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המערכות החדשות של

עוצבה בשיתוף עם מעצבי 

מערכת ירוקה וחסכונית בחשמל.

מיוצרת מחומרים איכותיים (מודעות לסביבה)
ידידותיים לסביבה (חשיבה ירוקה) 

ובהתייעלות אנרגטית.

 הקונכייה מיוצרת מחומר פולימר חזק במיוחד
ומותאם לאקלים הישראלי.

בעלת טכנולוגיה ייחודית וחדשנית.

100% סינון מים, פילטר על כל פתח יניקה.

ללא ברום וללא כלור!
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היתרונות של
טכנולוגיה ופינוקים שלא תוכלו לוותר עליהם

אנו מתחייבים לבטיחות, בריאות, אמינות, איכות, חסכון ושירות!!!

סה”כ עלות החשמל
לתפעול הספא

מחיר לקוט”ש
כולל מע”מ

סה”כ
קוט”ש לחודש

נמדד כאשר הטמפרטורה
קבועה כל החודש

55.60 ש”ח 0.5738 ש”ח 96.9 KW 39O
C

ייתכנו שינויים במחירי החשמל.
נבדק בתנאים של 30 דקות שימוש ביום, למשך חודש שלם.

39O ומשאבת סחרור העובדת 24 שעות ביממה.
C
חום המים מכוון ל-

טבלת חסכון בחשמל: חסכון בחשמל של עד מאות ש"ח בחודש

סה”כ
עלות

חודשית
= עלות

לקוט”ש X  קוט”ש
חודשי

צורת החישוב:

הינה יצרנית אמריקאית הגדולה והוותיקה בעולם, שמתמחה משנת 1977 בייצור ותכנון של 
מערכות ספא חיצוניות. בעלת תקן אמריקאי, אירופאי וישראלי.

 :HotSpring היצרנית

מיוצרת מחומר פולימר קשיח ביציקה אחת, בתהליך ואקום פורמינג ללא הדבקת פיברגלס. 
חומר הפולימר עמיד בשמש, אינו נסדק, אינו מתקלף ואינו מקבל שלפוחיות. עמיד גם ליד הים.

קונכיית המערכת:  

HotSpring פיתחה פטנט לחומר המעטפת EverwoodHD, סגסוגת עץ בשילוב של 
פרוליפרופילן בגימור של שיקוף, היוצר מראה של עץ טבעי ללא צורך בתחזוקה.

מעטפת מערכת הספא:

אקוסטי וטרמי קיים במערכות כברירת מחדל. הבידוד מורכב מ-7 שכבות פוליאוריטן נוזלי 
לשמירת טמפרטורת המים + הקצפה מלאה של פוליאוריטן למניעת חיכוך הצנרת ולמניעת 

רעש + הפוקסי בתחתית למניעה של חדירת עכברים ומזיקים למנועים ולצנרת. 

בידוד: 

בעקבות פיתוח של טכנולוגיה יחודית במערכות הספא, חווית המתרחצים נעימה ובטוחה. חיטוי ללא כלור / ברום: 
אוזנטור יחודי להוטספרינג FreshWater® III Corona Discharge, המאפשר יכולת ייצור של 

O) ולכן ניתן להימנע בשימוש של כלור / ברום.
3
850ppm אוזון (

מערכת אוזון: 

המערכת היחידה בעולם שמעבירה את כל המים גם בזמן השימוש דרך הפילטרים לפני שהם 
עוברים בצנרת ובמנועים. מינימום 3 פילטרים קרמיים בכל מערכת, הניתנים לשטיפה במדיח 

כלים, קלים לתחזוקה ועמידים לאורך שנים. 

100% סינון של המים: 

יניקה (שאיבה) עלית, ממוקמת בבית הפילטרים ומתחת לכל פילטר ללא יניקה (שאיבה) 
תחתית שבזמן שימוש עלולה להיות לא בטיחותית למשתמשים.

מערכת היניקה: 

יעילות מוסמכת לתקן הלאומי APSP14 ולוועדת האנרגיה של קליפורניה וועדת הבחירות 
המרכזית (על פי חוקי קליפורניה, ארה"ב).

יעילות אנרגטית: 

עלויות נמוכות במיוחד, כ-55.6 ש"ח בחודש על בסיס הפעלת המסאג'רים במשך שימוש של 
39O מעלות כל החודש, כולל חימום וסרקולציה 24 שעות 

C
כ-30 דקות ביום בטמפרטורה של 

ביממה. זוהי החברה היחידה המפרטת הוצאות אלו באתר היצרן.

חסכון בחשמל: 
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®No-Fault, עשוי מטיטניום חכם וחסכוני בחשמל, דוחה אבנית וקורוזיה, הספק 

1500W +בלבד, הנמוך ביותר שקיים במערכות ספא.
גוף חימום: 

המערכת היחידה בעולם שיכולה לעבוד בחיבור חד פאזי או שלוש פאזות.חיבור חשמל: 

סרקולצית המים מתבצעת ע"י מנוע סחרור ®SilentFlo, שעובד 24 שעות ביממה מנוע סחרור: 
בתצרוכת חשמל של נורת 39W. עובד ע"י רוטור בעל התנגדות מגנטית למניעת 

חיכוך ובלאי. 
IQ2020 פיתוח וייצור של הוטספרינג. מערכת בקרה מתקדמת ואיכותית 

המותאמת לפיתוחים וחידושים עתידיים. פאנל ההפעלה המקורי של הוטספרינג 
פשוט להפעלה ומוגן מים.  

מערכת בקרה: 

מקורי של הוטספרינג. מתקדם פונקציונלי ומכיל הגדרות בסיסיות ומתקדמות של 
בחירת שפה, תוכנית ניקוי, נעילות ועוד... הפאנל בכל המערכות מוגן מים. בחלק 

מהמערכות הפאנל אלחוטי ומעוגן על בסיס שמפיק אנרגיה אלקטרומגנטית. 
הפעלה ע"י מגע גם במצב רטוב.

פאנל הפעלה: 

פטנט רשום ומהפכני בתעשיית הג'קוזי, מסאג'ר יחודי במערכות הוטספרינג. חוויה 
יחודית של זרמים עוצמתיים ומבוקרים שעולים ויורדים לאורך עמוד השדרה. 

תחושה שאין כמותה.

 :Moto-Massage® 'מוטו- מסאג

בהוטספרינג המסאג'רים ייחודיים, שפותחו והותאמו לגוף האדם על-ידי מיטב 
המומחים בתחום. המאסאג'רים מותאמים למגוון טיפולים ואזורים בגוף, חווית 

המסאג'רים שונה לחלוטין מחווית הג'טים.

מסאג'רים: 

כורסאות הספא פותחו על-ידי מיטב האורטופדים להשלמת עיסוי אולטימטיבי 
בשילוב של מסאג'רים יחודיים מנירוסטה איכותית. המערכות מרווחות במיוחד 
ומותאמות גם לאנשים גבוהים ומלאים. כריות אורתופדיות מתכווננות לתמיכת 

העורף ולהפגת מתחים. תכנון קפדני של המושבים למניעת הצטופפות אי נוחות 
בזמן השימוש. שטח רצפה מרווח לשחרור הרגליים ולנוחות המשתמשים. 

הנדסת אנוש: 

Luminescence® multi-color four-zone, מותקנת כברירת מחדל במערכות. 
7 אורות צבעוניים מתמזגים שניתנים לשליטה ע"י המשתמש בהתאם לאווירה 

הרצויה. התאורה ממוקמת בדופן העליונה, בכריות, במאסאג'רים, במזרקה 
ובחלל המים הפנימי.

מערכת תאורה לדים: 

מקורי של הוטספרינג. כיסוי עבה במיוחד שכולל חיזוקי ברזל, תפירה ואיטום 
ברמה קפדנית. בכיסוי שיפועים קלים לניקוז מי גשמים. הכיסוי מבודד ושומר על 
טמפרטורת המים. הכיסוי מחוזק ומותאם להתקנת מתקן הרמה לנוחות פתיחתו. 

הכיסוי בטיחותי וניתן לנעילה בארבע פינות עם אבזם ומפתח.

כיסוי עליון: 

יצרן מקורית ומקיפה על מערכות הספא. החל מ-5 שנים ללא אותיות קטנות 
הכוללת הגעת טכנאי וחלפים מקוריים.

אחריות: 

מערכות הוטספרינג מתאימות להתקנה חיצונית, פנימית, עילית ו / או שקועה. 
מיועדות לגינה, לפנטהאוז, לדירה, לחצר, למרפסת ועוד.... מערכת הוטספרינג 

מוגדרת ניידת ואינה מצריכה אישורים כמו התקנת בריכה.

התקנה: 
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בשיתוף פעולה עם מומחי העיצוב בעלי שם עולמי - מקבוצת BMW DesignworksUSA, גיבשנו וביצענו רעיון עיצובי חדש של שילוב מערכות 
 הספא בגינה שלכם - מבחינה אסתטית ועיצובית מבלי לפגוע בטכנולוגיה. יצאנו לדרך חדשה ! צוותי העיצוב של חברת HotSpring יחד עם

 צוותי העיצוב של קבוצת BMW DesignworksUSA - התחילו מנייר שרטוט נקי (בגישת "הבד הריק") לתכנן ולפתח מחדש את העיצוב של מערכות
הספא של HotSpring והפכו אותן להיות המוקד המיוחד, המרשים והעדין בחלל הגינה שלכם, כך שאף אחד לא ישאר אדיש.

מעוצב על-ידי

מעוצב במומחיות

עיצוב הפינה כמפל
כל פינה, מעוצבת כמו מפל - נותן את הרושם שהקונכייה זורמת מעל

המעטפת ומסייעת חזותית בשילוב הקונכייה והמעטפת.

Moto-MassageTM DX מסאג'ר
מסאג'ר פטנט ייחודי זה מציע מבט חדש ונועז. אור צבעוני נעים,
 מאיר דרך לוחיות אקרילי עמומות. הכרית עוצבה מחדש בעיצוב

טרפזי המשתלב בהתאמה מלאה לעיצוב כל פנים הספא.

חדשנות בעיצוב
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עיצוב בנוחות השימוש
סדרת ®Highlife מדהימה חזותית -

 כל תכונה בה עוצבה מחדש בחשיבה 
רבה. פשוט, אלגנטי ופונקציונלי, 

תוכלו למצוא שמערכת הספא שלכם
מסדרת Highlife, משתלבת בצורה

 חלקה ומלאה לחיים בביתכם.

ניסיון ללא תחרות 
במערכות ספא
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היופי בפרטים

קונכיות יפות ונוחות
קונכיית מערכות הספא של ®HotSpring Highlife, תוכננה בכדי לספק לכם נוחות וסגנון משופרים.  

מושבים מפוסלים המערסלים את גופכם בתנוחה טבעית-עוברית (כמו תינוק ברחם). 
 שולי הקונכייה עוצבו מחדש למניעת גלישת המים מחוץ למערכת (מסייע בשמירת יותר מים בספא). 

חדשנות בעיצוב

קווים נקיים בשולי הקונכייה לניצול המקום להנחת משקאות בזמן שימוש במערכת.  
עיצוב אלגנטי, זורם ומשתלב משולי הקונכייה אל החלק הפנימי. 

המבנה הייחודי באזור הרגליים יספק לכם תחושה נהדרת ונוחה.
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ריקוד מים

שפרו את חוויית הטבילה 
שלכם במערכת הספא עם 

המראות והקולות של מזרקת
.BellafontanaTM המים הבלעדית

המזרקה כוללת שלוש
קשתות צבעוניות של מים, 

מתכווננות ויוצרות מזרקה
  אלגנטית, שתוכלו ליהנות

ממנה כשאתם בתוך או 
מחוץ לספא. המזרקה כלולה
 .Highlife ברוב דגמי סדרת

בחירת צבע הלילה שלכם

הפעלת תאורה עדינה 
בלילה חשוך או הפעלת
תאורה צבעונית קבועה
 או מתחלפת, הניתנת 

לבחירה במערכת
התאורה שלנו 

 ,multi-zone LuminescenceTM    
המאפשרת לכם לבחור

 בקלות תאורה המתאימה
למצב הרוח שלכם 

ולאווירה הרצויה.

השלמת החזון

גם בפרטים
הקטנים לא חסכנו. 

 בוררי השליטה
והמסאג'רים

הממוקמים בשוליי
הקונכייה - הונדסו

ועוצבו מחדש
על מנת שישתלבו

בהרמונית 
העיצוב הכללי.
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עיצוב עכשווי של 
המעטפת והקונכייה 

צבע הקונכייה: קרם, צבע המעטפת: טיק

חדשנות בעיצוב
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Everwood® HD מעטפת
מעטפת הספא היא בדרך כלל החלק הנראה ביותר ועם זאת עליה

מדברים הכי פחות - עד עכשיו! כבר כמעט 2 עשורים, אנו חלוצי הרעיון
של שילוב עץ סינטטי עם עץ טבעי ללא צורך בתחזוקה. השנה יצרנו את

הדור הבא של מעטפת הספא Everwood HD. גימור ברמה גבוהה, 
המציע סיבים של עץ עשיר יותר ועמידות של ה-Everwood המקורי שלנו.

צבעי קונכיה אלגנטיים
עם מיטב המעצבים, בחרנו שלושה צבעי קונכיה חדשים ורעננים לסדרת

.(Ice Gray) וקרח אפור (Creme) קרם ,(Alpine White) לבן :Highlife
 הצבעים הייחודיים האלו מספקים קשת סגנונות רחבה, מסגנון מסורתי
לסגנון מודרני. אפשרויות נוספות צבע הן: מדבר (Desert) - המושלם 

 (Tuscan Sun) עבור אלו המעדיפים גימור עם טקסטורה, וצבע שמש טוסקנה
המציע מראה עשיר של גרניט.

כיסויים 
ASTM בהתאם לתקני בטיחות של UL מסווג ,Highlife® כל כיסוי מסדרת

  (אגודה אמריקנית לבדיקות ולחומרים, סטנדרטים בינלאומיים העוסקים בפיתוח
ופירסום תקנים טכניים למגוון רחב של חומרים, מוצרים, מערכות ושירותים). 

כוללים מנעולים בטיחותיים לילדים, הניתנים לנעילה עם מפתח. כולל רצועות
קרמל (Caramel)צפחה (Slate)שוקולד (Chocolate)חזקות ומתכווננות העוזרות לשמור על הכיסוי בבטחה ועל מניעת כניסת ילדים.

(Desert) שמש טוסקנהמדבר
(Tuscan Sun)

מונטריי אפור
(Monterey Grey)

(Teak) טיק (Mocha) מוקה

(Alpine White) לבן(Creme) קרם(Ice Grey) אפור קרח
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עובדים עד מאוחר. נסיעות ארוכות.
אימונים קשים. ריצות ארוכות.

גב כואב. שרירים כואבים. כאבי פרקים.
אימון כדורגל. שיעורי בית. עבודה מול מחשב.

העיסוי שעושה לכם את היום

כאשר מציאות החיים עושה את שלה על הנפש והגוף, תנו למסאג'רים המרגיעים של 
HotSpring, להקל על הלחץ הפיזי והנפשי שיכול להתיש. המים החמים והעיסוי 

של HotSpring, יכול להיות חלק חשוב של הבריאות שלכם בשגרה  
היומיומית, בכדי לעזור לכם להרגיש הכי טוב. 
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Moto-Massage DX המסאג'ר הפטנט הייחודי
לפני יותר מ-30 שנים, המצאנו פטנט הידרותרפי, מאוד מרגש וראשון מסוגו בתחום 

המסאג'רים. כיום, הדור הבא של המסאג'ר Moto-Massage DX ממשיך לספק חוויית 
  ,HotSpring בלעדי לחברת - Moto-Massage DX מסאג' שאין כמותו. המסאג'ר
מספק שני זרמים חזקים של מים, שנעים למעלה ולמטה לכל אורך הגב שלכם. 
מעל כל המסאג'ר הייחודי שלנו ה-Moto-Massage DX, ממוקמים ארבעה מסאגרי

 Precision, לעיסוי נמרץ בצוואר ובכתפיים שלכם. שני סוגי המסאג'רים הללו,
 עובדים יחד בהרמוניה כדי להעלים את המתח והכאב.

עיסוי בגב שאין כמותו
מסאג' ללא תחרות
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מסאג'רים מיוחדים בתנועה למגוון עיסויים

SoothingStreamTM מסאג'ר

 זרם רחב של מים מפוזר דרך 
12 יציאות, כדי להקל בעדינות 

על המתח בכתפיים ובגב העליון.
החלק הפנימי מסתובב. 

מסאג'ר 

Rotary Hydromassage 
זרם מסתובב וחזק, המספק 
עיסוי עמוק לכל חלקי הגב.

FootStreamTM מסאג'ר
מסאג'ר חזק ביותר כדי 

לספק הקלה על רגליים 
כואבות ולשחרר מתח 

וכאב עמוקים בגב התחתון.

חוויית הידרומסאג' 
 שלא ניתן לנצח

מסאג' ללא תחרות
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מערכות הספא מסדרת ®Highlife כוללות עד שבעה מסאג'רים שונים, בנוסף למסאג'ר הבלעדי והייחודי Moto-Massage DX. על מנת לספק את 
הכמות הנכונה של לחץ ועיסוי לקבוצות השרירים השונים, כל מסאג'ר מספק חוויה שונה. סמוך עלינו, כאשר אנו אומרים, "כשאתם יוצאים מהספא  

שלכם, אתם לא מרגישים אותו הדבר כמו שנכנסתם."

Hydrostream™ מסאג'ר
מסאג'ר בגודל בינוני זה,

יוצר עיסוי בלחץ גבוה.

מסאג'ר
Directional Precision  
 מקל על מתח באזורים 

ממוקדים של הגב,
הצוואר ושוקי הרגליים. 

מסאג'ר
Directional Hydromassage
התאמה אישית של עיסוי, על
ידי הפניית זרם חזק של מים, 
למקום שבו זקוקים לו ביותר.

מסאג'ר
Rotary Precision™ 

כמו האצבעות של המעסה. 
 הזרבובית מסתובבת 

ומתמקדת באזורים עדינים
כמו פרקי כף היד שלך. 

קיים בדגמים נבחרים.

מרגיש בדיוק כמו שצריך
ComfortControl TM ליצור את הכמות המושלמת של הלחץ במערכת

שלנו. יש לכוון את עוצמת כל מסאג'ר על ידי סיבוב של פני מערכת
המסאג'ר או לסובב את כפתורי הבקרה האווירית בחלק העליון. 

SmartJet TM בכדי לעזור לכם לחסוך בעלויות החשמל, המערכת
שלנו, מאפשרת לכוון את הכח של קבוצות מסוימות של מסאג'רים, 

במקום הפעלת כל המסאג'רים באותו הזמן.
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 100% סינון ללא-מעקפים וללא יניקות מהקרקע
כל המים בסדרת ®HotSpring Highlife מסוננים כל הזמן. בספא אחר, 

כאשר המסאג'רים פועלים, המים עוקפים את המסננים מהקרקעית - בדיוק בזמן 
 ,Highlife® שאתם הכי צריכים את המים מסוננים. מערכת הספא שלנו מסדרת

כוללת עד חמישה מסננים, המאפשרים לכל המים לעבור דרך המסננים, 
גם כאשר המסאג'רים פועלים. ®HotSpring Highlife הינה המערכת היחידה

עם 100% סינון המים ללא-מעקפים וללא יניקות תחתיות.

 Tri-X פילטרים קרמיים  
מסנני Tri-X TM משתמשים בטכנולוגיה תלת-ממדית בלעדית, בכדי לסנן באופן 

משמעותי יותר מים מאשר מסנני נייר רגילים - מה שהופך אותם לחלק חשוב 
במערכת הסינון 100% ללא-מעקפים שלנו. בנוסף, הם מחזיקים לאורך זמן רב  

יותר,כ-6 שנים. לנוחות נוספת בשל איכותם - ניתן לנקותם במדיח הכלים. 

 EverFresh מערכת טיפול במים
מערכת הטיפול במים שלנו EverfreshTM , משלבת שלושה אלמנטים - אוזון, יוני 

כסף ושוק הMPS שאינו כלור - בכדי לטהר את מי מערכת הספא בבטחה,  
ללא צורך בברום או בכלור.

פתרונות מותאמים אישית לטיפול המים 
לא משנה באיזו אפשרות תבחרו - יש לנו פתרון שיתאים לצרכים שלכם. הקו 
הבלעדי שלנו למים טריים הוא באיכות גבוהה, מוצרי טיפוח למים בבקבוקים, 

בתוספת חידושים כמו מסיר הסידן שלנו Act VanishingTM ומנקה פילטר 
מראש CleanScreenTM,  יאפשרו לכם להתחיל עם איכות המים הטובה 
ביותר האפשרית. צוות השירות מכירות המקצועי שלנו יעזור לכם לבחור

את תכנית טיפול המים המתאימה לכם.

   מערכת האוזון Freshwater® III מזריקה מיליוני בועות זעירות ומרוכזות 
מאוד באוזון לתוך המים, לנטרול מזהמים במגע. נמצא בכל הדגמים.

מקל היונים +FreshWaterAg משחרר יוני כסף עם   
פחם פעיל לתוך המים, כדי למנוע התפתחות חיידקים. 

שוק FreshWater MPS שאינו כלור, מחמצן מזהמים,  
מסיר ריח ומבהיר מים.

תמיד מסונן, 
תמיד מבעבע

מי ספא צלולים חיוניים לחוויית הספא שלכם. זו הסיבה שאנחנו שמים 
כל כך הרבה מחשבה בפיתוח טכנולוגיות, שיסייעו להבטחת סינון המים

סינון ללא-מעקפים 

HighLife רק מערכת ספא מסדרת
כוללת עד חמישה מסננים המאפשרים

מעבר של כל המים בספא דרך המסננים, 
גם כאשר המסאג'רים פועלים.

טיפול קל במים

מהמים
היחידה המסננת

במערכות עם 3 מסננים ומעלה

HotSpring

במערכת הספא שלכם ושתמיד המערכת תהיה מוכנה בשבילכם.

100
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EnergySmart® מערכת אנרגיה חכמה
יותר לא צריך לדאוג לחשבונות חשמל גבוהים בזכות  

מערכת ספא מסדרת ®Highlife, הכוללים את המערכת 
 "EnergySmart אנרגיה חכמה" HotSpring המקיפה של

אשר שומרים על המים בטמפרטורה הרצויה לכם, 
תוך כדי שימוש בכמות מינימאלית של חשמל אפשרית. 

מבודד לחלוטין
קצף בידוד מלא, אותו החומר שנמצא במקפיאים מסחריים, מיושם במספר 

 שכבות בצפיפות שונה, בכדי למקסם את יעילות האנרגיה. טכניקה בלעדית זו 
עוזרת למנוע פערים וחללים בקצף שיכולים להגדיל את השימוש באנרגיה. 

המערכת שומרת על אנרגיה כמו תרמוס.

יש לכם כיסוי
אנו מייצרים את כיסוי הספא שלנו, כדי להבטיח איטום מקסימלי הלוכד את 

 ASTM החום. הכיסוי כולל צפיפות קצף, מנעולי בטיחות לילדים ורישום בתקני
לבטיחות. מערכת ספא בסדרת ®Highlife, כוללת חיסכון אנרגיה ואיטום 

מקסימלי, המונע בריחת חום ממרכז כיסוי הספא. 

no-fault® גוף חימום
גוף חימום ייחודי העשוי מטיטניום. ממקסם העברת חום למים ומספק עמידות 

בפני קורוזיה ללא תחרות. למעשה, גוף החימום הפטנט שלנו, נמצא באחריות 
חמש שנים, ללא קשר לכימיית המים. 

5000® SilentFlo משאבת סחרור
עובדת ברציפות בסינון מי הספא - 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בכל ימות החודש -

באמצעות צריכת חשמל מזערית הפחותה מפעילות נורת מקרר פנימית
(39 ואט). משאבה המוקדשת לעבודה, מונעת את הצורך בשימוש 

SilentFlo-במשאבת מסאג'ר גדולה הצורכת חשמל רב לצורך סינון. משאבת ה
עובדת על התנגדות מגנטית למניעת חיכוך וכתוצאה מכך מפחיתה

עלויות אנרגיה ובלאי גבוהות. 

אנחנו קובעים את הסטנדרט
חברת HotSpring אישרה את כל הדגמים לסטנדרטים המחמירים של וועדת 

 APSP 14 ולסטנדרטי יעילות האנרגיה הלאומיות (CEC) האנרגיה בקליפורניה
לספא נייד.

עלויות האנרגיה
בפועל עלויות האנרגיה

שלכם יהיו תלויות בדגם 
שתבחרו, באיזו תדירות
תשתמשו, בטמפרטורה

שתגדירו כקבועה, 
בטמפרטורה בחוץ ובמחיר  

החשמל במקום שבו אתם
 חיים. טבלת האנרגיה ממול,

 מציגה צריכת אנרגיה
משוערת של מערכת 

ספא בגודל בינוני, מסדרת  
®Highlife ובשימוש מלא.

חיסכון ויעילות מוחלטת
יעילות מתקדמת

עלויות חודשיות משוערות
שעות קילווואט X מחיר לשעה קילוואט

טמפרטורה = שיעור טמפרטורת הסביבה הממוצעת השנתית. 
קוט"ש = שיעור קילוואט לשעה בממוצע לחודש להפעלת ספא *

תעריף = שיעור התעריף הממוצע טעון לקילוואט לשעה בדולר **
עלות = שיעור עלות האנרגיה החודשית הממוצעת לתפעול ספא *

 עיר      טמפרטורה      קילו-וואט      תעריף        מחיר    

ישראל            24ºC        96.9                 0.6376 ש"ח         61.78 ש"ח

 לונדון             11.4º       199                 0.15470 יורו         30.85 יורו

ברלין             9.7º         213                 0.25983 יורו         55.29 יורו

מדריד            14.6º       174                 0.19488 יורו         33.95 יורו

פריז               12.0º       194                 0.14269 יורו         27.72 יורו

הלסינקי         6.0º        242                 0.15614 יורו         37.78 יורו

אוסלו             6.6º        237                 0.30217 יורו         71.69 יורו

סטוקהולם   6.8º          235                 0.20092 יורו         47.27 יורו

 מבוסס על מערכת ספא בינונית מסדרת Highlife, בשימוש 6 פעמים בשבוע, בטמפרטורה של °102f, מסאג'רים פועלים 15 
דקות ו-15 דקות עם מנוחה של המסאג'רים במהלך כל שימוש. הבדיקה נערכה על ידי מעבדה מוסמכת צד שלישי, באזור 

מבוקר, בטמפרטורות סביבה מרובות, באמצעות נתונים רציפים, בניטור רכישת ואט, טמפרטורה ולחות, עם כל הציוד מכויל 
בקפדנות, כדי להבטיח את דיוק הנתונים. צריכת אנרגיית בודדה, תשתנה בהתאם לטמפרטורת המים שתקבע, דפוסי שימוש 

הצרכן בפועל ותנאי הסביבה בפועל. 
** מבוסס על התעריפים כמסומן על ידי פורטל האנרגיה של אירופה www.energy.eu. המחירים עשויים להשתנות - מומלץ 

לבדוק עם ספק החשמל המקומי שלכם לתעריף הנוכחי באזור שלכם. 
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המים החמים שלא נותנים
לכם רגליים קרות

מערכת הספא של HotSpring תהיה שם תמיד 
בשבילכם - חמה ומוכנה - מתי שתצטרכו. 

אתם יכולים להיות בטוחים שהחידושים שלנו 
שבתחום יעילות אנרגיה, ישמרו את השימוש 

באנרגיה למינימום ויספקו לאורך זמן -
ערך שאין כמוהו ! 
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דגמים מסויימים כוללים את פאנל ההפעלה המשמש 
גם כשלט רחוק אלחוטי וחדשני עם טכנולוגיית מסך מגע.  בקרה מתקדמת,

הפעלה פשוטה

בקרה נוחה
חלק ממערכות HotSpring בסדרת ®Highlife, מאובזרות בשלט אלחוטי עם מסך מגע החדש שלנו, שנחשב למילה האחרונה בטכנולוגיית בקרת 
 מערכות הספא בעולם. מסך המגע גדול, עמיד למים וכולל תצוגת LCD צבעונית עם אייקונים ותפריטים קלים לקריאה אינטואיטיבית ביום ובלילה. 

ניתן לשנות פונקציות מתוך הספא או ממרחק רב מחוץ לספא.

 מערכת הפיקוד
הדיגיטלית שלנו

כוללת הגדרות זמן, 
טמפרטורה, מצב קיץ, 

הפעלת מסאג'רים 
ועוד תכונות רבות אחרות.

בקרות אלו הן 
מהמתקדמות

והאינטואיטיביות 
ביותר במערכות

ספא כיום.  

קלות לתפעול.
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להגדיר ולשכוח
מערכת הבקרה IQ 2020TM הופכת את מערכת הספא מסדרת ®Highlife לפשוטה  

להפעלה, ללא צורך בתכנות. בכדי לחמם את הערכת הספא, פשוט יש להחליט
מהי טמפרטורת המים שרוצים ואז "להגדיר את זה ולשכוח מזה". במקרה של

הפסקת חשמל, הספא יחדש באופן אוטומטי פעולה רגילה ברגע שהחשמל חוזר.

הפעלה פשוטה
מערכות הספא מסדרת ®Highlife כוללות לוח בקרה

 עליונה (בדגמים מסויימים המצויינים בדפי המפרט
בהמשך) עם מסך LCD צבעוני מלא, הכולל תפריטים

קלים לניווט. כך שתוך דקות תהיה לכם שליטה
בבקרות מתקדמות אלה.

להתכונן, להגדיר, לטבול
היו בטוחים שמערכת הספא מסדרת ®Highlife חמה
ומוכנה עוד לפני שיצאתם החוצה אליה. נורת המדד

ON / מוכן, שולבה בחלק הקדמי של הלוגו שעל
הספא, אשר ניתן לראותו גם עם הכיסוי סגור. כמו-כן,  

 אורות אלו מועילים ככלי אבחון, לדעת כאשר הספא זקוק לתשומת לב. 

הגדרות מועדפות
     אחסנו את ההגדרות של צבעי האור והמסאג'רים האהובים, כך תוכלו לשחזר

במהירות את ההתאמה האישית שלכם, פשוט מאד - רק בלחיצת כפתור.

תקשורת דו-כיוונית
 תפסיקו את ההיסוסים אם להיות בעלי ספא. לוח הבקרה מספק הודעות קלות

לקריאה המייעצות על מצב מערכת הספא ומודיע אם יש צורך לטפל.

ניקוי מהיר
מושלם לרענון לפני טבילה מהירה או בעת הוספת 

חומרים למים, מיחזור הניקיון הנוח שלנו ממחזר ומרענן
את מי הספא כעשר דקות. 

 פונקציות בקרה
שעובדות בשבילכם

בקרה פשוטה
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לאירוח חברתי או בילוי אינטימי עם בני הזוג שלכם, מערכת השמע האלחוטית שלנו -  
תוסיף שכבה של הנאה מסוג אחר לחוויית הטבילה. ניתן להוסיף אפשרויות אלו בכל עת.

להתאים מוסיקה לפי
מצב הרוח שלכם
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מוקפים בסאונד
כאשר אתם מוסיפים מוסיקה למערכת הספא מסדרת ®Highlife שלכם,  
רמקולי איכות מותקנים בחלק העליון, רמקולים קופצים אלו יאפשרו לכם 

ליהנות ממוסיקה בתוך או מחוץ לספא.

משולב במלואם
 ,Highlife® מערכת הקול האלחוטית שלכם משתלבת במערכת הספא מסדרת

מה שאומר שיש לכם גישה נוחה לקול (כמו בס, טרבל והגדרות אחרות) 
 ישירות דרך לוח הבקרה של הספא.

מערכת סאונד אלחוטית עם טכנולוגיית בלוטות'
להזרים מוסיקה ממקור באינטרנט או להשתמש 

בספרייה של שירים משלכם. הבחירה היא  
שלכם - בעזרת מערכת הקול שלנו קלת- 

השימוש,הכוללת טכנולוגית בלוטות' אלחוטית.  
מערכת הקול כוללת מגבר רב עוצמה ואפשרות 

לסאב להגדלת נפח וצלילי בס עשירים יותר.

מוזיקה
אלחוטית מוכנה

מערכת הספא של 
®Hot Spring היא 

"מוכנה-לבידור", מה 
שאומר שניתן להוסיף 
 אפשרויות אלו בכל זמן! 

להגדיל את האפשרויות שלכם
מעדיפים להשאיר את מכשיר המוזיקה בבית? או אולי תרצו להקשיב לספורט 

 בטלוויזיה? בית-המעגן האלחוטי והאופציונלי שלנו, מאפשר לכם להתחבר 
כמעט לכל מקור שמע (אייפון, אייפוד, מחשב נייד, טלוויזיה ועוד) 

ומיד להעביר את הצליל למערכת הספא שלכם. 

מוסיקה מתוך או מחוץ
למערכת הספא שלכם

מערכת סאונד אלחוטית
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פטנט מתקני הרמת הכיסוי שלנו, הופכים את פעולת פתיחת, הסרת והחלפת כיסוי הספא לקלה. על ידי ביטול הצורך בגרירת הכיסוי 
על הספא ושמירה מנגיעה בקרקע, מתקני ההרמה יכולים לעזור בהארכת חיי הכיסוי. ישנם ארבעה סוגי מתקני הרמה להתאמה

לצרכים שלכם. 

CoverCradle מתקן הרמת כיסוי
תנו למתקן הרמת כיסוי CoverCradle להרים 

בשבילכם! בשביל הקלות האולטימטיבית, מתקן  
רובוטי חזק זה, מציע מנגנון לגלישה אולטרה חלקה 
ותמיכה עם קפיצים למשקל של כ-18.14 ק"ג. תומך 

בכל גודל של כיסוי. דורש מרחק של כ-61 ס"מ.

CoverCradle II מתקן הרמת כיסוי
CoverCradleII הינו גרסה קלה יותר  

לגרסה המקורית CoverCradle. בשימוש 
קפיץ אחד למשקל של כ-18.14 ק"ג. 

הסרה קלה ומהירה ביותר. דורש מרחק  
של כ-70 ס"מ.

UpRite מתקן הרמת כיסוי
אידיאלי למקומות צרים ומערכות ספא שקועות. 
מתקן הרמת כיסוי Uprite גם מספק אלמנט של 

פרטיות על ידי החזקת הכיסוי מקופל במצב אנכי. 
דורש מרחק של כ-18 ס"מ.

Lift’n Glide מתקן הרמת כיסוי
מתקן הרמת כיסוי Glide Lift’n פשוט 

להפעלה. הרימו את הכיסוי,  
החליקו אותו אחורה ותהנו. דורש 

מרחק של כ-36 ס"מ.

.HotSpring אתם תיהנו לעתים קרובות יותר, ממערכת הספא שלכם עם אביזרי הנוחות הנוספים המסופקים על ידי חברת
    אביזרים אלו עוצבו וייועדו באופן ספציפי למערכות ספא מסדרת ®Highlife, כך שתוכלו להפיק את המרב מטבילה במערכת

הספא של HotSpring. אל תתפשרו על אחריות או השקעה, בבחירת מותגים אחרים. מומלץ להתעקש על האביזרים
האמיתיים שלנו. 

גישה קלה לשימוש יומיומי
גישה נוחה
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Everwood HD מדרגות
  HD עשוי מאותם חומרים וטקסטורה באיכות
 EverwoodHDTM כמעטפת הספא, מדרגות

כוללים עיצוב מודרני, צבעים תואמים 
וייראו נהדר במשך שנים.

צעד למעלה לפאר
מדרגות למערכת הספא הינה תוספת להקלה בכניסה וביציאה ממערכת הספא. מדרגות הספא של HotSpring אישיות 

ומעוצבות. קיים מגוון רחב של מדרגות, כך שתוכלו לבחור את המדרגות המתאימות ביותר לצרכים שלכם.

NXT Step מדרגות
פותחו בשיתוף עם מערכות ספא הבלעדיות 
מסדרת HighLife NXT. מדרגות עכשוויות  

הכוללות חיפוי EverwoodHDTM בכל פסיעה,
 .HighLife הופך אותם למותאמים לכל סדרת

Polymer מדרגות
מדרגות עמידות וקלות משקל, המספקות 

נקודת כניסה יציבה למערכת הספא. מגיע 
 .EverwoodHDTM בצבעים המשלימים את חיפוי

100% ידידותיים לסביבה ועשויים מחומר ממוחזר. 

SpaStone מדרגות
עם שטח פנים גדול במיוחד ועשיר בטקסטורה, 

דגם החייב להיות צמוד למערכת ספא עם 
חיפוי SpaStone משטח ללא החלקה עדין 

המספק יציבות משופרת.

שמשיית צד לספא
השמשייה מעניקה צל לספא, 

שניתן לסובב בסיבוב של 
3600. בנוי מציפוי אבקת 

אלומיניום וצלחת אבץ פלדה. 
השמשייה עמידה בפני חלודה, 

עם צלחת בסיס מתחת 
למעטפת הספא המעניקה 

יציבות. קוטר כ-3 מטר ומגיעה
בצבע קרם או כחול כהה.  

חלקים משלימים ליד הספא
עם תוספות לספא מתחשבות אלו, ניתן לאבזר את מערכת הספא עם כל דבר שיעזור לחוויה גדולה. 

מעקה צד לספא
צלחת הבסיס של מעקה 

זה מחליקה בצורה בטוחה 
מתחת למעטפת הספא, בכדי 
 לתת יציבות ונוחות להתנועע 

מעל הספא - מה שהופך
את הכניסה והיציאה לקלה. 
בכדי להוסיף נוחות ובטיחות

  LED בלילה, כולל נורת
המופעלת באמצעות סוללה.

מתלה למגבות
לצד הספא

  שומר את המגבת 
בהישג יד, קל
      להרכבה, בנוי 
 מאבקת ציפוי

אלומיניום, הכולל 
גימור ברונזה. 
מספק תוספת 
מסוגננת ונוחה

למערכת הספא.
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שירות לקוחות שאין כמותו 
 נציגי שירות הלקוחות שלנו יבואו לקראתכם מעל ומעבר כדי להבטיח את קיום 
ההבטחה שלנו, והם לא היחידים. הצוות בחברת הייצור ווטקינס, יצרני מערכות 

הספא של HotSpring, מסור ומנוסה עם עובדים מעל לשלוש עשרה שנים. 
התרבות שלנו של יושרה, המחויבות למצוינות ולשירות הלקוחות שלנו, זה מה 

שהופך אותנו למנהיגים בתחום. 

HotSpring הינה המותג היחידי של ספא, 
אשר אחד מדגמיה נקרא בשם בסט ביי 

בכל אחד משבעת הפעמים שמערכות
ספא דורגו על-ידי הצרכנים.

HotSpring קיבלה הכרת סחר 
מוסמך לתשע שנים רצופות 

 Spasearch.org על ידי
בכל שנה מאז הצגת ההסמכה.

מחוייבים לאיכות
אנו נלהבים להכין את מערכות הספא הכי טובות בעולם 

ומזוהים באופן עקבי על איכות וערך יוצאי דופן. 

מערכת האיכות שלנו מאושרת
על-ידי רישום לוידס 

ISO9001: 2008-בהתאם ל
הסטנדרט הגבוה ביותר 

לעיצוב בינלאומי ומצוינות בייצור.

חברת הייצור "ווטקינס",
נוסדה בשנת 1977. יצרנית
 ,HotSpring מערכות ספא
מובילה עולמית ובנתה יותר

ממיליון מערכות ספא.

מערכות הספא של Hotspring מיוצרים
על ידי חברת הייצור ווטקינס, שהיא 

חלק מחברת Masco העשירה - בעלת 
500 חברות ממשפחת מוצרי איכות 

לבית, למשל:

שירות לקוחות מעולה

Aria®

החוויה האבסולוטית,
 כשיש מערכת ספא

המחויבות שלנו היא לספק את השירות הטוב ביותר לבעלי
מערכות ספא של HotSpring. אתם יכולים לסמוך מבלי לחשוש
על הצוות המקצועי והאיכותי שלנו, במתן שרות מקצועי ואמין. 
כמובן בגיבוי מלא של חברת HotSpring האמריקאית הידועה.  

שם שניתן לסמוך עליו
במהלך 40 שנה HotSpring בנתה מוניטין של איכות. אנו ממשיכים את המוניטין 
  HotSpring ודואגים לעמוד מאחורי המוצרים שאנו מוכרים. מערכות הספא של

שנחשבות למותג הנמכר ביותר בעולם, מצויות כיום ביותר חצרות ברחבי העולם  
מאשר כל מותג אחר. HotSpring מותג הבחירה באמריקה בכל 50 המדינות,  

בקנדה וביותר מ-70 מדינות נוספות. מרבית מלקוחותינו הינם בעלי מערכות
HotSpring במשך עשרות שנים וממשיכים להישאר נאמנים ברכישת מערכת 

נוספת עבורם או עבור מקורבים להם. 
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הנדסה מתקדמת
 להנאה אולטימטיבית

 Highlife® דגמי סדרת
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7 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 231, רוחב: 254, גובה: 97. מידות (ס"מ):
נוחות לכולם: ג'קוזי רחב הידיים בנוחות המושבים ל-7 משתמשים, עם מקום לכולם כדי ליהנות ממסאג'רים   

איכותיים, 2 משאבות מסאג'רים ושני מושבים עם מסאג'ר הפטנט הייחודי לHotSpring. כולל חידושים  
מתקדמים כמו בידוד, 100% סינון למים נקיים ומזרקה צבעונית ומרגיעה.

6 ישיבה + 1 מנוחה (יכולה לשמש כמדרגת כניסה). מקומות:

480 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,893 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (4) 2 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 3 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 2 מסאג'רי
Directional Precision® 30 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. 2 מהירויות. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת, 

ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת

מסאג'רים #2:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

5 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 20Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, הפעלה במגע, גם במצב רטוב. 
תצוגה צבעונית. שלט רחוק נשלף.

פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

דגם גרנדי עם קונכייה לבנה

Highlife® Collection

GrandeeTM גרנדי

דגם גרנדי עם קונכייה בצבע לבן, 
 EverwoodTMHD מעטפת מוקה ומדרגות
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דגם אנווי עם קונכייה לבנה

EnvoyTM אנווי

דגם אנווי עם קונכייה בצבע לבן, 
 EverwoodTMHD מעטפת מוקה ומדרגות

5 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 231, רוחב: 236, גובה: 97. מידות (ס"מ):

הירגעות רבת עוצמה: 43 מסאג'רים חזקים, ביצועים רבי עוצמה המובילים להרפיה מרגיעה ומבורכת.
כולל 5 מקומות ישיבה, סינון מתקדם למים נקיים. 2 משאבות מאסג'רים בעבודה רצופה.

בילוי זמן בדגם זה יעזור לכם להרגיש הכי טוב שיש.
1 שכיבה + 4 ישיבה  מקומות:

430 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,703 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 3 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 3 מסאג'רי
HydroStream® 10 מסאג'רי

Rotary Precision® 2 מסאג'רי
Directional Precision® 19 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. 2 מהירויות. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת, 

ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת

מסאג'רים #2:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

5 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 20Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, הפעלה במגע, גם במצב רטוב. 
תצוגה צבעונית. שלט רחוק נשלף.

פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

Highlife® Collection
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דגם אריאה עם קונכייה לבנה

דגם אריאה עם קונכייה בצבע לבן, 
 EverwoodTMHD מעטפת אפור מונטריי ומדרגות

5 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 221, רוחב: 221, גובה: 91. מידות (ס"מ):

הירגעות בסגנון: דגם הנבחר בשם הצרכנים כבסט-ביי. בעל טכנולוגיה מתקדמת ותכונות רבות עוצמה: 
פטנט המסאג'ר הייחודי ,Moto-MassageDX בידוד, מסננים איכותיים, מושב שכיבה נוח לעיסוי מרגיע.

עיצוב המעטפת וצבעי הקונכיה העכשוויים הופכים אותו לתוספת מדהימה לכל חצר.
1 שכיבה + 3 ישיבה + 1 מנוחה  מקומות:

372 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,382 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 2 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 5 מסאג'רי
HydroStream® 4 מסאג'רי

Directional Precision® 18 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. 2 מהירויות. 2.0 כ"ס בעבודה ממושכת, 

ובהספק עוצמה של 4.0 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת

מסאג'רים #2:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

5 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 20Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, גם במצב רטוב. פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

Highlife® Collection

AriaTM אריאה
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6 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 221, רוחב: 221, גובה: 97. מידות (ס"מ):
נוחות אמיתית: מערכת חסכונית באנרגיה, נוחות המושבים ל-6 אנשים ותכונות קבוצות מאסג'רים ממוקדים,

כדי להרגיע את הצוואר, הכתפיים, הגב והרגליים. להתענג באווירה מרגיעה, בישיבה מסוגננת, נוחה, 
עם תאורת LED צבעונית ומפל 3 קשתות מואר.

5 ישיבה + 2 מנוחה (היכולות לשמש כמדרגות לכניסה/ליציאה)  מקומות:

371 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,514 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (4) 2 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 3 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 1 מסאג'רי
HydroStream® 4 מסאג'רי

Directional Precision® 23 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.0 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 4.0 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. 2 מהירויות. 2.0 כ"ס בעבודה ממושכת, 

ובהספק עוצמה של 4.0 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת

מסאג'רים #2:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

5 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 20Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, גם במצב רטוב.  פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

Highlife® Collection

VanguardTM וואנגרד

דגם וואנגרד עם קונכייה אפור קרח

דגם וואנגרד עם קונכייה בצבע אפור קרח, 
 EverwoodTMHD מעטפת אפור מונטריי ומדרגות
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6 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 236, רוחב: 203, גובה: 84. מידות (ס"מ):

נוחות בסגנון: עם העיצוב העכשווי, תאורת LED צבעונית ומפל 3 קשתות מואר, ניתן להתחמם באווירת 
הג'קוזי, בזמן שנהנים מעיסוי מרגיע. כולל מקומות ישיבה רחבים ללא הפרעות, לכמות של עד 6 אנשים

ומגוון של 28 מסאג'רים. כך שיש מקום לכולם להירגע לחלוטין.
Highlife® Collection

SovereignTM סוברין

דגם סוברין עם קונכייה לבנה

דגם סוברין עם קונכייה בצבע לבן, 
 EverwoodTMHD מעטפת מוקה ומדרגות

1 שכיבה + 4 ישיבה + 1 מנוחה  מקומות:

337 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,344 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 1 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 3 מסאג'רי
Directional Precision® 18 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

3 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 16Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

.מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, גם במצב רטוב.  פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 
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5 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 188, רוחב: 236, גובה: 84. מידות (ס"מ):

חוויית רגיעה אמיתית: מעוצב נפלא ובנוחות. כולל 2 מושבי שכיבה ומתאים ל-4 אנשים כך שלכל מושב יש מרחב 
ברגליים! המסאג'ר הייחודי, מוטו-מסאג', מספק עיסוי אדיר בגב ולרגליים (2 מסאג'רים לכל כף רגל) וגישה קלה ללוח 

הבקרה. המושבים מאובזרים במגוון מסאג'רים מעולים ובמושב מנוחה המציע דרך נוספת ליהנות מחוויית הטבילה בספא.
2 שכיבה + 2 ישיבה + 1 מנוחה מקומות:

264 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,287 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 1 מסאג'רי
HydroStream® 4 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 18 מסאג'רי

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

3 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 16Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

.מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, גם במצב רטוב.  פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

Highlife® Collection

TriumphTM טריומף

דגם טריומף עם קונכייה לבנה

דגם טריומף עם קונכייה בצבע לבן, 
 EverwoodTMHD מעטפת מוקה ומדרגות
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דגם פרודיג'י עם קונכייה לבנה

דגם פרודיג'י עם קונכייה בצבע לבן, 
 EverwoodTMHD מעטפת אפור מונטריי ומדרגות

6 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 198, רוחב: 213, גובה: 84. מידות (ס"מ):
הירגעות מתקדמת: דגם חדשני, מפואר ונוח עם 5 מושבים, מגוון רחב של מסאג'רים חדשניים בכל מיקום 

ישיבה. בנוסף לעיסוי מרגיע, הסגנון והעיצוב ההגיוני של ספא זה, עוזרים להתאמה 
בצורה מושלמת בכל מרחב.

5 ישיבה + 1 מנוחה  מקומות:

293 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,230 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 1 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 1 מסאג'רי
Directional Precision® 14 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

3 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 16Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, גם במצב רטוב. פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

Highlife® Collection

ProdigyTM פרודיג'י

Highlife® סדרת 34



דגם ג'טסטר עם קונכייה בצבע קרם 

דגם ג'טסטר עם קונכייה בצבע קרם, 
 EverwoodTMHD מעטפת טיק ומדרגות

4 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 165, רוחב: 213, גובה: 74. מידות (ס"מ):
הירגעות מתקדמת: דגם המתאים במיוחד למרפסות ויכול להתאים לשינוע במעליות בבנייני רב קומות. מציע 

3 מסאג'רים מתקדמים, כולל מסאג'ר הפטנט של HotSpring ו-3 מושבים נוחים. מודל קטן, הכולל בידוד, 
אפשרויות סגנון ייחודיים וטיפול פשוט במים. דגם מסדרת Highlife המושלם לחלל ולסגנון החיים שלכם.

Highlife® Collection

JetsetterTM ג'טסטר
1 שכיבה + 2 ישיבה + 1 מנוחה  מקומות:

215 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

852 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
FootStream® 1 מסאג'רי

Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי
Directional Hydromassage® 1 מסאג'רי

HydroStream® 4 מסאג'רי
Directional Precision® 4 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

3 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 16Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

.מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, גם במצב רטוב.  פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 
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יצירת מערכת ספא
באמת מעולה

עד עכשיו, העיצוב החיצוני של ספא 
היה יחסית רגיל. מערכות הספא 

מסדרת Highlife®NXT שינו זאת - 
ההשפעה החזותית של העיצוב 

החיצוני החדש, היא שונה 
באופן מפתיע ומדהימה להפליא. 
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Highlife® Collection
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תת מבנה פולימרי
התת המבנה הפולימרי - קל משקל, מספק תמיכה 

יוצאת דופן ומתאים כגימור מצוין.

בסיס תחתון פולימרי
מבנה הבסיס התחתון כבד החומר, כולל
צלעות מובנות בתחתית, אשר מגבירות

את היעילות באנרגיה על ידי צמצום מגע קרקע.

דגמי ה-NXT, כמו שאר הדגמים מסדרת Highlife, כוללים קונכיות מפוסלות ומופלאות, יחד עם המעטפת הייחודית 
 שלנו בגימור מרקם עץ של EverwoodTM HD.מערכות ספא NXT כוללות גם תכונות בעלות ערך מוסף בלעדיות, כמו:  

.(Energy SmartTM) 100% סינון ללא-מעקפים והמערכת הייחודית מסוגה שמחזיקה את עלויות התפעול למינימום

ההבדל המובהק שמפריד מערכות ספא אלו מדגמים אחרים בסדרת Highlife הוא העיצוב החיצוני. הפרופיל הבולט 
של מערכות NXT מייצר אפקט צף ייחודי וכתוצאה מכך מערכת הספא מטופחת יותר. תבנית הבסיס השקועה יצירתית 

והפינות האדריכליות עובדות יחד כדי לייצר מראה של רהיט עכשווי באיכות גבוהה - שאינו דומה לשום ג'קוזי אחר.

NXT ההבדלים במערכות
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טכנולוגית שלט רחוק אלחוטי עם מסך מגע
לוח בקרת מערכת ספא חדשני זה, כולל מסך מגע LCD גדול, סמלים צבעוניים ותפריטים אינטואיטיביים, 

בכדי שיהיה קל לנווט את הפקדים של מערכת הספא שלכם. הטכנולוגיה האלחוטית המתקדמת הזו, 
מאפשרת להתאים בנוחות מסאג'רים, תאורה ופונקציות אחרות ממקום הישיבה האהוב עליכם בתוך 

הספא או ממרחק רב מחוץ לספא.

אפקט ציפה ייחודי
העיצוב החדשני של התת

מבנה הפולימרי, יחד עם
תבנית הבסיס השקועה 
גורמים למערכת הספא 
להראות כאילו עומדת 

על פינותיה.

נורית חיווי פועל / מוכן גדולה
.HotSpring® לוח אקרילי מלוטש המציג את לוגו

 עיצוב מתחשב של נורית החיווי, שנועד לחשוף
במבט חטוף שמערכת הספא פועלת ומוכנה  

בשבילכם. כמו-כן נועדה לשמש ככלי אבחון נוח.

פינות בעיצוב אדריכלי
המעוצבות בסגנון ייחודי. 

צורת הטרפז יוצרת אפקט
מדורג מקונכיית הספא לבסיס, 
אפקט החוזר על עצמו לאורך 
כל פנים הספא.מרקם מורכב

המוסיף עומק ומימד למערכת.

תאורה חיצונית
אורות חיצוניים בכל פינה,

נשלטים באופן עצמאי וניתן להתאים
צבע ובהירות. התאורה יכולה להיות
מוגדרת להפעלה אוטומטית ולכיבוי

בזמנים מוגדרים.
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NXT הגרנדי
גדול בתכונות. גדול בעיצוב.

בגרנדי NXT יש שבעה מקומות, מספק מקום 
נרחב להתחברות עם כל המשפחה. 

הגרנדי NXT כולל את כל שבעת סוגי 
המסאג'רים שאנו מציעים!

כדי להפעיל את מגוון המסאג'רים האלו - 
הגרנדי NXT כולל שתי משאבות מסאג'רים 

 .WaveMaster 2.5 HP חזקות ביותר

המסאג'ר פטנט שלנו 
 Moto-Massage DX

מספק שני זרמי מים 
חזקים, שנעים למעלה 

ולמטה לאורך הגב. 
אין כמו מסאג'ר זה. 

בלעדי לחברת 
®HotSpring. ונמצא 

בכל מערכת ספא 
 .Highlife NXT בסדרת 

GRANDEE NXT גרנדי

תכונות ואפשרויות בלעדיות:
Moto-MassageTM DX '2 מסאג'רי מוטו-מסאג

שלט רחוק אלחוטי עם מסך מגע

100% סינון המים ללא-מעקפים

מסננים קרמיים Tri-X TM הניתנים לניקוי במדיח הכלים

Energy Smart TM מערכת מקיפה

BellaFontanaTM מזרקת מים

מערכת מלח ®ACE למים (אופציונאלי)

מערכת אודיו אלחוטית (אופציונאלי)

מדרגות NXT או EverwoodTM HD (אופציונאלי)
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7 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 231, רוחב: 254, גובה: 97. מידות (ס"מ):
נוחות לכולם: ג'קוזי רחב הידיים בנוחות המושבים ל-7 משתמשים, עם מקום לכולם כדי ליהנות ממסאג'רים   

איכותיים, 2 משאבות מסאג'רים ושני מושבים עם מסאג'ר הפטנט הייחודי לHotSpring. כולל חידושים  
מתקדמים כמו בידוד, 100% סינון למים נקיים ומזרקה צבעונית ומרגיעה.

6 ישיבה + 1 מנוחה (יכולה לשמש כמדרגת כניסה) מקומות:

480 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,893 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (4) 2 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 3 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 2 מסאג'רי
Directional Precision® 30 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. 2 מהירויות. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת, 

ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת

מסאג'רים #2:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

5 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 20Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, הפעלה במגע, גם במצב רטוב. 
תצוגה צבעונית. שלט רחוק נשלף.

פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

דגם גרנדי עם אפור קרח

Highlife®NXT Collection

GrandeeTM NXT גרנדי

דגם גרנדי עם קונכייה בצבע אפור קרח, 
 NXT Step מעטפת אפור מונטריי ומדרגות
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NXT האנווי
העיסוי שצריך. העיצוב שרוצים.
באנווי NXT יש חמישה מקומות, מושלם עבור 

כל מי שרוצה מערכת ספא גדולה עם עיסוי
חזק, תכונות מתקדמות ועיצוב חדשני. 

כולל מושב שכיבה נוח עם המסאג'ר הייחודי
Moto-Massage DX שזורם למעלה ולמטה 
לאורך הגב, בזמן ששרירי השוקיים וכפות 

הרגליים מקבלים עיסוי ממסאג'רים אחרים.
כיסא הקפטן ייחודי בעיצובו ומספק עיסוי גבי 

מלא וטיפול לפרקי הידיים והרגליים.
מזרקת המים

BellaFontana
הבלעדית 

מייצרת שלוש קשתות 
מוארות של מים. כך 

שניתן ליהנות מהם מתוך
הספא או מהוספת

אווירה כאשר מבלים 
מחוץ לספא.  

ENVOY NXT אנווי

תכונות ואפשרויות בלעדיות:
Moto-MassageTM DX 'מסאג'ר מוטו-מסאג

כיסא הקפטן

שלט רחוק אלחוטי עם מסך מגע

100% סינון המים ללא-מעקפים

מסננים קרמיים Tri-X TM הניתנים לניקוי במדיח הכלים

Energy Smart TM מערכת מקיפה

BellaFontanaTM מזרקת מים

מערכת מלח ®ACE למים (אופציונאלי)

מערכת אודיו אלחוטית (אופציונאלי)

מדרגות NXT או EverwoodTM HD (אופציונאלי)
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דגם אנווי עם קונכייה בצבע קרם

EnvoyTM NXT אנווי

דגם אנווי עם קונכייה בצבע קרם, 
 NXT Step מעטפת טיק ומדרגות

5 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 231, רוחב: 236, גובה: 97. מידות (ס"מ):

הירגעות רבת עוצמה: 43 מסאג'רים חזקים, ביצועים רבי עוצמה המובילים להרפיה מרגיעה ומבורכת.
כולל 5 מקומות ישיבה, סינון מתקדם למים נקיים. 2 משאבות מאסג'רים בעבודה רצופה.

בילוי זמן בדגם זה יעזור לכם להרגיש הכי טוב שיש.
1 שכיבה + 4 ישיבה  מקומות:

430 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

1,703 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
 SoothingStream® 2 מסאג'רי

FootStream® 3 מסאג'רי
Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי

Directional Hydromassage® 3 מסאג'רי
HydroStream® 10 מסאג'רי

Rotary Precision® 2 מסאג'רי
Directional Precision® 19 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

מערכת ®BellaFontana - הכוללת 3 קשתות מים מוארות.  מזרקה:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. 2 מהירויות. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת, 

ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת

מסאג'רים #2:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

5 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 20Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, הפעלה במגע, גם במצב רטוב. 
תצוגה צבעונית. שלט רחוק נשלף.

פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

Highlife®NXT Collection
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NXT הג'טסטר
ספא עילאי. מרחב קטן.

בשביל עיצוב אלגנטי ותחכום של מערכת ספא
מסדרת Highlife®NXT. בשל גודלו הקומפקטי 

 מומלץ לבחור בדגם זה Jetsetter NXT. זהו ספא 
מושלם למשפחות קטנות או לבית שהילדים עזבו.

מערכת Jetsetter קומפקטית ויכולה להשתלב
ביתר קלות בחצרות קטנות, מרפסות ודקים. יחד
עם זאת כוללת את כל אלמנטי העיצוב היוצאי 

דופן של סדרת NXT למשל השלט האלחוטי
הבלעדי שלנו. כוללת מושב שכיבה מלא, 

 Moto-Massage DX עם המסאג'ר פטנט שלנו
בקצה אחד ומסאג'ר ממוקד ואולטרה-עוצמתי 

לרגליים בקצה האחר.

התאורה רב אזורית 
LuminesenceTM שלנו
 ,NXT כלולה בכל דגמי
מערכת תאורה ייחודית 

זו מאפשרת לשלוט 
באופן עצמאי על הצבע 

ובהירות של כל אזור 
תאורה. ניתן ליצור 

ערכת נושא תאורה 
המותאמת אישית 

למצב הרוח. 

JETSETTER NXT ג'טסטר

תכונות ואפשרויות בלעדיות:
Moto-MassageTM DX 'מסאג'ר מוטו-מסאג

שלט רחוק אלחוטי עם מסך מגע

100% סינון המים ללא-מעקפים

מסננים קרמיים Tri-X TM הניתנים לניקוי במדיח הכלים

Energy Smart TM מערכת מקיפה

מערכת מלח ®ACE למים (אופציונאלי)

מערכת אודיו אלחוטית (אופציונאלי)

מדרגות NXT או EverwoodTM HD (אופציונאלי)

Highlife® סדרת 44



4 משתמשים מספר משתמשים:
אורך: 165, רוחב: 213, גובה: 84. מידות (ס"מ):

הירגעות מתקדמת: דגם זה מציע 3 מסאג'רים מתקדמים, כולל מסאג'ר הפטנט של HotSpring ו-3 מושבים 
 Highlife נוחים. מודל קטן, הכולל בידוד, אפשרויות סגנון ייחודיים וטיפול במים פשוט, מסדרת

דגם מושלם לחלל ולסגנון החיים שלכם.

Highlife®NXT+ Collection

JetsetterTM NXT ג'טסטר
1 שכיבה + 2 ישיבה + 1 מנוחה  מקומות:

217 ק"ג (ללא מים) משקל היחידה:

852 ליטר קיבולת מים:

 ,(Ice Gray) אפור קרח ,(Creme) קרם ,(Alpine White) לבן
(Desert) מדבר, (Tuscan Sun) שמש טוסקנית

צבעי קונכייה:

®Everwood HD (שילוב של פרוליפרופילן וסגסוגת עץ): 

,(Teak) טיק ,(Monterey Gray) אפור מונטריי (Mocha), מוקה
(Gray) או אפור (Earth) חיפוי אבן ספא: אדמה

מעטפת:

Moto-Massage® DX (2) 1 מוטו-מסאז' כפולים
FootStream® 1 מסאג'רי

Rotary Hydromassage® 2 מסאג'רי
Directional Hydromassage® 1 מסאג'רי

HydroStream® 4 מסאג'רי
Directional Precision® 4 מסאג'רים כיווניים

סוגי מסאג'רים 
פטנט רשום

עשויים 
מנירוסטה
אל-חלד:

®WaveMaster, חזקה וחסכונית ביותר. מהירות אחת. 2.5 כ"ס בעבודה ממושכת,

 ובהספק עוצמה של 5.2 כ"ס. המדמה עוצמה של מספר מנועים עובדים. 
משאבת 

מסאג'רים #1:

®39W, SilentFlo, לעבודה שקטה ושוטפת של 24 שעות. משאבת סחרור:

3 פילטרים קרמיים ,®Tri-X מתקדמים ויעילים להבטחת 
מים נקיים על בסיס יומי, ניתן לנקות אותם במדיח כלים ביתי. 

פילטרים:

יניקה עילית, 100% סינון של המים (ללא מעקפים). יניקה:

 850PPM (O3) מערכת המייצרת גז אוזון ,FreshWater® Discharge, Corona III אוזונטור
 למים, ללא צורך בכלור או בברום, מונעת התפתחות בקטריאלית וחיידקית במים.

מערכת אוזון:

®IQ 2020, מתקדמת ואיכותית, 230V / 16Amp ,50 Hz, חיבור פאזה אחד או תלת פאזי. מערכת בקרה:

מסך LCD דיגיטלי HD, 9 ס"מ, מוגן ממים, הפעלה במגע, גם במצב רטוב. 
תצוגה צבעונית. שלט רחוק נשלף.

פאנל הפעלה:

Luminescence® multi-color four-zone, הכוללת 7 צבעים מתחלפים ומשתלבים, 
כוללת דימר (תאורה במסאג'רים ובכריות).

מערכת תאורה: 

®No-Fault ללא תקלות, עשוי מטיטניום וחסכוני במיוחד בחשמל, 1500W/230V בעל 

ההספק הנמוך ביותר שקיים.
 גוף חימום:

מבודד ושומר על חום המים 24 שעות ביממה לכל ימות השנה. עובי הכיסוי 8.89 ס"מ
מהמרכז יורד ל-6.35 ס"מ בצדדים, לניקוז שאריות המים מהחלק החיצוני והפנימי. 

 צפיפות של קלקר דחוס היא כ-0.910 ק"ג. עם צירים אטומים. ב-4 פינות המערכת. 

כיסוי ווניל:

מערכת שמע:  מערכת סאונד אלחוטית. (אופציונלי) 

דגם ג'טסטר עם קונכייה בצבע לבן, 
 NXT Step מעטפת מוקה ומדרגות

דגם ג'טסטר עם קונכייה אפורה קרח.         
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הנכם מוזמנים לחוויית התנסות מדהימה
בבריכות העיסוי הטובות בעולם!
אם גיליתם את הדבר שלמענו אתם מוכנים למות.

בואו לאחד מאולמות התצוגה שלנו
 HotSpring אחרי טבילה במערכת

תזכו בשינה טובה ושקט לשנים רבות.

אתם בדרך לגלות את הדבר שלמענו שווה לחיות.
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מעל 25 שנה בארץ! ישירות מהיבואן לצרכן

בתי עץ לילדים מחסני ובקתות עץ  סאונות גריל בנוי

ג'קוזי

מחסני גינהטרמפולינות מטבחי גינהמתקני שעשועים

רשת איסמור - מוצרי איכות לחצר

אקסטרים מייקאובר, TLV, הרווק, 
מפרץ האהבה, האח הגדול, לרדת בגדול, 

מתחתנים, חשופים, מגודלים, 
ערוץ החיים הטובים ועוד...

השתתפה בתוכניות:
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09-8851882 (מתחם הרכבת) בית יהושוע שרון:
09-7464627 (עין חי 34) כפר מל"ל מרכז:
077-3230209 (מירון 6) כפר ורדים צפון:
03-5773961

רשת איסמור - מוצרי איכות לחצר
מתעניינים בג'קוזי HotSpring? מעוניינים לשמוע פרטים? 

אולמות התצוגה של HotSpring בישראל:

מענה 24 שעות ביממה

www.bullbbq.co.ilwww.hotspring.co.il www.ismor.co.il


