612; 
D620,599; D620,600; D621,947; D624,657; D634,019; D634,020; D634,021 en andere lopende 
patenten.


