Highlife -collectie
®

Every Day Made Better
Een Hot Spring®-spa is uw persoonlijke toevluchtsoord. Het is een bron van

Betere wereld

inspiratie waaruit u op eender welk moment van de dag kunt putten en die u helpt

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

om het beste uit uzelf te halen. Maak elke dag wat tijd vrij om u te herbronnen,

soms ontbreekt in de dagelijkse routine. Maak opnieuw kennis met een zomerse

te verfrissen en aandacht te besteden aan wat echt belangrijk is.

sterrennacht, een volle maan of het vallen van de bladeren in de herfst. Door buiten
tijd door te brengen in het warme water van uw Hot Spring-spa verandert uw kijk

Een beter zelfbewustzijn

op de wereld. U beseft wat echt belangrijk is en ontdekt opnieuw de schoonheid

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

die altijd al gewoon voor het grijpen lag.

persoonlijk welzijn. Het is een speciale plek voor u, waar de sleur van het dagelijkse
leven even tot stilstand komt. Het bereidt u voor op de komende dag, helpt u te

Wat maakt een Hot Spring-spa beter?

ontspannen en ‘s nachts beter te slapen. Hier ontdekt u het beste in uzelf.

Al vier decennia lang staat Hot Spring Spas bekend als toonaangevend merk,
dat meer dan één miljoen spa’s heeft verkocht. Wij zijn ervan overtuigd dat onze

Betere relaties

producten uw leven kunnen verbeteren. Het is eigen aan Hot Spring Spas om

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

dat waar te maken. Ons doel bestaat erin om met The Absolute Best Hot Tub

diepgaande gesprekken. Hier kunt u uzelf openstellen en uw relaties versterken.

Ownership Experience™ te zorgen voor de ultieme spa-ervaring met ongeëvenaarde

De voordelen van een spa reiken veel verder dan gewoon wat tijd doorbrengen in

massages, innovaties waardoor waterverzorging kinderspel is en energiezuinige

het water — het vult immers uw leven met onvergetelijke momenten die u beleeft

eigenschappen waardoor de gebruikskosten laag blijven. In een Hot Spring-spa

met de mensen die u dierbaar zijn.

zult u uw dagen en nachten, maar ook uzelf in een heel ander licht zien.
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Wellness wacht op u
Met een Hot Spring-spa bij u thuis
kunt u genieten van de herstellende
voordelen van hydrotherapie wanneer
u maar wilt. Als dagelijks ritueel kan
uw spa de basis worden van een
levensstijl vol wellness, waarbij u zich
fysiek, mentaal en emotioneel beter
zult voelen.

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Zorgeloze waterverzorging

De Highlife-collectie
U wilt steeds het beste voor u en uw gezin. Met deze gedachte in het achterhoofd
ontwikkelden we de Highlife-collectie met geavanceerde technologie, verbluffende
looks en momenten vol ultieme luxe en plezier.
Het toppunt van design

omleiding en de Tri-X™-filters, die standaard zijn op ieder

Een mooi en juist design verbetert uw ervaring. Elk model

model, beschikt u over het allerbeste spa-water.

Het FreshWater-zoutsysteem
staat klaar om u moeiteloos
het beste spa-water te
bieden

in de Highlife®-collectie biedt het hoogtepunt van onze
40-jarige innovatie op het vlak van design en technologie,

Andere toppers zijn onder meer de exclusieve Moto-

met de schoonheid, vorm en werking die u alleen maar

Massage® DX-jets, het EnergySmart™-systeem met No-

kunt verwachten van Hot Spring®.

Fault™-verwarming, de volschuimisolatie in meerdere
lagen, de draadloze afstandsbediening met aanraakscherm

De toon aangeven

en de duurzame, onderhoudsvriendelijke omkasting in zes

Wij streven ernaar u The Absolute Best Hot Tub Ownership

design-afwerkingen.

Experience™ te bieden. Al decennialang geeft Hot Spring
de toon aan op het vlak van spa-innovatie, met een massa

Deze eigenschappen en nog veel meer worden beschreven

patenten en eigen kenmerken die bedoeld zijn om die

op de volgende pagina’s. Zodra u heeft ontdekt wat een

ervaring aan te bieden.

Hot Spring-spa beter maakt, kunt u met plezier uw keuze
maken uit de negen modellen die verschillen qua grootte,

Spa’s van de Highlife-collectie zijn ontworpen voor

vorm, zitmogelijkheden en kleurcombinaties. Daarbij

gebruik met het optionele FreshWater®-zoutsysteem,

vertegenwoordigt de Highlife-collectie het beste van

een baanbrekende innovatie waardoor waterverzorging

het beste, dat het meest verkochte spa-merk ter wereld

kinderspel is. In combinatie met de 100% filtratie zonder

te bieden heeft.
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Aria™ weergegeven met kuip in Alpine White en omkasting in Bronze

100% waterfiltratie

Unieke Massage

Super Energiezuinig

Het exclusieve systeem voor filtratie

De unieke bewegende Moto-Massage

Volschuimisolatie en Energy

zonder omleiding en de duurzame

DX-jets bieden twee krachtige

Smar t-systeem voor lage

Tri-X-filters helpen u het water

waterstromen die op en neer gaan

gebruikskosten

kristalhelder te houden

langs uw rug

Eenvoudige bediening
Met de draadloze afstandsbediening kunt u de spa-functies
van overal in de spa en vanaf
9 meter afstand bedienen

Gebouwd voor jarenlang gebruik
Polymeren draagstructuur en
bodemplaat voor een betere
duurzaamheid en langere
levensduur
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Visueel verbluffend
De Highlife®-collectie brengt schoonheid naar een hoger niveau met een gevarieerd

De omkasting kan worden afgewerkt in zes verschillende structuren en ziet eruit

kleurenpalet en ongeëvenaarde styling. Het unieke design van de omkasting en

als hout, metaal of steen. Designers selecteerden een variatie aan kleuren om

de doordachte voorgevormde kuipen zorgen voor een look die de spa meer op

deze mee te combineren. Zo creëert u een look die bij u past, van een traditionele

een meubel doet lijken. Het watervalachtige detail in de hoeken loopt van de

tot een ultramoderne hedendaagse stijl.

kuip, via de oppervlakken, naar de bodem. Alles samen vormt dit een prachtige
eye-catcher in uw ruimte.

Grandee™ weergegeven met kuip in Platinum en omkasting in Shale
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Walnut
&
Driftwood

Bronze
&
Brushed Nickel

Sandstone
&
Shale

Walnut & Driftwood

Bronze & Brushed Nickel

Sandstone & Shale

Met hun subtiele graanpatroon en natuurlijke

In de Brushed Nickel komt er een metalen glans

De reliëfstructuur en subtiele kleurvlakken in

kleurtinten vormen deze twee opties met houten

tevoorschijn wanneer het zonlicht weerspiegelt op

deze opties suggereren dat de spa van steen

patroon de ideale aanvulling voor een hele reeks

de getextureerde afwerking. De satijnen afwerking

is. Ze passen beiden perfect in een aangelegde

huis- en terrasinrichtingen.

van de Bronze-omkasting vormt een schitterende

natuuromgeving.

trekpleister in uw tuin.
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Waterverzorging als geen ander
U hebt geen zin om uw kostbare tijd te besteden aan spa-chemicaliën. Het FreshWater®zoutsysteem is een baanbrekende innovatie waarmee u uw water zuiver houdt zonder
giswerk zodat u meer tijd heeft om van uw spa te genieten.
Eenvoudig en intuïtief

Het is ook waterbesparend. De levensduur van het water

Het water wordt ontsmet met een titaniumpatroon dat

wordt immers verlengd en, als het water goed wordt

automatisch chloor opwekt uit zout. Stel het chloorniveau

onderhouden, moet men de spa pas na 12 maanden

gewoon in met een druk op de knop.

laten leeglopen en opnieuw vullen – het water blijft
dus tot drie keer langer goed dan in andere systemen.*

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

U bedient het systeem via het hoofdcontrolepaneel van
de spa. Duidelijk leesbare boodschappen op het scherm

Eenvoudige spa-eigenaarservaring

zorgen ervoor dat u niet meer moet gissen naar wat u

Het titaniumpatroon blijft tot wel 4 maanden en het

moet doen. De boodschappen tonen u hoe alles werkt

heeft geen onderhoud nodig. U vervangt het patroon

en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.

in enkele seconden tijd, zonder gereedschap en zonder
de spa te laten leeglopen.

Water dat langer meegaat en natuurlijk aanvoelt
Gedaan met vieze geuren, jeukende huid en geïrriteerde

Het FreshWater-zoutsysteem verandert uw gebruik van

ogen want het gebruik van chemicaliën is beperkt. Het

de spa omdat u zich niet hoeft te bekommeren om de

water is zachter en voelt natuurlijk aan.

waterverzorging. Met water dat altijd warm is, hebt u
minder tijd nodig om uw spa te onderhouden en hebt u
meer tijd om de spa te gebruiken.

*Veel factoren beïnvloeden de levensduur van het spa-water, waaronder het aantal gebruikers en het chemisch evenwicht in het water. Als deze
factoren in het spa-water goed worden onderhouden, dan houdt een verpakking met 3 patronen het water tot een heel jaar lang zuiver en helder.
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Eén verpakking met 3 patronen geeft u tot
een jaar lang waterverzorging.*

Zoutsysteem

Eenvoudiger, netter & beter

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Vanguard™ weergegeven met kuip in Alpine White en omkasting
in Brushed Nickel
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Het allerbeste spa-water
Zuiver, helder water is essentieel voor een geweldige spabeleving. Elke spa in de Highlife-collectie bevat onze beste
technologieën op het vlak van waterverzorging en is klaar
voor gebruik met ons eigen FreshWater®-zoutsysteem voor
het allerbeste water.
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. Naargelang de
grootte van de spa bevat elk model tot vijf filters om al het water door de filters
te laten gaan, zelfs als de jets ingeschakeld zijn.

Tri-X™-filters
Deze herbruikbare 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. Dit ontwerp leidt tot een effectievere
filtratiezone dan eender welke andere papieren filter
van dezelfde grootte. Bovendien moeten deze filters
niet zo vaak gereinigd worden. En als u ze toch wilt
reinigen, doe dat dan gewoon in de vaatwasmachine.

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Een rugmassage als geen ander

Meer dan 30 jaar geleden patenteerden we de allereerste bewegende
hydrotherapie-jet. Tegenwoordig is onze Moto-Massage® DX-jet
nog steeds uniek. Exclusief in de Highlife®-collectie vindt u
twee krachtige waterstromen die op en neer gaan langs uw
hele rug in een zigzaggende beweging, waardoor spanning
en pijn wegsmelten als sneeuw voor de zon.
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 voor een ongeëvenaarde hydrotherapie-ervaring.
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Het comfort dat bij u past
Een goede massage begint met comfortabele zitplaatsen. De ergonomisch
ontworpen kuipen zijn zo gevormd dat de natuurlijke contouren van het lichaam
er perfect in passen. Door deze juiste positionering van het lichaam verdwijnt
druk en stress als sneeuw voor de zon. In combinatie met een grote voetruimte
en geïntegreerde kussens kunt u echt in alle comfort tot rust komen.

Massage die uw dag goed maakt
Elke spa bevat tot zeven unieke jettypes en minstens één Moto-Massage DX-jet.
Maar wat Hot Spring®-spa’s echt speciaal maakt, is onze 40 jaar oude hydrotherapieexpertise. Het resultaat is dan ook een kenmerkende jet-ervaring met de juiste
hoeveelheid druk en massage gericht op verschillende spiergroepen.

Gepersonaliseerde bediening
In een spa van de Highlife-collectie kunt u op elke zitplaats met jets uw massage
personaliseren. Met een eenvoudige draai aan de jetmond
schakelt het Comfort Control™-systeem naar uw
ideale mix van lucht en water voor een krachtige
massage of gewoon een zachte aanraking. Gebruik
het SmartJet™-systeem om de stroom te richten
naar specifieke jetgroepen of naar ze allemaal
tegelijkertijd.
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Envoy™ weergegeven met kuip in Alpine White en omkasting in Walnut
14

Enorm energiezuinig
™
nodig om 5000
het water
te laten circuleren en dat betekent minder energiekosten en slijtage.
-circulatie
Uw spa staat voor u klaar – warm en zuiver – wanneer het nodig is. SilentFlo
Ons allesomvattende EnergySmart™-systeem maakt gebruik van een Een speciale pomp laat het spa-water permanent (24 uur per dag) circuleren en verbruikt
bodemplaat
minder energie
dan een lamp van 40 Watt. Hierdoor zijn er geen krachtige jetpompen meer
hele reeks innovaties om het spa-water op de gewenste temperatuur Geïsoleerde
Structuurribbels
op te
delaten
onderkant
vanen
dedat
spabetekent
verhogen
de energiezuinigheid
er
nodig om het water
circuleren
minder
energiekosten enwant
slijtage.
te houden, terwijl de energiekosten beperkt blijven tot een minimum.

wordt een isolerende luchtruimte gecreëerd en het contact met de koude ondergrond

Schuimisolatie met een hoge dichtheid
Hetzelfde materiaal als in commerciële diepvriesapparatuur wordt gebruikt in meerdere
lagen met verschillende dichtheid. Deze exclusieve techniek elimineert gaten en leegtes
in het schuim die het energieverbruik kunnen verhogen.

Afdekkingen voor Hot Spring®-spa's
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-

wordt
geminimaliseerd.
Geïsoleerde
bodemplaat
Structuurribbels op de onderkant van de spa verhogen de energiezuinigheid want er

Energiekosten
wordt een isolerende luchtruimte gecreëerd en het contact met de koude ondergrond
Uw
effectieve
energiekosten hangen af van het model dat u bezit, van hoe vaak
wordt
geminimaliseerd.
u de spa gebruikt, van de ingestelde temperatuur, van de
omgevingstemperatuur
en van de plaatselijke energieprijs. In de
Energiekosten
onderstaande
tabel kunt u de
geschatte
energiekosten
een
Uw effectieve energiekosten
hangen
af van
het model datvan
u bezit,
middelgrote
met een
frequent
gebruiktemperatuur,
aflezen. Alle
van hoe vaakHighlife-spa
u de spa gebruikt,
van
de ingestelde
modellen
zijn gecertificeerd volgens
normen
van de
van de omgevingstemperatuur
en van de strenge
plaatselijke
energieprijs.
California
Energy Commission
(CEC)
engeschatte
APSP 14, de
Amerikaanse
In de onderstaande
tabel kunt
u de
energiekosten
energiezuinigheidsnorm
voor mobiele
spa's.frequent gebruik aflezen.
van een middelgrote Highlife-spa
met een
Alle modellen zijn gecertificeerd volgens de strenge normen van de California Energy
Maandelijkse
kostenramingen
- kilowattuur
x tarief per kilowattuur
Commission
(CEC) en
APSP 14, de Amerikaanse
energiezuinigheidsnorm
voor mobiele
Temp = gemiddelde jaarlijkse omgevingstemperatuur bij benadering in graden Celcius
= gemiddeld aantal kilowattuur bij benadering per maand voor gebruik van de spa*
spa's.kWh
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*

overdracht naar het water en bieden een ongeëvenaarde corrosievastheid. In feite biedt

Stad

Temp

kWh

onze gepatenteerde No-Fault™-verwarming een garantie van vijf jaar, ongeacht de

Brussel

10º

210

€0,2839

€64

samenstelling van het water.

Gent

11º

202

€0,2839

€61

Hasselt

8º

226

€0,2839

€69

Antwerpen

10º

210

€0,2839

€64

Luik

8º

226

€0,2839

€69

SilentFlo 5000™-circulatie
Een speciale pomp laat het spa-water permanent (24 uur per dag) circuleren en verbruikt
minder energie dan een lamp van 40 Watt. Hierdoor zijn er geen krachtige jetpompen meer

Prijs

Kosten

* op basis van een middelgrote Highlife-spa
ingesteld op 39°C die 6 keer per week bij elk gebruik
gedurende 15 minuten wordt gebruikt met de jets
aan en gedurende 15 minuten met de jets uit. Testen
uitgevoerd door een onafhankelijk erkend derde
laboratorium in een Gecontroleerde Omgevingskamer
bij verschillende omgevingstemperaturen en met
voortdurende gegevensverwerving ter opvolging
van de watts, temperatuur en vochtigheid, waarbij
alle apparatuur zorgvuldig gekalibreerd werd om
de juistheid van de gegevens te verzekeren. Het
individuele energieverbruik hangt af van de ingestelde
watertemperatuur, de daadwerkelijke gebruikspatronen en
de omgevingsomstandigheden.
** Op basis van de tarieven van https://ec.europa.eu/eurostat,
2019. De tarieven kunnen onderworpen worden aan
wijzigingen. Vraag uw plaatselijke energieleverancier naar
het huidige tarief in uw woonplaats.

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Legendarische kwaliteit
Trouw blijven aan kwaliteit, dat is waarom Hot Spring® Spas al meer dan 40 jaar aan de top van de
industrie staat. De Highlife®-collectie is het toppunt van deze kwaliteit en biedt de ideale combinatie
van design en luxe. Een stevige polymeren substructuur en bodemplaat voor duurzaamheid en een
lange levensduur vormen de basis van de mooie buitenkant. Deze spa zal nooit roesten of rotten.
De zijkanten van de bodemplaat zijn verhoogd om een barrière te vormen voor de onderdelen. Het geeft de spa bovendien een uniek drijvend effect,
dat extra speciaal wordt gemaakt door de accentverlichting onder de omkasting.

Envoy™ weergegeven met kuip in Alpine White en omkasting in Walnut
16

Rustgevende uitzichten en geluiden
Het dansende 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 uit 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 aangepast verlichting selecteren
naargelang uw humeur.

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Geavanceerde bediening, eenvoudige werking
Verdiep u in een gesprek, niet in timers of temperatuurinstellingen. Snelle reiniging
Met geavanceerde en intuïtieve bedieningen zijn de spa's uit Perfect voor een snelle opfrissing van het water na een beurt of voor als er
chemicaliën worden toegevoegd aan het water, onze handige reinigingscyclus
de Highlife-collectie eenvoudig te bedienen.
laat het spa-water circuleren gedurende tien minuten.

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 van de Highlife-collectie bevatten een unieke draadloze afstandsbediening
met aanraakscherm om de spa-functies vanop een afstand van maximum 9 meter te

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.

bedienen. Het grote, waterbestendige, kleuren-LCD-aanraakscherm biedt intuïtieve
pictogrammen en menu's die zowel overdag als 's nachts goed leesbaar zijn.

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 giswerk voor wat het is. Uw controlepaneel biedt u goed leesbare berichten
die u op de hoogte stellen van de werking van uw spa.
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Verbeter uw spa-beleving
Met draadloos entertainment beleeft u nog
meer plezier aan uw spa. Deze opties kunnen
op eender welk ogenblik door de verdeler
worden toegevoegd.
Bluetooth-technologie
Stream uw muziek rechtstreeks vanaf een online bron
of gebruik uw eigen afspeellijst. De keuze is aan u met
ons gebruikersvriendelijke muzieksysteem met draadloze
Bluetooth®-technologie.

Hoge geluidskwaliteit

Genieten van uw spa met hoge resolutie

Het muzieksysteem bevat een krachtige versterker en optionele Entertainment maakt het verschil met een optioneel HD-scherm
subwoofer voor meer volume en rijkere bas-tonen. Luidsprekers van 56 cm. Kijk naar de match of naar uw favoriete programma.
van mariene kwaliteit kunnen geïnstalleerd worden in de Er kunnen talloze streaming- en kabelapparaten worden
kuiprand. Geniet van uw muziek in en rondom uw spa met aangesloten via de HDMI- en USB-aansluitingen. Dit scherm
deze duurzame pop-up luidsprekers.

kan gekoppeld worden met het draadloze geluidssysteem.

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Warm of koud - aan u de keuze
Op een koele, kille avond is er niets beter dan te ontspannen Energiezuinige flexibiliteit
in het heerlijk warm, bruisend water van uw spa. Op een warme Zoals airconditioning uw huis afkoelt,zo kan het CoolZoneen zonnige dag daarentegen kan een koele, verfrissende duik systeem uw spa-water koelen naar een minimum van
16 °C. En als u klaar bent om alles terug op te warmen,
even heerlijk zijn. Met het CoolZone®-koelsysteem voor spa's
werkt het systeem samen met de verwarming van uw
kan uw spa het water verwarmen en afkoelen – iets dat bij de
spa om de temperatuur op doeltreffende wijze opnieuw
meeste spa's niet mogelijk is. Hierdoor zullen u en uw gezin te laten stijgen in slechts enkele uren tijd terwijl uw
doorheen het jaar vaker gebruik maken van uw spa.
energiekosten laag worden gehouden.**
Meer tijd doorbrengen in uw spa

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

Uw spa is een investering en het is belangrijk dat u er dan ook volop gebruik van

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

maakt en er maximaal genot uithaalt. Het CoolZone-systeem verhoogt uw opties

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

door een ruimer temperatuurbereik te bieden dan traditionele spa's.

omgevingstemperatuur op de plaats waar u woont, kan deze verhoogde efficiëntie
na verloop van tijd bijdragen tot echte besparingen.

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

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

•
plaats waar de kinderen kunnen zwemmen en spelen* •
en 's avonds een toevluchtsoord met warm water om •

Spa-gebruikers die wonen in een warm klimaat
Grootouders en gezinnen met kleine kinderen
Sporters die op zoek zijn naar koudetherapie

in te ontspannen. Voor topsporters kan de optie om
de temperatuur van het water aanzienlijk te laten

Het CoolZone-systeem kan door de verdeler als optie geïnstalleerd worden op alle

dalen een kalmerende ontspanning van de spieren

modellen van de Highlife®-collectie. Neem contact op met uw Hot Spring-verdeler

betekenen na een intensieve trainingssessie.** De

voor de installatievereisten en -gegevens.

mogelijkheden zijn eindeloos.

*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
HIGHLIFE -COLLECTIE
®
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Gemakkelijke toegang voor dagelijks gebruik
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 openen en dichtdoen 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 systemen beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen.

CoverCradle

CoverCradle II

Laat de CoverCradle™ het zware hefwerk

De CoverCradle II is een lichtere uitvoering

Het Uprite -systeem is ideaal voor kleine

De Lift’n Glide™ is eenvoudig te bedienen:

voor u doen! Voor het ultieme gemak

van de originele CoverCradle. Het

ruimtes en verzonken spa-installaties en

hef de afdekking op, schuif hem terug en

biedt dit stevige systeem een ultrasoepel

verwijderen van de afdekking is eenvoudiger

biedt steeds een vorm van privacy door de

geniet. Heeft 36 cm ruimte achter de spa

glijmechanisme en de ondersteuning

dankzij de pneumatische veer. Heeft 61 cm

opgevouwen afdekking in verticale positie

nodig.

ruimte achter de spa nodig.

te houden. Heeft 18 cm ruimte achter de

van dubbele pneumatische veren om
afdekkingen van eender welke maat te
ondersteunen. Heeft 61 cm ruimte achter

Lift ’n Glide

UpRite
™

spa nodig.

de spa nodig.
*De nodige ruimte kan verschillen naargelang het spa-model en de installatieplaats
24

Trapje hoger

Toevoegingen aan de buitenkant van de spa

In en uit uw spa stappen is eenvoudig met een op

Met deze doordachte toevoegingen voor de spa kunt u uw spa uitrusten met alles wat nodig is voor een geweldige ervaring.

maat ontworpen Hot Spring-trapje als aanvulling
bij uw spa uit de Highlife-collectie.

Leuning
De grondplaat van deze leuning
kan veilig onder de spa-omkasting
worden geschoven voor stabiliteit
en z w aait han dig over de
bovenkant van uw spa — zodat

Parasol

Handdoekrek

Breng schaduw aan boven uw spa met de Houd uw handdoek binnen handbereik met

Polymeer

360° draaibare parasol aan de buitenkant dit eenvoudig te monteren handdoekrek,

Dit duurzame en lichte trapje biedt een stabiele

van de spa. Vervaardigd uit aluminium met vervaardigd uit aluminium met poederlaag

toegang tot uw spa. Het polymeren trapje is

poederlaag en verzinkt staal is deze parasol en een bronzen afwerking die een stijlvolle

beschikbaar in verschillende kleuren. Ze zijn

roestvast met een grondplaat onder de spa- en handige toegevoegde waarde biedt voor

bovendien milieuvriendelijk want ze bestaan uit

omkasting voor stabiliteit. De beschermkap uw spa.

100% recycleerbaar materiaal.

met een diameter van 3 meter is beschikbaar

deze gemakkelijk bereikbaar is bij
het in- en uitstappen. De leuning
heef t ook een LED-lamp op
batterijen voor nog meer gemak
en veiligheid 's avonds.

in Crème of Navy Blue.
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™
Wij hebben sinds het begin van de uitreiking van de award in 2005
Het is onze passie om de beste spa's ter wereld te produceren en een
SPA
ieder jaar het SpaSearch-certificaat verdiend voor het leveren van
ongeëvenaarde eigenaarservaring aan te bieden. Onze spa's worden
een superieure eigenaarservaring.
2020
voortdurend erkend voor hun uitstekende kwaliteit en waarde.
Hot Spring-spa's worden vervaardigd door Watkins Wellness, een
De beste spa-verdelers
ervaren team van werknemers die gemiddeld langer dan tien jaar
Als u kiest voor een Hot Spring-spa, dan kiest u voor geavanceerde innovatie
dienst hebben. Dankzij deze toewijding en ervaring kunnen wij een op het vlak van spa-eigenschappen en -ontwerp, maar ook voor goed opgeleide
onovertroffen kwaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid bieden aan u deskundigen. Onze gekwalificeerde lokale verdelers leveren een ongeëvenaarde
en uw familie, en natuurlijk ook jarenlang plezier in uw Hot Spring-spa. klantenservice vóór, tijdens en na uw aankoop. Wij beschikken over het meest
MANUFACTURER

uitgebreide netwerk van authentieke, gedreven en hulpvaardige verdelers in de

Uw spa-gemeenschap

industrie.

Wij zijn het enige spa-merk dat meer dan één miljoen spa's heeft verkocht — dit
wil zeggen dat er meer Hot Spring®-spa's in tuinen te vinden zijn dan eender welk

Een merk dat u kunt vertrouwen

ander merk. Sommige gezinnen zijn zelfs tweede en derde generatie eigenaars!

Al 40 jaar lang bouwen wij aan onze reputatie met betrekking tot kwaliteit, maar

Wij zijn het favoriete merk in meer dan 70 landen.

u hoeft ons niet zomaar te geloven. Op HotSpring.be kunt u het horen van echte
Hot Spring-eigenaars, mensen zoals u.

Watkins Wellness®, dat leider is op de markt van spa's en waterfitnessproducten,
maakt deel uit van MASCO Corporation, een Fortune 500 bedrijf met een familie
van kwaliteitsvolle huisproducten zoals:
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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De Highlife®-collectie
Grandee™

Envoy™

Vanguard™

Aria™

Zitplaatsen

7

5

6

5

Ligplaats

Nee

Eén

Nee

Eén

Afmetingen

254 x 231 x 97 cm

236 x 231 x 97 cm

221 x 221 x 91 cm

221 x 221 x 91 cm

Waterinhoud

1700 liter

1475 liter

1275 liter

1225 liter

Jets

43

43

38

35

Moto-Massage® DX

Twee

Eén

Twee

Eén

Waterornament

Ja

Ja

Ja

Ja

Spanning

230v/20amp

230v/20amp

230v/20amp

230v/20amp

Spa-modellen

28

Sovereign™

Triumph™

Prodigy™

Jetsetter™ LX

Jetsetter™

6

4

5

3

3

Eén

Twee

Nee

Eén

Eén

203 x 236 x 84 cm

236 x 188 x 84 cm

198 x 213 x 84 cm

213 x 165 x 84 cm

213 x 165 x 74 cm

1200 liter

1275 liter

1100 liter

800 liter

750 liter

28

27

22

22

14

Eén

Eén

Eén

Eén

Eén

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

230v/16amp

230v/16amp

230v/16amp

230v/16amp

230v/16amp

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Highlife®-collectie kleurenpalet
WALNUT

Keuzes voor de kuip

Alpine White Ivory

SANDSTONE

BRONZE

Tuscan Sun

Afdekking

Keuzes voor de kuip

Afdekking

Keuzes voor de kuip

Afdekking

Chocolate

Alpine White Ivory

Chocolate

Alpine White Ivory

Chocolate

Cocoa-trapje beschikbaar voor Walnut-omkasting

Cocoa-trapje beschikbaar voor Bronze-omkasting

Cocoa-trapje beschikbaar voor Sandstone-omkasting

DRIFTWOOD

BRUSHED NICKEL

SHALE

Keuzes voor de kuip

Alpine White Ice Grey

Platinum

Smoke-trapje beschikbaar voor Driftwood-omkasting

Afdekking

Keuzes voor de kuip

Afdekking

Keuzes voor de kuip

Smoke

Alpine White Ice Grey

Smoke

Alpine White Ice Grey

Smoke-trapje beschikbaar voor Brushed Nickel-omkasting

Afdekking

Platinum

Smoke

Smoke-trapje beschikbaar voor Shale-omkasting

De werkelijke kleuren en producten kunnen verschillen van de afdrukweergave. Ga naar uw verdeler om dit te controleren.
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Comfort voor iedereen.

DE GRANDEE

Veel beenruimte en zitplaatsen voor zeven personen nodig? Zoek niet verder dan de Grandee™ - onze

Zitplaatsen voor 7 personen

grootste spa uit de Highlife®-collectie met twee zitplaatsen die de gepatenteerde Moto-Massage®
DX-jets bevatten. Met een ruimte van 97 cm diep en verschillende dieptes voor de zitplaatsen is deze
spa ideaal voor grote en kleine gebruikers. Dankzij de ruime binnenkant past er veel volk in de spa. Zo
blijven de familiebanden hecht.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Grandee op pagina 42.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Twee Moto-Massage DX-jets
43 jets in totaal
Open zitplaatsen
BellaFontana™-waterornament
254 x 231 x 97 cm
1700 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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DE ENVOY

Brede ligplaats.

Zitplaatsen voor 5 personen

Door het ruime oppervlak van de Envoy™ is dit onze grootste luxe-spa met ligplaats en plaats voor vijf
personen. De diepe zitplaatsen met een Moto-Massage® DX-jet en een luxezitplaats met jets voor de pols
zorgen voor een volledige lichaamsmassage.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Envoy op pagina 42.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Moto-Massage DX-jet
43 jets in totaal
Ligplaats
BellaFontana™-waterornament
236 x 231 x 97 cm
1475 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
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Publiekstrekker.

DE VANGUARD

De beste zitplaats in huis? Dat is elke zitplaats in de Vanguard™. In deze open, ruime en gezinsvriendelijke

Zitplaatsen voor 6 personen

spa hebben zes personen meer dan voldoende beenruimte. Er staat u een volledige lichaamsmassage te
wachten in de twee zitplaatsen met onze gepatenteerde Moto-Massage® DX-jets en nog andere gerichte
jetgroepen die uw nek, schouders, rug en voeten tot rust brengen.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Vanguard op pagina 42.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Twee Moto-Massage DX-jets
38 jets in totaal
Open zitplaatsen
BellaFontana™-waterornament
221 x 221 x 91 cm
1275 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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DE ARIA

Beloftes waarmaken. Precies de juiste grootte.

Zitplaatsen voor 5 personen

Met zijn strakke styling aan de buitenkant en zijn zitplaatsen voor vijf personen is de Aria een ruime spa
met ligplaats, die niet veel ruimte in beslag neemt. De spa bezit een massa hydrotherapie-eigenschappen,
waaronder een ligplaats met een Moto-Massage® DX-jet, kuitjets en voetenjets om u van top tot teen te
ontspannen.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Aria op pagina 42.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Moto-Massage DX-jet
35 jets in totaal
Ligplaats
BellaFontana™-waterornament
221 x 221 x 91 cm
1225 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
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Past perfect in die speciale plek.

DE SOVEREIGN

De Sovereign™ is ruim genoeg voor zes volwassenen om in comfort te ontspannen. Met zijn iets rech-

Zitplaatsen voor 6 personen

thoekigere vorm is deze spa ideaal voor smallere plaatsen. De spa bevat alle luxe-eigenschappen van een
spa uit de Highlife®-collectie inclusief een ligplaats met onze gepatenteerde Moto-Massage® DX-jet, plus
twee hoekzitplaatsen waar u zich volledig kunt uitrekken.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Sovereign op pagina 43.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Moto-Massage DX-jet
28 jets in totaal
Ligplaats
BellaFontana™-waterornament
203 x 236 x 84 cm
1200 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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DE TRIUMPH

Ligplaats met een bijzonder iemand

Zitplaatsen voor 4 personen

De Triumph™ is een mooi ontworpen dubbele ligspa die comfortabel plaats biedt aan vier personen. Geniet
van onze exclusieve Moto-Massage® DX-jet en andere opties die een geweldige hydrotherapie bieden voor
uw rug, kuiten en voeten. Op de ruime zitbank is er plaats voor twee personen en de afkoelzone maakt deze
rijkelijk met eigenschappen gevulde spa nog luxueuzer.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Triumph op pagina 43.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Moto-Massage DX-jet
27 jets in totaal
Twee ligplaatsen
236 x 188 x 84 cm
1275 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
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Middelgroot. Rijk aan comfort.

DE PRODIGY

De Prodigy™ past zowel in grote als in kleine ruimtes. Het is een middelgrote spa met een ruime binnenkant

Zitplaatsen voor 5 personen

en open zitplaatsen voor vijf personen. Het perfect geplaatste trapje dient ook als bankje om af te koelen
na een behandeling door de verschillende hydrotherapie-jets en onze exclusieve Moto-Massage® DX-jet.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Prodigy op pagina 43.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Moto-Massage DX-jet
22 jets in totaal
Open zitplaatsen
198 x 213 x 84 cm
1100 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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DE JETSETTER LX

Vertrouwde luxe.

Zitplaatsen voor 3 personen

De Jetsetter™ LX is ideaal als u op zoek bent naar een kleine luxe-spa die alle eigenschappen van een grote
spa bezit. Deze rechthoekige spa is ideaal voor kleinere terrassen, tuinen en plankieren, maar heeft toch
een diepte van 84 cm en voldoende ruimte voor maximum drie personen.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Jetsetter LX op pagina 43.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Moto-Massage® DX-jet
22 jets in totaal
Ligplaats
213 x 165 x 84 cm
800 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
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Klein in grootte. Rijk in comfort.

DE JETSETTER

De Jetsetter™ is ontworpen voor kleine ruimtes en eenvoudige installatie, maar is toch ideaal als u op

Zitplaatsen voor 3 personen

zoek bent naar een luxe-spa. Deze compacte spa is ideaal voor kleinere ruimtes, maar heeft toch genoeg
binnenruimte om drie personen in alle comfort te laten plaatsnemen. Dankzij zijn hoogte van 74 cm past
deze spa ook door een standaarddeuropening.
Zie gedetailleerde specificaties voor de Jetsetter op pagina 43.

Modeleigenschappen
Klaar voor het FreshWater®-zoutsysteem
Moto-Massage® DX-jet
14 jets in totaal
Ligplaats
213 x 165 x 74 cm
750 liter

Weergegeven met kuip in Alpine White
H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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GRANDEE ™

ENVOY ™

VANGUARD ™

ARIA ™

7

5

6

5

254 x 231 x 97

236 x 231 x 97

221 x 221 x 91

221 x 221 x 91

liter

1700

1475

1275

1225

Leeg gewicht (kg)

425

375

315

315

Gewicht gevuld* (kg)

2685

2250

2070

1940

Jets met roestvrijstalen omranding (totaal)
Moto-Massage® DX-jets
SoothingStream™-jets
FootStream™-jets
Roterende hydromassage™-jets
Richtbare hydromassage™-jets
HydroStream™-jets
Roterende Precision™-jets
Richtbare Precision™-jets

43
2 (4)
2
3
2
2

38
2 (4)
2
2
2
1

35
1 (2)
2
2
2
5
4

30

43
1 (2)
2
3
2
3
10
2
19

27

18

Ontspanningsmodus
BellaFontana™

•

•

•

•

Veelkleurige Luminescence™-verlichting
in vier zones

•

•

•

•

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

9200+9000
2,5+2,5
5,2+5,2

9200+9000
2,5+2,5
5,2+5,2

9200+9000
2,5+2,5
5,2+5,2

8200+9000
2,0+2,5
4,0+5,2

•
•

•
•

•
•

•
•

30
5

30
5

30
5

30
5

20 A
•

20 A
•

20 A
•

20 A
•

Zitplaatsen (volwassenen)
Afmetingen (cm)

Waterverzorgingssysteem
Klaar voor het FreshWater® -zoutsysteem
FreshWater® III Corona Discharge-ozonsysteem
(niet compatibel met FreshWater-zoutysteem)

Jetpompen
WaveMaster™
PK nominaal vermogen
PK aanloopvermogen
Entertainmentopties
Draadloze tv
Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem
Filtratie
Equivalente filtratiezone, bovenfilter (m2)
Aantal Tri-X™-filters
Elektriciteit
230V - 50 Hz
Andere configuraties**
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* Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg
** Afhankelijk van de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften

SOVEREIGN ™

TRIUMPH ™

PRODIGY ™

JETSET TER ™ LX

JETSET TER ™

6

4

5

3

3

203 x 236 x 84

236 x 188 x 84

198 x 213 x 84

213 x 165 x 84

213 x 165 x 74

1200

1275

1100

800

750

280

265

295

220

215

1960

1860

1795

1260

1205

28
1 (2)
2
1
2
3

27
1 (2)
2
1

22
1 (2)
2
1
2
1

22
1 (2)

14
1 (2)

1
2
1
4

1
2
1
4

18

14

12

4

•

•

•

•

•

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

•
Optioneel

9200
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

18
3

18
3

18
3

18
3

18
3

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

4
18
•

* Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg
** Afhankelijk van de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften
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Vanguard™ weergegeven met kuip in Alpine White en omkasting in Brushed Nickel
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Onze belofte aan u
Onze garantie is uitgebreid en duidelijk. We geven u dan ook graag een
gedetailleerde beschrijving ervan. Dat is onze plechtige kwaliteitsbelofte aan u.
Garantie van 7 jaar op de kuipoppervlakte
Garantie van 5 jaar op lekkage van het leidingwerk
Garantie van 5 jaar op de onderdelen
Garantie van 5 jaar op de No-Fault™-verwarming
Garantie van 5 jaar op de omkasting
Garantie van 2 jaar op de verlichtingsmontage
Garantie van 2 jaar op de batterij van de draadloze afstandsbediening
Raadpleeg de volledige garantievoorwaarden op
Hotspring.co.uk/hot-tub-owners/hot-tub-warranty/highlife

H I G H L I F E ®- C O L L E C T I E
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Wij drukken onze brochures enkel af op papier van Forest Stewardship Council (FSC). Afgedrukt in de EU
op gerecycleerd papier dat 10% afval na consumptie bevat en FSC-gecertificeerd is. FSC zorgt ervoor dat het
papier in onze brochures vezels bevat van goed beheerde en verantwoordelijk geoogste bossen. Gelieve deze
catalogus door te geven of te recycleren.

© 2020 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren en oppervlaktematerialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Niet alle eigenschappen zijn verkrijgbaar op alle producten. Gedrukt in de EU. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria,
Vanguard, Sovereign, Prodigy, Jetsetter, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion, CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FootStream, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, Lift
‘n Glide, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Spring, Tri-X, UpRite, Watkins Wellness, Vanishing Act, VirtualValet, en Wavemaster zijn handelsmerken van Watkins Manufacturing Corporation. Hüppe en Hansgrohe zijn geregistreerde
handelsmerken. Alle 230v-modellen dienen geïnstalleerd te worden door een erkende elektricien in overeenstemming met de lokale codes. Amerikaanse octrooien #5,724,478; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #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; D518896; D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020; D634021 en andere.

