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Hot Spot®-collectie
De juiste mix van kwaliteit, prestatie en waarde om telkens weer het maximum uit uw dag te halen.

De Hot Spot-collectie van Hot Spring® Spas, het best verkopende spa-merk ter wereld dat al bijna 
vier decennia lang toonaangevend is in de sector, is ontworpen om tegen een betaalbare prijs 

het maximum te halen uit uw dagelijkse routine. Kies een spa uit de Hot Spot-collectie en ga voor 
kwaliteitsvol vakmanschap, energiezuinigheid, eenvoudige waterverzorging en een mooi design 

dat past bij uw levensstijl en ruimte. 

RELAY™

6 personen
40 jets

1290 liter
213 x 213 x 92 cm

PROPEL™
5 personen

24 jets
1135 liter

208 x 208 x 84 cm

Kuip Omkasting Afdekking

RHYTHM™

7 personen
40 jets

1250 liter
213 x 213 x 92 cm
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Maak uw ruimte nu 
nog mooier
De oogverblindende afwerkingen, de indrukwekkende LED-
verlichting, de gestroomlijnde metalen hoeken en de unieke 
ontwerpdetails van elke spa zijn ontworpen om u in vervoering 
te brengen. De omkastingen met subtiele reliëfdetails roepen de 
pracht van natuurlijke materialen op met de duurzaamheid van 
geavanceerde composieten. Maak uw keuze uit een palet van 
zachte kleuren en actuele designtrends. Zo maakt u uw binnen- 
en buitenruimte nog mooier. Een brede kuiprand, voorgevormde 
zitplaatsen en ingebouwde kussens vullen het algehele ontwerp aan 
en zorgen voor een unieke look die mee is met de laatste trends. 

Een complete 
hydrotherapie-ervaring
Elk aspect van uw spa is precisiewerk om u de ultieme spa 
massage-ervaring te bieden. Ergonomisch ontworpen kuipen zijn zo 
vormgegeven om perfect aan te sluiten aan de lichaamscontouren,  
zodat u optimaal kunt genieten van onze legendarische Hot Spring®-
hydromassage-systemen. U zult volledig herbronnen – klaar om 

op uw best te zijn.

Kostenbesparende 
efficiëntie
Maak iedere dag gebruik van uw spa met eigenschappen die 
samenwerken als onderdeel van het Energy Smart™-systeem, 
dat de energiekosten laag houdt. De FiberCor®-isolatie vult de 
spa-omkasting volledig met isolatie, die vier keer dichter is 
dan het standaardschuim van 8 kg/m3. De op maat gemaakte, 
isolerende spa-afdekkingen bieden een goede afdichting, zodat 
de warmte vastgehouden wordt. En ons gepatenteerde No-Fault™-
verwarmingselement zorgt ervoor dat de warmte zoveel mogelijk 
naar het water gaat. Uw spa staat voor u klaar met warm water en 
kostenbesparende efficiëntie.


