
1 

 

  

  יום מושלם בכל יום
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  להרגיש פשוט נפלא
 .ומתחים בפינה הפרטית שלךשחרור לחצים 
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בסוף היום אנחנו הולכים לישון . בכל בוקר אנו מתעוררים בכוונה להוציא את המיטב מאותו יום
, הימים הופכים לשבועות, זאת לפני שאנו מבינים. ומתעוררים למחרת ומתחילים הכול מחדש

   .לחודשים ולשנים

אנחנו מבינים כמה חשוב להעריך את , בעוד החיים חולפים מהר יותר ויותר עם כל יום שחולף
  : הרגעים החשובים באמת

 הרגשת חיבור עמוק יותר עם בן הזוג. 
 הנאה משיחה אמיתית עם הילדים שלך. 
  וצוחקים, מדברים, ביחד –התענגות על קולות המשפחה. 
 להתבונן בכוכבים בלילה חשוך או בבוהק השמש ולהרגיש הכרת תודה עמוקה . 
  למצוא מספר דקות שקטות לעצמך כדי להעריך את החיים שעבדת כה קשה

 .להשיגם
רגעים שתוכל ליצור בכל יום ...רגעים שלעולם אין מספיק מהם... אלו הם הרגעים החשובים

  . שלך  Hot Springבספא 
  מךלהיות עצ

עיסוי מרגיע מסילונים רבי עוצמה משחרר שרירים . עוזר לך להרגיש טוב יותר Hot Springספא 
כדי לשחרר מתחים , משכך הכאבים הטבעי של הגוף, תפוסים ומעודד שחרור אנדורפינים

אמוציונליים של שהייה במים היתרונות מנטליים וטומן בחובו את השחרור פיזי זה . ולחצים
אתה יכול להירגע  Hot Springמעורסל בחמימות של הספא . רגיש במיטבךכדי שת –חמים 

  . שהכול בסדרה תחושההנות מיובסופו של דבר ל, שתחררולה

  להיות ביחד 
עבור . אתה יכול לתקשר טוב יותר עם האנשים הכי חשובים לך, כאשר אתה מרגיש מעולה

השימוש בספא הוא תקשורת  של היתרון הנפלא אך לעתים קרובות בלתי צפוי, אנשים רבים
מבלי להיחפז ובניתוק מכל המכשירים . ילדים וחברים, רגועה ללא הסחות דעות עם בן הזוג

  . שיחה נינוחה מתנהלת בקלות ומקרבת בין אנשים, הטכנולוגיים

  להיות בחוץ 
כאשר אנו . במכונית, בבית ספר, במקום העבודה –נו בתוך מבנים נאנו מבלים את רוב זמ

ם כדי לקחת נשימה עמוקה של אוויר צח ולבהות בשמיים הכחולים או בלילה זרוע נעצרי
תוכל להתרענן , בגינה שלך Hot Springעם הספא . אנו נזכרים כמה טוב להיות בחוץ, כוכבים

תחת שמי הלילה , או ליהנות מהבריזה בכל ערב, ףבאור הבוקר המלט, חדש בכל יוםתולה
יהפוך כל יום  Hot Springהספא , קולות ומראות הטבע ברקעעם . החשוכים וזרועי הכוכבים

  . ליום מושלם

  חדשבכל יום מ...להרגיש נפלא
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  להרגיש מחוברים

  

  רגעי קסם

התחלנו עם .  Hot Springשנה אשתי ואני קנינו ספא  15לפני "
אבל , הידרותרפיה מרגיעה מדי פעם אחרי יום עבודה בגינה

, הבנו שהספא הפך למקום קסום ,כאשר הנכדים שלנו הצטרפו
ות מבחלוזה את זה מקום לשעשועים ושיחה בו אנו משתפים 

זמן הספא שלנו יצר . כמשפחהגבשים ים בעיות ומתמלבנ, שלנו
והם , אנחנו מרגישים את זה. קשר מיוחד עם הנכדים שלנו

  .מרגישים את זה

אבל בכל , אנחנו לא רואים את הנכדים שלנו כפי שהיינו רוצים
, אהם בסופו של דבר מגיעים לספ, פעם שהם מבקרים

  Hot Springכאשר קנינו את הספא . צוחקים ונהנים, משוחררים
  . לא הבנו כמה רגעים נפלאים נחלוק במקום הקסום הזה

 

  .כיום אנחנו מבלים זמן רב יותר ביחד

 



5 

 

  

  

  

  

 Hot Springמשפחת 

עבור אנחנו בונים כל ספא כאילו אנחנו בונים אותו  Hot Spring-ב
מאחר ואנו יודעים שזה מקום בו נוצרים זכרונות , משפחה שלנוה

תגלה שהספא יהפוך לחלק , Hot Springכבעלים של . משפחתיים
צחוקים ורגעים , מקום מלא בשיחות –בלתי נפרד מחייכם 

לאחר שתהפוך לבעלים של . מיוחדים עם האנשים האהובים עליך
יהפוך לחלק   Hot Springהספא מהמהירות בה תופתע , הוט טאב

אנו יודעים זאת בגלל שגם . בלתי נפרד מהחיים היומיומיים שלכם
אנחנו מזמינים אותכם להתחיל ליהנות . וט טאבלנו יש ה

  .משלך Hot Springמהיתרונות של  ספא 

  רגעי הוט טאב מושלמים

אבל , טאב טאנחנו יודעים שהחוויה שאתה מחפש לא קשורה להו
. Hot Springנמצא בספא  הקשורה מאוד למה שקורה כאשר את

קו מ –לכן תכננו את המוצרים שלנו עד הפרטים הקטנים ביותר 
הכול  – תאורהוגם עוצמת ה, לחץ הסילונים, המתאר של המושב

יניים אפהקדשנו שנים רבות לפיתוח מ. כדי ליצור רגעים מושלמים
המאפיינים . חדשניים שייתכן שלעולם לא תראה או תחשוב עליהם

, לנטולת דאגות Hot Springלות על ספא עהללו הופכים את הב
  .כדי שתוכל להתמקד במה שחשוב באמת

  ...Hot Spring -ברוכים הבאים ל

  

  המשפחה שלנו
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 ביטחוןהרגשת 

אבל החלק הטוב ... Hot Springנים מהספא אנחנו נה
  .ביותר בחוויה היה הספק
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  חיבור ההוט טאב

קהילה של בעלי הופך לחלק מאתה  Hot Springכבעלים של ספא 
 אבל ייתכן שהחיבור החשוב ביותר הוא זה. הוט טאב בעולם כולו

  .Hot Springשיהיה לך עם הספקים המקצועיים של 

  ?האם יש לך שאלות

באיזו תדירות אני אשתמש בהוט  - 
 ?טאב

 ?לכמה מושבים אזדקק - 
 ?אילו סילונים מתאימים לי - 
 ?כיצד אשמור על ניקיון המים - 
כמה עולה להפעיל ולתחזק את  - 

 ?ההוט טאב שלי
איפה עלי למקם את ההוט טאב  - 

 ?שלי
 ?שמלכיצד מפעילים את הח -

ישמח  Hot Springהספק המקומי של 
  . ואחרות לענות על השאלות הללו

  

  

  ספקי ההוט טאב הטובים ביותר

 Hotהספקים המנוסים והאמינים שלנו של 
Spring  מאפשרים לך ליהנות בקלות מהספא

Hot Spring. יועצי מכירות בעלי ידע ,
ידידותיים ומקצועיים יעזרו לך לבחור בדגם 

. מתאים לסגנון החיים שלךההוט טאב ה
היא קלה יותר  Hot Springההתקנה של ספא 

הספק שלך ישמח להסביר לך . מכפי שציפית
את הצעדים הפשוטים הדרושים להכנת 

כאשר אתה . ולענות על כל שאלה, האתר
אתה ניהנה משירות   Hot Springבוחר ספא 

במהלך והרבה , ותמיכה חסרי מתחרים לפני
  . אחרי המכירה

יועצי המכירות ומומחי , Hot Springקי ספ
השירות הם כולם חלק חשוב מחוויית 

הרכישה הנפלאה של ההוט טאב הטוב 
אתרים הפזורים  800-עם יותר מ. ביותר

יש תמיד ספק , מדינות בעולם 70- ביותר מ
Hot Spring מקצועי קרוב אליך .  

  הספקים שלנו
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  :סילונים מיוחדים
כולל מגוון רחב של סילונים ייחודים מוגנים בפטנט כדי לשחרר מתחים באזורים  Hot Springכל ספא 

העוצמה שלנו מותקנים הסילונים רבי  .רגלייםהשוקיים וה, הגב, הכתפיים, ממוקדים כמו הצוואר
הסילונים המרגיעים הללו מספקים , ביחד. נירוסטה וממוקמים באופן שמבטיח עיסוי נפלאבית מב

  . הרפיה לגוף כולו ומבטיחים תחושת רגישה ורענון

  נוחות המתאימה לך
 Hotשל ספא  אמבטיהה, ספא באדמהבריכות שלא כמו . כל מושב בספא מתוכנן לנוחות מרבית

Spring עיצוב ישיבה ארגונומי זה . ומספקות תמיכה עדינה, ימות לקו המתאר הטבעי של הגוףמתא
במספר מקומות ישיבה . מאפשר מיקום אידיאלי של הסילונים כדי לטפל בקבוצות שרירים ספציפיות

  . ישיבה נוחה לכל אחדבטיחים גבהים מ

   

 הרגשת רענון

 ווית עיסוי נפלאה חהסילונים מעניקים 

 נים לתחושה נפלאהסילו

   Hydrostreamסילון 
זרם מים ואוויר חזק משחרר 

במהירות מתחים ועוזר 
מספק . להרפות שרירים

תחושת רגיעה כשהשרירים 
 משתחררים 

  Hydromassageסילון 
בחר בנחיר כיווני או 
בנחיר מסתובב ניתן 

הכולל שני , להחלפה
  . פתחים לעיסוי לבחירתך

   Soothing Sevenסילון 
שבעה נחירי סילון יוצרים 

עיסוי מסתובב ועיסוי 
בפולסים לכתפיים ולגב 

ומשחררים תחושות , עליון
ומפיגים , אי נוחות בשרירים

  . מתחים בגוף

  Quartetמערכת סילונים 
ארבעה סילונים מדויקים 

המתמקדים בצוואר 
  . ובכתפיים לעיסוי ממוקד
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  Moto-Message DXסילון : חדשנות ייחודית

נחירים כפולים . מעניק חווית עיסוי חסרת מתחרים Moto-Massage DXהנע המהפכני ון הסיל
תוכל להרגיש את המתח . שוטפים את הגב כולוהמכוונים זרמים רבי עוצמה של מים 

  . משתחרר כאשר סילון המים הממריץ מרפה את השרירים המתוחים

  Footwellמערכת 
מערכת זו מספקת עיסוי 

קסימלית כדי רגליים בעוצמה מ
  להקל על נקודות לחץ 

  FootStreamמערכת 
מועילה לכאבי גב תחתון 

ועייפות ברגליים הודות לעוצמה 
הנוספת של סילוני המערבולת 

  . צים הללוים הממריהכיווני

  Jet-Clusterמערכת 
על ידי כיוון סילונים שונים 

מערכת , לכל חלק בגוף
סילונים זו מספקת את 

חרור הטיפול המושלם לש
 . יומיומי

  Precisionמערכת 
נחירים כיווניים ומסתובבים מספקים 

מושלם לשוקיים  –עיסוי טיפולי 
  . וכן לשרירים הגדולים בגבידיים ול
 

  חוויה מותאמת אישית 
תוכל להתאים את הספא הפרטי שלך לצרכיך 

 –כדי להבטיח את העיסוי המתאים ביותר עבורך 
. פול עדין ומרגיעמעיסוי עוצמתי וממריץ ועד טי

מאפשרת לקבוע את  Comfort Controlהמערכת 
הכמות האידיאלית של אוויר ומים פשוט על ידי 

כמות גדולה יותר לעוצמה  –סיבוב כל סילון 
. וכמות קטנה יותר למגע רך יותר, חזקה יותר
שלנו מאפשרת להסיט את  SmartJetהמערכת 

בוב המים לשילובים שונים של סילונים על ידי סי
  .  מנוף קל להזזה
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  להרגיש התרעננות

 מים צלולים ומזמינים תמיד

   פיםסינון ללא מעק 100%
הן ההוט טאב היחידים  Highlifeבריכות הספא מקולקצית 

. עם איזון מלא, סינון ללא מעקף 100%המספקים 
המשמעות היא שכל המים עוברים דרך המסננים לפני 

המים עוקפים , אחרותבבריכות ספא . שהם חוזרים לספא
כך שמים לא , את המסננים כאשר הסילונים פועלים

דווקא כאשר רוצים במיוחד לקבל , מסוננים מוחזרים לספא
מאפשרים לבצע  Tri-Xהמסננים הייחודיים שלנו . מים נקיים

קלים , והם בטוחים לניקוי במדיח, סינון ללא מעקף 100%
ר מסנני נייר ומיועדים לפעול זמן רב יותר מאש, לניקוי

למסנן יש קיבולת ניקוי כפולה משל מחסנית . סטנדרטיים
 – Hot Spring. ואורך חייו הרבה יותר ארוך, בגודל דומה

   .מים צלולים ללא מתחרים

   Hot Springהיתרון של 
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  מים חמים נקיים 
, ברציפות וביעילות, פועלת בשקט SilentFlo 5000משאבת הסירקולציה 
כך , וטומטית לחלוטיןהיא א. שעות ביממה 24ומסננת את מי הספא 

אתה יכול להירגע בידיעה שמי . שלא צריך לקבוע מחזורי ניקוי או חימום
  . נקיים ומוכנים, הספא חמים

  
  טיפול במים בהתאם לצרכיך

יעזור לך  Hot Springהספק שלך של . הטיפול במי הספא הוא קל מאוד
  . לבחור במערכת הטיפול במים המתאימה עבורך

  
משתמשת במערכת האוזון בעלת התפוקה הגבוהה  EverFreshהמערכת 

FreshWater III  שהיא סטנדרט בכל הדגמים מקולקציהHighLife 
מערכת האוזון ). LimeLightאופציונלי בבריכות ספא מקולקצית (

FreshWater III  מזריקה ברציפות מיליוני בועות אוזון קטנטנות מרוכזות
ף היא משתמשת בתא פריקה בנוס.  כדי לנטרל זיהומים, ביותר למים

משלבת את עוצמת  EverFreshהמערכת . שאינו מצריך תחזוקה כלל
כדי ) MPS(החומר מונופרסולפט , FreshWaterAGהניקוי של אוזון עם 

כדי שתוכל ליהנות ממי ספא צלולים , להחדיר יוני כסף ומחמצן ללא כלור
  .עם כמות מינימלית של כלור, ומבעבעים

  
  מים טהורים

מבטיחים שתקבל את המים הנקיים ביותר והקלים ביותר לתחזוקה  אנו
 Cleanעל ידי לכידה והרחקה של זיהומים בעזרת המסנן המוקדם 

Screen  ומרחיק האבניתVanishing Act . הפתרונות הייחודיים הללו
  . ומגנים על רכיבי הספא, מאריכים את אורך חיי המים

    טיפול במים
.  
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  להרגיש רוגע ושקט

   Hot Springהיתרון של 
  שילוב מלא

המשולבת מתקשרת ישירות עם לוח הבקרה של  ACEהמערכת 
. כדי להקל עליך לכוון את המערכת בהתאם לצורך, הספא שלך

 On/Readyסמל מים מואר בלוח הבקרה והאור הירוק הבוהק 
 ACEמבטיחים שהמערכת  Hot Springבחלק הקדמי של הספא 

ך תוכל ליהנות מרוגע ושקט בידיעה שהמערכת כ. כהלכהפועלת 
ACE  פועלת ושומרת על חיטוי בטוח של מי הספא בזמן שאתה
  . נרגע
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  מי ספא יוקרתיים  
. מבטיחה שמי הספא שלך יהיו נקיים ורכים כמשי ACEהמערכת 

דינים יותר כלומר הם ע, חומרי הניקוי נוצרים ממלח ומים
, בנוסף. מכימיקלים מסחריים העלולים להכיל תוספים קשים

ומונעת תוצרי לוואי , המערכת מפרקת לחלוטין מזהמים
עיניים אדומות והריחות הנלווים , הגורמים לעור יבש ומגורה

אנו סמוכים ובטוחים שתגלה שאיכות מי . לטיהור מים מסורתי
  . ACE הספא שלך היא הרבה יותר טוב עם המערכת

  
  בזמן ובמים חיסכון 

מייצרת באופן אוטומטי חומרי ניקוי במים בהתאם  ACEהמערכת 
. המשמעות היא שדרוש פחות זמן למדידה ומינון ידניים. לצרכיך

היא מבטיחה שמי , ומאחר והמערכת מצריכה פחות מוצרים
. הספא יחזיקו זמן רב יותר מאשר אמצעי טיהור מים מסורתיים

  . חוסכת זמן ומים ACEכך המערכת 
  

  טכנולוגית יהלום
משתמשת באלקטרודה מוגנת בפטנט המיוצרת  ACEהמערכת 

 ACEטכנולוגיה ייחודית זו מאפשרת למערכת . מגבישי יהלום
אחד מחומרי הניקוי  –לפרק מולקולות מים וליצור חמצן פעיל 

חמצן פעיל הוא הדרך הראשונה בה . האפקטיביים ביותר בעולם
לאחר מכן החמצן הפעיל משולב . מנקה מי ספא ACEהמערכת 

עם כמות קטנה של מלח במים כדי ליצור את חומר החיטוי 
המבוסס על כלור והמחמצנים הדרושים כדי לשמור על ניקיון מי 

  . הספא
  

  טיהור מים בקלות 
מציעה פתרון טיהור מים אוטומטי המצריך  Hot Springרק 

מערכת . ACEלח מ- תחזוקה מועטה בלבד כמו מערכת המים
ACE  הקניינית היא אופציונלית בכל בריכות הספא מקולקציה

HighLife ו-LimeLight .  
  

  .ACEמערכת הטיפול במים 

מערכת קלה לתחזוקה 
המבטיחה מים צלולים 

 ונקיים 



14 

 

  

  להרגיש בנוח 

   Hot Springהיתרון של 
  שימוש קל
יש  .לספק את החוויה הטובה ביותר של שימוש בהוט טאביועדות מ Hot Springספא של בריכות ה

לקל לשימוש  Hot Springא של ההופכים את הספרבות מאפיינים סטנדרטים ואופציות להן 
  : ותחזוקה
 בקרות אינטואיטיביות 
 לוח עזר לבקרה 
  נורות חיוויOn/Ready 
  שעות ביממה 24סינון רציף 
 אחריות למחממים ללא תקלות 
 פתרונות פשוטים לטיהור המים 
  דקות 10מחזור ניקוי של 
  מסנניTri-X  בטוחים לשימוש במדיח 
  מעטפת מחומר סינתטיEverwood 
 וז רצפה נוח ועודניק . 

  
  . וחוסך לך זמן ומאמץ, עושה את כל העבודה Hot Springלכן אתה יכול להירגע כאשר הספא 

  קלה לשימוש, טכנולוגיה מתקדמת
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  קבע ושכח   
. ללא צורך בתכנות, בקלות Hot Springמאפשרת להפעיל את הספא של  IQ 2000מערכת בקרת הספא 

ומאפשר לכוון בקלות מגוון רחב של מאפיינים כולל , וח הבקרה הראשי נגיש מתוך הספא ומחוצה לול
פשוט קבע את טמפרטורת המים , Hot Springכדי לחמם את הספא . בידור אלחוטי ועוד ,תאורה, סילונים

אספקת  הספא חוזר לפעול באופן אוטומטי עם חידוש, במקרה של הפסקת חשמל. הרצויה לך וזה הכול
  . החשמל

  הספא מוכן כאשר אתה מוכן  
 –ניתן לראות ממרחק שההוט טאב פועל ושהמים חמימים ומוכנים , חיצוניות On/Readyבעזרת נורות חיווי 
  בחזית המעטפת  Hot Springבלוגו של  On/Readyהנורות . במיוחד בחורף, זהו יתרון משמעותי

  
האורות הללו משמשים גם ככלי אבחון נוח שימושי . מונראות בבירור גם כאשר המכסה מותקן במקו
  .המודיע לך כאשר יש צורך בטיפול בהוט טאב

  מחמם ללא תקלות 
Hot Spring והיא ממשיכה להוביל בתעשייה , היא חלוצה במתן אחריות ללא תנאי למחממי ההוט טאב

פקים עמידות חסרת מתחרים אנו משתמשים בבית טיטניום ייחודי ובגוף חימום המס. בטכנולוגיה מתקדמת
האחריות למחמם ללא תקלות תקפה , לכן בניגוד לתעודות אחריות של בריכות ספא אחרות. בפני קורוזיה

  . באופן בלתי תלוי בכימית המים –שנים  5למשך 
  HighLifeלוח בקרה 

רים לנווט מאפש HighLifeהצבעוני והתפריטים האינטואיטיביים בלוח הבקרה הראשי בקולקצית  LCDהצג 
  .מובטח לך שתוכל לשלוט בכל הפעולות הללו תוך דקות. בקלות בין מאפייני הספא

  LimeLightלוח הבקרה 
באמצעות לוח הבקרה הראשי , כמו פעולת נעילת הספא ומחזור ניקוי, אפשר להיכנס למאפיינים מתקדמים

במהירות את המאפיינים בהם סילונים ייעודיים ולחצני תאורה מאפשרים לכוון . LimeLightבקולקציה 
  . תשתמש בתדירות הגבוהה ביותר

   

 קלות השימוש
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אין ספא יעיל יותר מבחינת צריכת 
  אנרגיה 

  תחושת סיפוק
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  חיסכון בכסף   , חיסכון באנרגיה
Hot Spring הנדסה וייצור של הוט טאב יעילים מבחינת , מובילה את התעשייה בתכנון

נבנה עם מספר מאפיינים חוסכי אנרגיה כדי  Hot Springכל ספא של . ה אנרגיהצריכ
שלך   Hot Springתוכל להיות בטוח שהספא . להבטיח עלויות תפעול נמוכות במיוחד

  . יספק לך את הערך הטוב ביותר לאורך זמן
    
  
     Energy Smartערכת מ

, ספר שכבות של קצף פוליאורתן בצפיפות גבוההלמהודות  ןמבודדים לחלוטי HighLifeדגמים מקולקצית ה -
 .אותו חומר המשמש כדי לבודד מקפיאים מסחריים

צפיפות מעטפת כולה בהממלא את ה, FiberCorמתאפיינים בבידוד חדשני  LimeLightדגמים מקולקצית  -
  . הספאבריכות ברוב המשמש מטר מעוקב /ג"ק 8קצף בעל צפיפות של המזו של  4פי גבוהה 

  
 פא של לסHot Spring  יש מכסה יוקרתי מותאם אישית בעל ערךR מבטיחים איטום גבוה וליבת קצף דחוס ה

 מקסימלית שמירת חוםל
  משאבת הסירקולציהSilentPro 5000 רגיה מאשר נורה של נממחזרת ברציפות את מי הספא וצורכת פחות א

 .אטוו 40
 חזקות משאבות הסילונים הWaveMaster יש צורך בכךעלות רק כאשר והסילונים והן פ להפעלתיועדות מ. 
  המערכתSmartJet  הספק היא מצריכה כלומר , קבוצת סילונים ספציפיים בה בוחרים לשמאפשרת לכוון עוצמה

 .נמוך יותר וצריכה אנרגיה נמוכה יותר
  כל הדגמים מצוידים בתאורתLED עם עמעם הצורכת פחות אנרגיה מאשר נורות רגילות. 
  את העברת החום למיםבאופן שממקסם אנחנו מתכננים את המחממים שלנו . 

  
   עלויות אנרגיה
? Hot Springכמה עולה להפעיל ספא של . לפעול ביעילות ולחסוך בעלויותות מתוכננ Hot Springהספא של בריכות 

ובעלות החשמל בטמפרטורת הסביבה הממוצעת , בתדירות השימוש, בטמפרטורה שקובעים, הדבר תלוי בדגם
בגודל  Highlifeצית קטבלת האנרגיה הבאה מציגה ערכים מקורבים של צריכה אנרגיה לספא מקול. במקום מגוריך

  . בשימוש כבד, בינוני
  

  אנחנו קובעים את הסטנדרט
 Hot Spring. יהיו נמוכות  Hot Springתוכל להיות בטוח שעלויות התפעול של הספא של , אין זה משנה היכן אתה גר

וכן לתקן נצילות , )CED(הסמיכה את כל הדגמים על פי התקנים המחמירים של מועצת האנרגיה של קליפורניה 
חברה מדעית הנדסית בלתי , TÜV-משתמשת ב  ASPS 14 .Hot Spring, האנרגיה האמריקאי לבריכות ספא ניידות

עלון החיסכון באנרגיה שלנו . ספא שלהכדי לכמת את צריכת האנרגיה בפועל בבריכות ה, תלויה מובילה באירופה
  .באזורך Hot Springבקש העתק מהספק . עוסק בנושאים הללו ביתר פירוט

  
   הערכת עלויות חודשיות

  מחיר לקילוואט שעה Xקילוואט שעה = עלות אנרגיה חודשית 
Temp  = טמפרטורת סביבה ממוצעת שנתית מקורבת במעלות צלסיוס  

kWh  = מקורב לחודש להפעלת הספאקילוואט שעה ממוצע *  
  ** תעריף ממוצע מקורב לקילוואט שעה ביורו: תעריף
  * עלות אנרגיה חודשית ממוצעת מקורבת להפעלת הספא= עלות 

  
  )יורו(עלות   )יורו(תעריף  kWh  ' טמפ  עיר

  11.4  199  0.15470   30.85  לונדון
  9.7  213  0.25983  55.29  ברלין

  14.6  174  0.19488  33.95  מדריד
  12.0 194  0.14269  27.72  פריז

  6.0 242  0.15614  37.78  הלסינקי
  6.6 237  0.30217  71.69  אוסלו

  6.8 235  0.20092  47.27  שטוקהולם 
  

 יעילות בשימוש באנרגיה 
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  Earth Smartספא 
על טביעת רגל מינימלית עם , ביותר לסביבה ותהספא הידידותיבריכות אנחנו מחויבים לבנות את 

  . הסביבה
 מים שלנו הור מערכת טיEverFresh ולכן היא ידידותית יותר , מקטינה את הצורך בכימיקלים

י שטחים אפשר להשתמש במי הספא לניקו. לסביבה בכל פעם שמחליפים את מי הספא
 . או להשתמש בהם במזרקות, חיצוניים או להשקיה

  קולקציה בריכות מרקHighLife באופן מאוזן לחלוטין, סינון ללא מעקפים 100% ותמציע ,
וטכנולוגית סינון מתקדמת תלת ממדית של המסננים הייחודיים 

, נשארים נקיים יותר Hot Springלכן המים בספא . Tri-Xשלנו 
פרקי זמן ממושכים יותר בין החלפות מים . רב יותרומחזיקים זמן 

 .משמעם חיסכון במים
 

  ייצור ירוק
ואנחנו , הטווח שלנו- הפכנו יוזמות ירוקות לחלק מאסטרטגית החברה ארוכת, כשגרירי איכות סביבה

  . חושבים ירוק בכל האספקטים העסקיים שלנו
  

  :במיוחד במתקני הייצור שלנו, ומחזורשימוש חוזר , אנו מחפשים ללא הרף דרכים לשימור משאבים
  יםלספק וממוחזר יםהספא מוחזראמבטיות כל שיירי החומר מייצור. 
  הספא של בריכותHot Spring  הייצור לא מצריך כריתת עצים . חומר מבנה סינתטיעשויות מ

 .לצורך ייצור לוחות חיצוניים או דלתות
  חוזר והמרה למוצרים חדשיםפסולת של חומרי מתכת נשלחת למתקן מחזור לשימוש. 
 א של בריכות הספHot Spring באמצעות גנרטורים  ןאספקת חשמל משל עצמות מייצר

 . כדי להקל את העומס על רשת החשמל המקומית, במקום
  ולוודא , כדי להניע יוזמות ידידותיות לסביבהמקיים ישיבות קבועות צוות ירוק של החברה

 .החשיבה ירוקמשיך לנקוט בשהחברה ת
  אנחנו מדפיסים את עלוני המוצר שלנו על נייר מאושר על ידיFSC. 

  תחושת שביעות רצון

  אנחנו חושבים ירוק , מודעות סביבתית
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  "מתוך כבוד למשאבי הטבע שלנו"
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 להרגיש תחושת נינוחות
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נכנסים , כאשר המוזיקה מתחילה להתנגן
 חרתלאווירה א

  אנחנו חושבים ירוק , מודעות סביבתית

  לצפות וליהנות , להאזין
ניתן להתקין את . בידורכוללות הכנה למערכות  Hot Springהספא של בריכות 

  ! האפשרויות הללו בכל רגע

  טלויזיה אלחוטית ומערכת סאונד
הודות לאפשרות הייחודית שלנו של טלויזיה 

כניות אפשר לשדר בקלות את תו, אלחוטית
הטלויזיה המועדפות עליך להוט טאב ללא 

  הרחב בגודל  LCD-מסך ה. חיבור כבל לספא
אטים למים , הוא עמיד בפני טמפרטורות 17"

ומסתובב כדי שתוכל ליהנות מצפיה בטלויזיה 
  . כמעט מכל מקום בחצר שלך

  מערכת סאונד אלחוטית בבית 
עם מערכת הסאונד האלחוטית הביתית הייחודית 

אפשר להשאיר את מקור המוזיקה בתוך , שלנו
 Hotוליהנות מהמוזיקה הרצויה בספא , הבית

Spring .אפשר לחבר כמעט כל מקור שרוצים :iPod ,
iPhone , נגןMP3 , רדיוAM/FM , נגןCD/DVD 

. ולשדר מיד את הסאונד הנבחר להוט טאב שלך
מערכת המוזיקה בבית כוללת תקע כניסה ויציאה 

יע מוזיקה גם במערכת האודיו נוח המאפשר להשמ
  . הביתית

    Bluetoothמערכת סאונד בטכנולוגיה אלחוטית 
בין אם בוחרים להשמיע מוזיקה חיה או להשתמש 

מערכת בידור זו מאפשרת , בספרית מוזיקה משלך
ליהנות ממוזיקה בספא עם טכנולוגיה אלחוטית 

Bluetooth    

    MP3מערכת סאונד 
כת הספא כולל תחנת המשולב בברי MP3הנגן 

שלט . אחרים MP3וכניסת עזר לנגני  iPodעגינה של 
ובעוצמה  iPod-רחוק אטים למים מאפשר לשלוט ב

  . מתוך הספא או מסביבו



22 

 

  

  תחושת השראה

  תחושת רוגע ושלווה
  Hot Springבספא 
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  מאפייני תאורה ומים 

  להאיר את האפשרויות 
מתאפיינות   Hot Springשתי הקולקציות של 

תוכל ליצור אווירה בתאורה מודרנית כדי ש
  .מושלמת למצב הרוח שלך

  
  תאורה זוהרת

מאפשרת התאמה  Highlifeהדגמים מקולקצית 
עם ארבעה אזורי תאורה , אישית משופרת

בחר בצבע האורות מעל . המבוקרים בנפרד
והפעל וכבה כל אחד מארבעת , ומתחת למים

האזורים כדי ליצור תוכנית תאורה אידיאלית 
  . משלך

  
  Raioתאורה 

 Limelightמערכת התאורה של קולקצית 
  מתאפיינת במספר רב של נקודות תאורה

הממוקמות במיקום אסטרטגי להדגשת העיצוב 
התאם את הצבע למצב רוחך על ידי . הפנימי

או עבור בין כל , בחירה בגוון ובבהירות הרצויים
  .שש אפשרויות הצבעים המרהיבות

  
  תאורה חיצונית

רגע עם תאורה חיצונית צור אווירת בידור בכל 
נורות . Limelightמהקולקציה  Gleamבדגם 

יפהפיות מאירות את כל ארבע הפינות של הספא 
אפשר לקבוע את . צבעונית LEDבתאורת 

האורות החיצוניים כך שיפעלו באופן אוטומטי 
  . למשך ארבע שעות בכל ערב

  

  שלווה במים
נעים יכולים להיות  הצלילים והמראות של מים

יש מגוון מאפייני מים . מרגיעים ושלווים ביותר
  .  המשפרים את חווית הרגיעה Hot Springשל 

  
  Highlifeקולקצית 

) מוצג למטה( BellaFontanaמפל  המים הייחודי 
. יוצר קשתות מים מוארות המענגות את החושים

מפיק צלילים  SoothingStreamמאפיין המים 
  .מים זורמיםמרגיעים של 

  
  Limelightקולקצית 

מוצגת ( Vidroהקשת המוארת של מאפיין המים 
 . מוסיפה יופי ואווירה לחוויית הספא שלך) להלן

  BellaFontanaמפל המים 
  Vidroמאפיין המים 
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  . Hot Springליהנות ממראה מובנה עם כל היתרונות של ספא 

  
  העיצוב שלך, Hot Springהאיכות של 

חשובים לא פחות של הספא והעיצוב המראה , ךספא לסביבת הגן שלמוסיפים בריכת כאשר 
ניתן ליהנות מנוחות של ספא עצמאי וכן מהיופי של מראה  כעת. מהבילוי במים החמימים

המדריך ). Highlifeקיים בדגמים נבחרים מקולקצית (אישית להעדפותיך מותאם מובנה 
פטיו או , דקעל  Hot Springלהתקנה מותאמת שלנו מספק מידע על התקנת כל ספא של 

  .Hot Springניתן לקבל את המדריך דרך הספק המקומי של . אלמנט אחר
  

  ספא עם מעטפת מותאמת
משטח חיצוני כל במיוחד להתקנה ביועדות מותאמת מהמעטפת ההספא שלנו עם בריכות 

מסביב ) SpaStone )Sניתן להוסיף חיפוי חלקי או מלא . סביבת ההתקנהכך שהן ישתלבו ב
התייעץ ניתן גם ל. גימור בצורת אבן טבעיתלקבלת  ,בגימור אדמה או אפור ,לבריכת הספא

מועדף עם הגימור הועם קבלן הגימור שלנו כדי להתקין את הספא עם המעטפת המותאמת 
  . עליך

  תחושת שלווה

  התקנה מותאמת אישית

  יצרנו את הספא שתמיד רצינו
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  SpaStoneחיפוי חלקי עם 
עם מדרגה , מספק מראה מותאם אישית SpaStoneהחיפוי החלקי 

החלק התחתון של החיפוי . משולבת המאריכה את אורך הספא
מתוכנן להשתלב באופן הרמוני עם משטח דק או משטח אחר כדי 

  . להשלים את המראה המובנה

  SpaStoneחיפוי מלא עם 
השלם את . יוצר מראה אבן בהתקנות מעל הקרקע SpaStoneהחיפוי המלא 

תואמות  SpaStoneעל ידי הוספה של מדרגות  SpaStoneמראה של ה
  .אופציונליות

או מרים , בספא עם חיפוי מלא CoverCradleהוסף את מרים הכיסוי האופציונלי 
תוכל לראות , לאחר טבילה מרגיעה. בהתקנה עם חיפוי חלקי UpRiteהכיסוי 

  . איך הכיסוי מחליק בקלות למקומו
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  תחושת שלמות
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  ת לשימוש תוספו
מאחר והם . Hot Spring-מאפשרים להפיק את המיטב מחוויית השימוש ב Hot Springאביזרי 

האביזרים הללו הם אמצעים משלימים המאפשרים לך ליהנות , Hot Springמתוכננים במיוחד לספא 
השימוש באביזרים הנמכרים בשוק שאינם מיועדים לספא זה יכול . מהספא לעתים קרובות יותר

משפרים את החוויה שלך ועוזרים  Hot Springהאביזרים הייחודים של . זיק לבריכת הספאלה
  . להאריך את אורך החיים של רכיבי הספא

  אביזרים

  מדרגות לגישה קלה  
מדרגות ייחודיות משלימות באופן 

 Hot Springיפהפה את הספא 
  . ומאפשרות כניסה ויציאה בטוחים

  Everwoodמדרגה 
עשויה מאותם מאחר והיא 

פולימרים קשיחים כמו מעטפת 
מדרגת , Hot Springהספא 

Everwood    תואמת מצריכה
  . תחזוקה מועטה מאוד

  מרימי כיסוי נוחים לשימוש 
המיועדות במיוחד , מערכות הסרת הכיסוי שלנו

מאפשרות , Hot Springלפעול עם הכיסוי  של 
העיצובים הללו . גישה קלה ומהירה לספא

בפטנט מונעים את הצורך לגרור את  המוגנים
ועוזרים להאריך את , כיסוי הספא בכל שימוש
  . אורך החיים של הכיסוי

   CoverCraldeמרימי כיסוי 
מערכות הסרת הכיסוי המעולות 
הללו מעוצבות עם פרופיל נמוך 

. ומנגנון החלקה חלק במיוחד
משתמש  CoverCraldeהכיסוי 

בקפיצי גז פנאומטיים כפולים 
י לאפשר הסרה בקלות של כד

  CoverCradle II-בעוד ש, הכיסוי
משתמש בקפיץ גז פנאומטי 

שניהם מצריכים מרווח . אחד
  . מ"ס 64של 

   

  מדרגה מפולימר 
מדרגה עשויה מפולימר עמידה וקלת משקל 

והיא , מבטיחה נקודת כניסה יציבה להוט טאב
  . ממוחזרת בסוף חייה

  
  SpaStoneמדרגה 

מרקמים וצבעים , רוכים במיוחדעם פני שטח א
היא תוספת  SpaStoneהמדרגה , עשירים

הכרחית לבריכות ספא עם חיפוי מלא 
SpaStone , וזוהי תוספת אסתטית לבריכות

  . Everwoodספא עם מעטפת 
  

  UpRiteמרים כיסוי 
הוא אידיאלי ליישומים עם  UpRiteמרים הכיסוי 

הוא . מרווח מוגבל כמו למשל דקים וגזיבו
שפר את מידת הפרטיות בעת השימוש בהוט מ

  . מ בלבד"ס 18מצריך מרווח של . טאב
  

  Lift 'n Glideמרים כיסוי 
פשוט כפי  Lift 'n Glideהשימוש במרים הכיסוי 

החלק אותו , הרם את הכיסוי –שזה נשמע 
לאחור ופתח כדי להיכנס באופן נוח ומהיר 

  . מ"ס 35מצריך מרווח של . Hot Springלספא 

  Everwoodדרגהמ

  מדרגה מפולימר

  SpaStoneמדרגה 

CoverCradle  

UpRite  

Lift 'n Glide  
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  תחושת ביטחון
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הביצועים או הבטיחות , המשפרים את האיכות" לא נראים לעין"אנחנו לא חוששים להשקיע במאפיינים "
  ". חדר התצוגהגם אם המאפיינים הללו עולים יותר או קשים להצגה ב, של מוצרינו בטווח הארוך

  סטיב המוק
   Watkins Manufacturingנשיא חברת 

  ייצור ברמה הגבוהה ביותר

  שלמות וחוזק
אנו מטפחים תרבות של שלמות המשקפת את המחויבות שלנו למצוינות ולמתן  Hot Springבמתקני 

את הלקוחות שלנו מעריכים , כפי שאנחנו מדגימים באופן בו אנחנו מנהלים את עסקינו. שירות ללקוחותינו
העמידה חסרת הפשרות מאחורי מחויבות זו הפכה אותנו למובילים בתעשייה , ועומדים מאחורי מוצרינו

  . ולחברה עמידה וחזקה

  
אבן דרך אמיתית בתעשיית , יצרה יותר ממיליון אמבטיות הוט טאב Watkins Manufacturingחברת 

העובדים שלנו הם מקצועיים . למצוינות Watkinsוהוכחה למחויבות המתמשכת של , בריכות הספא
אנו גאים בכך . אנו דואגים היטב לעובדים שלנו וקיבלנו פרסים רבים על מצוינות במקום העבודה. ומנוסים

העובדים שלנו מחויבים לספק לכם הוט טאב . שמשך ההעסקה הממוצע של עובדינו עולה על עשר שנים
  . שתיהנו ממנו שנים רבות, איכותי

  
  כות שאפשר לסמוך עליה אי

מוסמכת  Highlifeמערכת האיכות שלנו במתקן הייצור של . ןבאיכות ותידוע Hot Springהספא של בריכות 
אנו מוסמכים , בנוסף לכך. התקן הבינלאומי המחמיר ביותר לעיצוב ומצוינות בייצור, ISO 9001:200לתקן  

  . ם ביותר בעולםאחד מגופי האיכות הנחשבים והתובעניי, על ידי לויד
  

את כל החוקים והתקנות של  ותומקיימ TÜV/GSמוסמכות על פי  Hot Springכל בריכות הספא של , בנוסף
הגנה המבטיחה עם אחריות בינלאומית הבריכות מסופקות , בנוסף. האיחוד האירופי לבטיחות ואמינות

מדינות ברחבי  70-מבלמעלה הוא הספא הפופולרי ביותר  Hot Spring-אין זו הפתעה ש. לאורך זמן
  .בעלי ספא מאושרים יכולים להעיד על כך 925,000-יותר מ. העולם

  
ספקים  800-הודות לרשת העולמית של יותר מ. בכל מקום בו אתה גר Hot Springהנות מהספא יתוכל ל

, ילתמוך בך לפנקרוב אליך אשר ישמח יש מומחה , ומרכזי שירות עם עובדים בעלי הכשרה מקצועית
יש אחריות לשנות שימוש  Hot Springהספא של  בריכותל, משלב האספקה והלאה. במהלך ואחרי הקנייה

 Hot Springאם תשקול את כל היתרונות המועילים והאיכותיים של רכישת ספא . רבות ללא תקלות
שתוכל תבין לבד שזוהי אחת ההשקעות הטובות ביותר , בשילוב עם עיצוב וייצור ברמה גבוהה ביותר

  . לבצע להנאתך ולבריאותך
  

 ותמיוצר ןה. 1977שוק מאז ות במוביל ןוה, המותג הנמכר ביותר בעולם ןה Hot Springהספא של בריכות 
  . חברה ידועה באתיקה וביושרה הגבוהות שלה, Watkins Manufacturingעל ידי 

  

  
 –לבית איכותיים ורבי ערך ם הכולל חברות המוכרות מוצרי Mascoאגיד תהיא חלק מ Watkingsחברת 

  . ועוד, Mooresריהוט חדרי אמבטיה ומטבחים , Bristanמקלחות 
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  Highlifeקולקצית 
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  הנדסה מתקדמת להנאה מושלמת

, מיועדת לספק הנאה אולטימטיבית Hot Springספא של בריכות ל Highlifeקולקצית 
באמצעות הנדסה מתקדמת אנחנו . רגיה מקסימליתנעמידות ויעילות א, שימוש קל

הבקרות האינטואיטיביות שלנו המאפשרות להפעיל למשל באמצעות , שנותמספקים חד
, סינון ללא מעקפים כדי להבטיח מים מסוננים כל הזמן 100%, את ההוט טאב בקלות

המאפיינים הייחודיים הללו הם . ף להפחתת עלויות ההפעלהצושכבות רבות של בידוד ק
על פני כל   Hot Springבספא של  רק חלק מהסיבות לכך שאנשים רבים בעולם כולו בחרו

  . מותג אחר

  לוח בקרה
הצבעוני והתפריטים  LCDהצג 

האינטואיטיביים בלוח הבקרה הראשי 
מאפשרים לנווט בקלות  Highlifeבקולקצית 

תוכל לשלוט ברזי . בין מאפייני הספא
  . ההפעלה תוך דקות ספורות

אפשרת התאמה תאורה מרובת אזורים המ
  אישית 

עם הצבעונית בעזרת מערכת התאורה 
אפשר , Luminescenceארבעת האזורים 

בפס , מתחת למים –לבקר בנפרד כל אזור 
כדי ליהנות  –בכריות ובמים , העליון

אם . עליך של צבעיםהשילוב המועדף מ
. תוכל להאיר אזור אחד בלבד, תרצה

המערכת כוללת גם בקרת גלגל לקביעת 
, את כל שבעת הצבעיםמכילה ה צבעים

  . ועמעם לתאורה מתחת למים

   Moto-Massage DXסילון 
  

שני זרמים חמימים של התחושה של אין כמו 
מעסים שרירים , מים השוטפים את גבך

. עייפים וגורמים לך להרגיש כמו חדש
מותקן   Motor-Massage DXהסילון הייחודי 

  . Highlifeברוב הדגמים מקולקצית 
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SUMMIT  מבוגרים  6: מקומות ישיבה  

     X 231 x 97 254  ):מ"ס(מידות 

  

Summit סילונים  47עם , הוא הספא המאובזר ביותר שלנו
מקום הישיבה . ס"כ 2.5ושתי משאבות סילון בעלות הספק של 

והמושבים בפינות , הנוח במיוחד מאפשר מגוון רחב של גבהים
כולל  Summit. ידיים ושוקיים, מציעים מגוון אפשרויות לעיסוי גב

  . BellaFontanaומאפיין המים  Moto-Massage DXאת הסילון 

 Highlifeקולקצית 
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GRANDEE  מבוגרים  7: מקומות ישיבה  

     X 231 x 97 254  ):מ"ס(מידות 

  

 Highlifeקולקצית 

GRANDEE ,חגיגה מספק שפע של מקום ל, עם העיצוב ללא מעקה
מאפשרים לשני  Moto-Massage DXשני סילוני . של שבעה אנשים

  BellaFontanaמאפיין המים . אנשים ליהנות מעיסוי גב נפלא ביחד
   .מוסיף לאווירה הכללית עם מפל מים מרגיע
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ENVOY  מבוגרים  5: מקומות ישיבה  

     X 226 x 91 236  ):מ"ס(מידות 

  

 Highlifeקולקצית 

Envoy  כולל הסילון , סילונים 39מספק ביצועים מעולים עםMoto-
Massage DX  מקום . ס"כ 2.0ושתי משאבות סילון עם הספק של

ישיבה נוח ומושב מתכוונן עם סילונים מרגיעים ומרעננים לרגליים 
מספקים  FootWellבמערכת  FootStreamשלושת הסילונים . םולידיי

מתקדמים שומרים על ניקיון  Tri-Xמסנני . מעולה לרגליים הרפיה
  . ורעננות המים
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VANGUARD  מבוגרים  6: מקומות ישיבה  

     X 221 x 91 221  ):מ"ס(מידות 

  

 Highlifeקולקצית 

Vanguard יש לו סילון . הוא יעיל ביותר מבחינת צריכת אנרגיה
Moto-Massage DX  וסילוןMoto-Massage , כל אחד עם מערכת

 ,הישיבה הנוחה. כתפיים וגב, כדי לשחרר צוואר, Quartetסילונים 
מבטיחים  SoothingStreamמשענות היד המעוצבות ומאפיין המים 

  .  הירגעות מקסימלית
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ARIA  מבוגרים  5: מקומות ישיבה  

     X 221 x 91 221  ):מ"ס( מידות

  

 Highlifeקולקצית 

ARIA  הספא של בריכות מדגים את המחויבות שלHot Spring 
  Hot Springכולל פריטים ייחודיים של דגם זה . למצוינות מתמשכת

ל מתקדמת שהטכנולוגיה הו Moto-Massage DXכמו הסילון 
 Precisionוכן מאפיינים מיוחדים כמו סילוני , שלנו Tri-Xהמסננים 

פרופיל המעטפת . לעיסוי משופר, הישיבהבמקום באזור השוקיים 
מוסיף  לעיצוב  המודרני של כל  ARIAמדגם ל הספא אסתטי שה

  . גינה
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SOVEREIGN  מבוגרים  6: מקומות ישיבה  

     X 236 x 84 203  ):מ"ס(מידות 

  

 Highlifeקולקצית 

אפשר לך מרווח מספיק כדי ל Sovereignהסגנון המודרני של 
אזור . ומהווה תוספת נפלאה לכל בית, לבלות בומישה מחבריך ולח

מגוון , המושבים המרווחים ללא מחסומים, הישיבה הארוך במיוחד
מבטיחים חווית  SoothingStreamנרחב של סילונים ומאפיין המים 

   .ספא מלכותית
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PRODIGY  מבוגרים  5: מקומות ישיבה  

     X 221 x 84 188  ):מ"ס(מידות 

  

 Highlifeקולקצית 

Prodigy המאפשר מגוון , הוא ספא מרווח לחמישה אנשים
החל מעיסוי הגב . יגורציות של סילונים בשישה מקומות ישיבהקונפ

ועד עיסוי הגב התחתון , Precisionהעדין אך יעיל של עשרה סילוני 
ספא זה יעניק לך , FootStreamהממריץ של הסילון רב העוצמה 

  . חווית עיסוי מותאמת אישית מענגת
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JETSETTER  מבוגרים  3: מקומות ישיבה  

  X 165 x 74 213  ):מ"ס(מידות 

  

 Highlifeקולקצית 

Jetsetter שניים או שלושה, דהוא ספא מושלם למשתמש אח .
 Precisionסילוני , לגב Moto-Massage DXבמושבים יש סילון 

כדי שתוכל להירגע , לרגליים FootStreamלצוואר ולכתפיים וסילון 
מספקים  Hydromassage-ו HydroStreamהסילונים . בסטייל

  . אפשרויות עיסוי נוספות
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  :Highlifeבכל דגמי ספא מקולקצית  לוקס-מאפייני דה
  .מצבים ותאורה סטנדרטית מתחת לכריות 5עם בקרת עמעם בעלת  Luminescenceאזורים  4נית עם ותאורה צבע: תאורה

 Comfort Control-ו  SmartJet: מערכות סילונים
  וולט 230/ואט 1500, טיטניום ללא תקלות: מחמם

  SilentFlo 5000שעות  24משאבה : משאבת סירקולציה
   ASTM-ו ULלוקס על פי סיווג -דה: מכסה ויניל

  מ"ס 9צבעוני בעל רזולוציה גבוהה  LCDמסך דיגיטלי :לוח בקרה ראשי
  JetSetterכל דגמי הספא מלבד : לוח בקרה פנימי

  FreshWater IIIפריקת קורונה : אוזונטור
  TÜVמאושר על ידי : בטיחות חשמל

  

  

 Highlifeהמפרטים של קולקצית 

ומיים של מגוון מצבים ארגונ
עיצוב ארגונומי : המושבים

המאפשר מגוון רחב של 
 מצבי וגובהי ישיבה 

מערכת 
ComfortControl 
קבע את עוצמת 

 העיסוי שלך 

 BellaFontana :
ליהנות ולצפות 

במופע מים ואורות 
  אקסקלוסיבי

: לוקס-בקרות פנימיות דה
מאפשרות לשלוט בסילונים 

 ובקלות בנוחות ובתאורה 

: יסוי מסתובביםסילוני ע
סוי ילחוות את פולסי הע

 שהסילונים הללו מספקים 
לא רק אסתטיות : כריות
אלא גם עם תאורה , ונוחות

בכל הדגמים ! (אלגנטית
מלבד  Highlifeמקולקצית 

Prodigy  

HydroStream : כמויות
  . נדיבות של מים ואוויר

סילוני : סילונים לידיים
Precision   מסתובבים

משחררים ים ומשככים כאב
 . נוקשות

:  Jet-Clusterמערכת 
, תחושה רכה אך חודרת

לעיסוי מלא של הגב 
 והכתפיים 

שעות  24 100%סינון 
אתה : ביממה ללא מעקפים

תקבל יכול להיות בטוח ש
מים צלולים וטהורים כל 

 הזמן 

עיצוב : סילוני עיסוי כיווניים
משופר זרימה מכוון את 
 . הלחץ לנקודות הנכונות

: ניקוז תחתון רב פונקציות
מבטיח ניקוז בקלות של 

 .  הספא עד הקרקעית

:  Soothing Sevenסילוני 
ממוקמים במיקום 

אסטרטגי להנאה והרגעה 
 . של אזור חגורת הכתפיים

, מסוגננים: מחזיקי כוסות
 ! נוחים ונקיים

להירגע : משענות יד
שילוב של . סטיילבנוחות וב

 . ארגונומיה ואסתטיקה

Moto-Massage DX  :
חווית גב אקסקלוסיבית 

 במיוחד 

: FootWellמערכת 
שחרר מתח מהרגליים 

עם שני סילוני 
FootStream  החזקים

  ! ביותר שלנו

מערכת 
SmartJet : קבע

את חווית העיסוי 
 המתאימה לך 

Luminescence : חווית הספא הבהירה והצבעונית
 ביותר לתאורה מותאמת אישית 

גדול  ןת מסנן עליוטעינפתח 
טרחה בזמן וחיסכון ב: ףנוס

 .  בתחזוקת המסנן

  Highlifeפנינה מקולקצית אמבטית עם  Summitהתמונה מציגה ספא 
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  Summit Grandee  Envoy  Vanguard  Aria  Sovereign  Prodigy  JetSetter  
 מקומות ישיבה

  )מבוגרים(
6  7  5  6  5  6  5  3  

 254x231x97  254x231x97 236x226x91 221x221x91 221x221x91 203x221x84 188x221x84 213x165x74  )מ"ס(מידות 

  852  1,230  1,344  1,382  1,514  1,703  1,893  1,893  )ליטרים(קיבולת מים 
  204  278  323  358  358  397  457  457  )ג"ק(משקל יבש 

  1,294  1,905  2,141  2,135  2,347  2,496  2,904  2,825  )ג"ק* (משקל ממולא
אפשרויות של 

Everwood  
Redwood )עץ אדום ()R( ;Espresso )אספרסו( )E(  ;Coastal Grey )אפור חוף ()C( ;SpaStone )אבן ()S(  

R E G C S R E G C S R E G  R E G C S R E G C S R E G  R E G  R E G  
          הספאאמבטית צבעי 

 *** *** *** ***** ***** *** ***** *****  לבן פנינה
 *** *** *** ***** ***** *** ***** *****  שיש סטרלינג

 *** *** *** ***** ***** *** ***** *****  שמפניהאופל 
 *** *** *** ***** ***** *** ***** *****  חול

  14  19  24  35  32  39  39  47  )כ"סה(סילוני נירוסטה 
                *  Moto-massageסילוני 
 Moto-massageסילון 

DC  
1 )2(  2 )4(  1 )2(  1 )2(  1 )2(  1 )2(    1 )2(  

    Soothing Seven  2  2  2  2  2    2סילון 
  FootStream  2  3  3  2  2  1  1  1סילוני 
  HydroStream  10    10    4      4סילוני 

  2  2  2  2  2  2  2  2  סילוני עיסוי מסתובבים 
  1  4  5  5  1  3  2  5  סילוני עיסוי כיווניים

            2    2  סילוני ידיים 
          4  4  4  4  סילוני רגליים

  Precision  18  22  11  18  18  14  10  4סילוני 
  )אופציונלי(בידור 

מערכת סאונד וטלויזיה 
  אלחוטית

*  *  *  *  *  *  *  *  

מערכת סאונד 
אלחוטית עם תחנת 

  עגינה 

*  *  *  *  *  *  *  *  

מערכת סאונד 
  Bluetoothאלחוטית 

*  *  *  *  *  *  *  *  

  *  *  *  *  *  *  *  *  MP3מערכת סאונד 
  מצב שלווה

מפל מים 
BellaFontant  

*  *  *    *        

SoothingStream        *          
  משאבת סילונים

Wavemaster  9000+9200  9000+9200  8000+8200  8000+8000  9000+8200  9000  8000  9000  
  2.5  2.0  2.5  2.5+2.0  2.0+2.0  2.0+2.0  2.5+2.5  2.5+2.5 ס "פעולה רציפה כ
  5.2  4.0  5.2  5.2+4.0  4.0+4.0  4.0+4.0  5.2+5.2  5.2+5.2  ס"מומנט שבירה כ

  סינון
  3  3  4  5  5  5  5  5  מספר מסננים

  *  *  *  *  *  *  *  *  ללא מעקף 100%
        *    *  *  *  Tri-Xמסנני 
  חשמל

230V-50 Hz  A 20  A 20  A 16  A 16  A 20  A 16  A 16  A 16  
 * * * * * * * * **קונפיגורציות אחרות 

  בהתאם לתנאי החשמל המקומיים. ** ג כל אחד"ק 79כולל מים ומבוגרים השוקלים *

  
  אמבטיהצבעי ה

  

  צבעי המעטפת 

  

  SpaStoneצבעי 

  

  צבעי הכיסוי

  
  אפר

  
  דהחלו

  
  אספרסו

  אדמה  אספרסו                אפור חוף               פנינה                   אופל שמפניה      

  
  

  

  אפור  עץ אדום שיש סטרלינג            חול
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  Limelightקולקצית 
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  איכות וביצועים בסגנון מודרני עוצר נשימה

מודרני עיצוב עם , לספק איכות וביצועיםיועדת מ Limelightקולקצית 
תאורה  נקודות, כולה אמבטיהעיצוב מתוחכם של ההודות ל. עוצר נשימה

תוכל לשבת ולהירגע , וסילונים עוצמתיים לעיסוי ממריץ, יות מרהיבותנצבעו
  . Hot Springספא  -רת בטוב ביותר חבידיעה שב

   XLסילוני עיסוי 
סילוני עיסוי ארוכים במיוחד וחזקים 

הגב , המיועדים לשחרר את הכתפיים
  . םהתחתון והרגליי

   Raioמערכת תאורה 
נקודות תאורה צבעוניות ממוקמות 

את  יםבמקומות אסטרטגיים המדגיש
עיצוב האמבטיה בכל הדגמים מקולקצית 

Limelight , ויוצרות אווירה נפלאה בתוך
בחר בצבע . ההוט טאב ומחוצה לו

.  וברמת הבהירות המתאימים למצב רוחך

  דרני  עיצוב אמבטיה מו
, עיקולים חלקים וזורמים מלמעלה למטה
המכסים את שקעי הסילונים במקומות 

ספא מקולקצית בריכות . הישיבה
Limelight בתנועה זורמת  ותמתאפיינ

אחת של עיקולים רציפים היוצרים סביבה 
  . מסוגננת והירגעות מקסימלית
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 Limelightקולקצית 

  מבוגרים 8: מקומות ישיבה

  x 279 x 97 231): מ"ס(מידות 
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הספא דגם את ים אנשים הופכ 8באופן ייחודי עבור עד ומות הישיבה המתוכננים מק
בנוסף למערכת התאורה . לבילוי עם האנשים האהובים עליךבחירה מושלמת הזה ל

Raio ,דגםGleam  היוצרת אווירה נפלאה בכל פעם , מצויד בתאורה חיצונית צבעונית
  . אה מושלמת למשפחה כולהמבטיח הנ Gleamהוט טאב מדגם . שאתה נמצא בחוץ
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 Limelightקולקצית 
  מבוגרים 5: מקומות ישיבה

  x 226 x 97 226): מ"ס(מידות 

להתכנס עם משפחה וחברים או לבלות עם האנשים האהובים עליך 
) מקום ישיבה כפול( Pulse DLדגם . בדגם היוקרתי של שני מושבים

כל מה שעליך לעשות הוא לשכב . גנניםמכיל מאפיינים מפנקים ומסו
  . ברוגע וליהנות מהחמימות והנוחות של מקום המפלט הפרטי שלך
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 Limelightקולקצית 
  מבוגרים 6: מקומות ישיבה

  x 213 x 91 213): מ"ס(מידות 

עם סגנון . מדי פעם אתה נתקל במוצר שמתאים בדיוק בשבילך
הערכים שאתה דוגל בהם וסגנון החיים , המעיד על אורח חייך

חוויה  ומאפיינים דינמיים היוצרים, פינוק שעוטף ומרגיע אותך. שיצרת
  . Flairזהו ההוט טאב  –והכול במחיר אטרקטיבי , נפלאה
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 Limelightקולקצית 
  מבוגרים 4: מקומות ישיבה

  x 213 x 84 193): מ"ס(מידות 

האם אי פעם התעלמת ממה שאמר לך ליבך וקיבלת את כל 
לב ובאותה עת לכת אחרי הכעת אתה יכול ל? ההחלטות מהראש

ה מיועד לשני אנשים המעריכים דגם ז. לקבל החלטה מושכלת
, גבוהה פשטות אבל עדיין מכירים בחשיבות של איכות עבודה

השתכשך בחמימות ההוט : טכנולוגיה מתקדמת ומאפיינים מעולים
  . Glowטאב מדגם 
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 Limelightקולקצית 
  מבוגרים 4: מקומות ישיבה

  x 203 x 84 203): מ"ס(מידות 

עם עיצוב , להירגע ולהתרענןמערבולות מים חמים המאפשרות לך 
דגם זה מצריך קביעות . המתאים לחוש הסגנון הייחודי שלך

. בפשטות ובמהירותיהנות ממים מפנקים מינימליות המאפשרות ל
  .  המים מוכנים לקראתך תוך זמן קצר ביותר
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  Limelightלוקס בכל דגמי ספא מקולקצית -מאפייני דה
  . Limelightנקודות תאורה צבעוניות במקומות אסטרטגיים המדגישות את עיצוב האמבטיה בדגמים מקולקצית : אורהת

  וולט 230/ואט 1500, טיטניום ללא תקלות: מחמם
  SilentFlo 5000שעות  24משאבה : משאבת סירקולציה

   ASTM-ו ULלוקס על פי סיווג -דה: מכסה ויניל
   Limelightאופציונלי בכל בריכות הספא מקולקצית   FreshWater III: אוזונטור

  TUVמאושר על ידי : בטיחות חשמל
  

  

  

  

עם פועלים : רמקולים
טלויזיה /מערכת סאונד
 MP3אלחוטית או 

 משולבת 

כריות : כריות
 אסתטיות ונוחות 

: Vidroמפל מים 
תאורה אחורית עם 

  ניים ולדים צבע

: עיצוב אמבטיה מודרני
, עיקולים זורמים וחלקים

כריות , מלמעלה למטה
  בשקעי הסילונים 

 יםניתנ: סילוני קומבינציה
לכוונון לעיסוי כיווני או 

  מסתובב 

לשחרור : סילונים ישירים
ממוקד של השרירים 

 . הזקוקים לכך יותר מכל

: משולבים XLסילוני 
ניתנים לכוונון לעיסוי כיווני 

 או מסתובב 

קבע : בקרת נוחות
את כמות האוויר 

והמים המתאימה 
 . לך

Moto-Massage DX :
חווית גב ייחודית 

קיימת אך ורק בדגם (
Gleam  ( 

: משענות ידיים
הירגע בנוחות 

שילוב . ובסטייל
של נוחות 

 ואסתטיקה 

עיצוב : מגוון ארגונומיות ישיבה
ארגונומי המאפשר מגוון רחב 

 של סגנונות וגובהי ישיבה 

המוח : מערכת בקרה
מאחורי כל מתקן ספא 

   Limelightמקולקצית 

מערכת 
SmartJet : קבע

את חווית העיסוי 
 המתאימה לך 

: Raioמערכת תאורה 
נקודות תאורה 

צבעונית מסוג לדים 
 אסטרטגיים  במיקומים

גדול  ןטעינת מסנן עליופתח 
לחיסכון בזמן וטרחה : במיוחד

 בתחזוקת המסנן   

שיש סטרלינג מקולקצית אמבטיה מעם  Gleamהתמונה מציגה ספא 
Limelight  

 Limelightקולקצית המפרטים של 

סילוני שוקיים 
המתמקדים 

 בשחרור השוקיים 

: סילוני עיסוי מסתובבים
לחוות את פולסי העיסוי 

  שהסילונים הללו מספקים
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  GLEAM  PULSE DL  Flair  Glow  Bolt  
  4  4  6  5  8  )מבוגרים( מקומות ישיבה

 231x279x97  226x226x97 213x213x91 193x213x84 203x203x84  )מ"ס(מידות 

  1,098  1,022  1,230  1,438  2,082  )םליטרי(קיבולת מים 
  277  318  422  449  577  )ג"ק(משקל יבש 

  1,691  1,656  2,126  2,282  3,291  )ג"ק* (משקל ממולא
  ) C( ;Redwood )R() אפור חוףE(  ;Coastal Grey )( )אספרסו( Everwood :Espressoאפשרויות של 

  G E R  G E R  G E R  G E R  G E R  הספאאמבטית צבעי 
 *** *** *** *** ***  לבן פנינה

 *** *** *** *** ***  אופל שמפניה 
 *** *** *** *** ***  שיש סטרלינג 

 *** *** *** *** ***  גלי ים 

  17  30  41  50  73  )כ"סה(סילוני נירוסטה 
          )Moto-massage XC  1 )2סילון 
  XL  4  6  5  2  1ני קומבינציה סילו

  4  6  8  6  9  סילוני קומבינציה
  12  22  28  38  58  סילונים ישירים

  )אופציונלי(בידור 
מערכת סאונד וטלויזיה 

  אלחוטית
*  *  *  *  *  

מערכת סאונד אלחוטית עם 
  תחנת עגינה 

*  *  *  *  *  

מערכת סאונד אלחוטית 
Bluetooth  

*  *  *  *  *  

  *  *  *  *  *  MP3מערכת סאונד 
            מצב שלווה

  Radio  39  35  30  16  16מערכת תאורת לד 
עם תאורה  Vidroמפל מים 

  אחורית
*  *  *  *    

          * תאורה חיצונית
  משאבות סילונים

Wavemaster  9000+9000+9200  9000+9200  8000+8200  8000+8200  8000  
  2.0  2.0+2.0  2.0+2.0  2.5+2.5  2.5+2.5+2.5 ס "פעולה רציפה כ
  4.0  4.0+4.0  4.0+4.0  5.2+5.2  5.2+5.2+5.2  ס"מומנט שבירה כ

  סינון
שטח סינון , הלטעינה מלמע

  )מטר מרובע(
9  6  6  6  6  

  חשמל
230V-50 Hz  A25  +A 16  A 20  A 16  A 16  A 16  

 * * * * * **קונפיגורציות אחרות 
  .בהתאם לתנאי החשמל המקומיים. ** ג כל אחד"ק 79כולל מים ומבוגרים השוקלים *

  
  אמבטיהצבעי ה

  

  צבעי המעטפת 

  

  SpaStoneצבעי 

  

  צבעי הכיסוי

  
  אפר

  
  חלודה

  
  אספרסו

  אדמה  אספרסו                אפור חוף               פנינה                   אופל שמפניה      

  
  

  

  אפור  עץ אדום שיש סטרלינג            חול

  


