N°1 IN MEERWAARDE

In een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door SpaRetailer™ Magazine scoorde de Freeflow®-spa’s
beter dan minstens twaalf andere deelnemende spa-merken en werden ze tot beste verkozen voor
algemene productwaarde.
Freeflow-spa’s

worden

al

draaiend

gegoten

met

onderdelen bevatten die gebruikelijk zijn in vooraanstaande

polyethyleenhars. Hierdoor hebben ze een uiterst duurzame

spa’s, zoals digitale bedieningen, watervallen en jets met

kuip uit één stuk.

roestvrijstalen omranding. En dat alles voor slechts een fractie

Wij maken gebruik van kwaliteitsvolle onderdelen, zoals

van de prijs.

de verwarming en de jetpomp, die zich binnen de industrie

Hoe doen wij dat? Het al draaiend gieten van spa’s is meer

hebben bewezen en terug te vinden zijn in andere, duurdere

geautomatiseerd en minder arbeidsintensief dan het proces

spa-merken.

dat wordt gebruikt voor het produceren van traditionele spa’s

Freeflow-spa’s zijn energiezuinig en bieden lage maandelijkse
gebruikskosten. Elke spa is volledig met schuim geïsoleerd om
zo weinig mogelijk warmte te verliezen. Wij streven ernaar

• Volledig met schuim geïsoleerd voor

• ASTM-goedgekeurde

• 2,0 PK pomp met twee snelheden

veiligheidsafdekking met

• LED-verlichting in meerdere kleuren

vergrendelklemmen

maximale energiezuinigheid

• Intuïtieve digitale LED-bediening

BEPERKTE GARANTIE:
Zie FreeflowSpas.com voor meer informatie.

resulteren in een meer betaalbare spa.

houden!

zoals Freeflow-spa’s, betekent dat uw lokale verdeler een

spa-handelaars klasseerden de Freeflow-spa’s als beste in

betere duurzaamheid

• 230v (2kw verwarming)

zware en dure houten substructuur weglaten. Deze factoren

Een spa aankopen bij een fabrikant met handelscertificatie,

grote meerwaarde! Onafhankelijk beheerde en bestuurde

• Kuip en omkasting uit één stuk voor

in acryl. Door de spa-structuur uit één stuk kunnen wij ook de

de watertemperatuur hoog en uw energierekening laag te

Onze spa’s bieden een geweldige gebruikerservaring en een

ALLE MODELLEN BEVATTEN:

van de meest gerenommeerde spa-fabrikanten in Noord-

freeflowspas.com
facebook.com/freeflowspas

Amerika heeft geselecteerd. U kunt er zeker van zijn dat u de
best presterende spa in zijn klasse ontvangt.

hun klasse voor waarde. De reden daarvoor is dat onze spa’s
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Geproduceerd in de Verenigde Staten
Betaalbaar
Geproduceerd door middel van een
draaiend gietproces dat materiaal en
arbeidskosten vermindert, waardoor
deze spa’s beter betaalbaar zijn dan
traditionele spa’s in acryl.
Draagbaar
Huurt u? Gaat u verhuizen? Of bent
u uw tuin aan het opknappen? Geen
probleem! Onze lichtgewicht spa’s
kunt u meenemen. Ze blijven deel
uitmaken van uw gezin, waar u ook
naartoe gaat.
Energiezuinig
Elke spa is volledig met schuim
geïsoleerd voor een maximaal
rendement en lage maandelijkse
gebruikskosten. Freeflow-spa’s zijn
gecertificeerd volgens de richtlijnen
die zijn opgesteld door de California
Energy Commission (CEC).

Alle spa’s zijn beschikbaar in:
Sand

Wenge

™

4 volwassenen
18 jets
946 liter
152 kg (gewicht leeg)
206 x 160 x 84 cm

MINI

APTOS

™

™

2 volwassenen

5 volwassenen

10 jets

18 jets

435 liter

984 liter

113 kg (gewicht leeg)

163 kg (gewicht leeg)

183 x 119 x 71 cm

198 x 86 cm

CASCINA

™

MONTEREY

™

4 volwassenen

7 volwassenen

17 jets

22 jets

814 liter

1230 liter

125 kg (gewicht leeg)

171 kg (gewicht leeg)

157 x 178 x 81 cm

221 x 196 x 86 cm

TRISTAR

™

FreeflowSpas.com

Taupe

AZURE

EXCURSION

™

3 volwassenen

5 volwassenen

17 jets

25 jets

776 liter

965 liter

137 kg (gewicht leeg)

202 kg (gewicht leeg)

183 x 183 x 79 cm

196 x 218 x 84 cm

FreeflowSpas.com

