Ko l e kc j a H i g h l i f e ®

Twoje Doznania w Wannie Spa

Wyobraź sobie
możliwości jakie
się przed tobą
otwierają...
Jest 6 rano. Siedząc w swojej wannie spa Hot Spring®
podziwiasz wschód słońca. Problemy dnia codziennego
nie są teraz ważne.
Jesteś otoczony naturą.
Myślisz sobie... życie jest piękne.
My, twórcy wanien spa Hot Spring, z pasją dbamy o
To, aby Twoje doznania płynące z hydromasażu były
jak najlepsze. Sami korzystamy z tych urządzeń i
wiemy jaki mają dobry wpływ na samopoczucie. Kiedy
spędzenie kilku chwil w swojej wannie spa stanie się
Twoim codziennym rytuałem, zauważysz że spędzasz
dzień bardziej efektywnie. W ciągu dnia dajesz z siebie
wszystko, więc dlatego z takim zaangażowaniem
dostarczamy Ci absolutnie najlepszych doznań spa,
(The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™)

To Twoja chwila
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“Wystarczy 15 minut i stres znika. Dlatego kwadrans w wannie spa szybko
stał się częścią mojego planu dnia. To naprawdę pomaga mi poczuć się i
działać na miarę moich możliwości”. – właściciel wanny spa Vanguard™
Kolekcja Highlife®
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“Bóle i dolegliwości znikną, jeśli na koniec dnia zanurzysz się na kwadrans
w wannie Aria. Jest to jedna z naszych najlepszych inwestycji w nasze
zdrowie i samopoczucie.” – właściciel wanny spa Aria™
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Twoje Doznania w Wannie Spa

Dobra kondycja
fizyczna i
psychiczna jest w
twoim zasięgu
Wanna z hydromasażem z serii Hot Spring® to ważny
element zdrowego stylu życia, który może stać się Twoim
osobistym masażystą, a nawet trenerem życia. Wszystko
to łączy się w imponujące doznania, które możesz
doświadczać tak często, jak tylko zechcesz... wystarczy
przekroczyć próg do swojego ogrodu.
Niech utrzymanie dobrego zdrowia i samopoczucia stanie się Twoim
priorytetem. Pomoże Ci w tym wanna spa z kolekcji Highlife ®. Kiedy
zanurzasz się w ciepłej wodzie, Twoje ciało reaguje fizjologicznie - wzrasta
jego temperatura, zwiększa się przepływ krwi, powodując poprawę krążenia,
a wyporność wody daje Ci poczucie nieważkości, zmniejszając zarazem
napięcie w stawach. Daje to efekt magiczny - czujesz się lepiej psychicznie,
fizycznie i emocjonalnie.

Zadbaj o siebie

Kolekcja Highlife®
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Twoje Doznania w Wannie Spa

Doświadczenie
lepsze od rozmów
przy stole
Cudownie zrelaksowani i odprężeni dajecie się ponieść
rodzinnym rozmowom. Nikt nie pisze SMS-ów, nie
dodaje wpisów na portalach społecznościowych, ani
nie sprawdza poczty - smartfony zostały w domu.
Zalewa Cię fala wdzięczności, kiedy zdajesz sobie
sprawę, że z każdą chwilą spędzoną w wannie spa
Hot Spring® Twoje życie staje się pełniejsze, a związki
się zacieśniają.
Właściciele wanien spa Hot Spring często dziwią się, jak wiele korzyści
wniosło w ich życie spędzanie czasu w swoim domowym spa. Oczekują,
że ciepła woda pomoże im pozbyć się napięcia, a dysze zapewnią kojący
masaż. Nie spodziewają się, że poprawią się także ich relacje. Jeden
z długoletnich użytkowników Hot Spring nazywa to doświadczenie
“hydromasażem dla duszy”.

Twoja podwójna
garda opada, Twoja
rodzina się otwiera
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“To mój najlepszy zakup. Odbyliśmy tu wiele cennych rozmów rodzinnych
i podoba nam się to, że dzieci przyprowadzają do nas swoich przyjaciół,
aby miło spędzić czas”.” – właściciel wanny spa Grandee™
Kolekcja Highlife®
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“To moja druga wanna z hydromasażem Jetsetter. Uwielbiam intymność
jaką nam daje, dzielę ja tylko z żoną. Kiedy razem patrzymy na gwiazdy
to czujemy się jak w niebie”. – właściciel wanny spa Jetsetter™
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Twoje Doznania w Wannie Spa

Bezmiar Natury
Obecnie większość czasu spędzamy wewnątrz
pomieszczeń - w biurach, klasach, w samochodach w
drodze do pracy i szkoły, w domach, gdzie wypełniamy
nasze domowe obowiązki, oglądamy telewizję lub
korzystamy z urządzeń mobilnych. Kiedy ostatnio
przebywałeś na łonie natury?
Jedną z największych zalet wanien Hot Spring® jest to, że oferują nam miłe
spędzenie czasu na zewnątrz. Zanurz się w ciepłej wodzie podziwiając
pierwszy tegoroczny śnieg. Policz z dziećmi spadające ciemną nocą gwiazdy.
Zaczerpnij jesiennego powietrza obserwując kolorowe liście. Kontrast
pomiędzy chłodnym powietrzem a ciepłą wodą sprawia, że czujesz że
żyjesz. Podczas relaksowania się w domowym spa znajdziesz czas na to,
aby odkryć ile jest wokół Ciebie piękna.

Doświadcz nocnego
nieba, którego dotąd
nie znałeś
Kolekcja Highlife®
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Opinie Klientów

Tej obietnicy
możesz zaufać
Zdajemy sobie sprawę, że na rynku dostępnych jest wiele różnych wanien spa.
Chcemy, abyś wiedział, że jako twórcy wanien spa Hot Spring®, działamy inaczej
od innych, zaczynając od sposobu, w jaki tworzymy nasze wanny, a kończąc na
dbałości o klienta.
Inwestujemy w jakość i z zaangażowaniem dostarczamy Ci absolutnie najlepszych doznań, (The Absolute
Best Hot Tub Ownership Experience™), abyś mógł czerpać korzyści z posiadania wanny spa codziennie
przez lata, a nawet dziesiątki lat. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Poprosiliśmy osoby, które znają
nas najlepiej - właścicieli naszych wanien - aby podzieliły się swoim doświadczeniem.
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Oto próbka tego, co posiadacze Hot Spring
mają do powiedzenia o wannach z kolekcji
Highlife®:

“To już nasza trzecia wanna
Jetsetter ™ i jesteśmy nią
zachwyceni. Najlepsze dysze,
najkorzystniejsze zużycie
energii, najlepszy serwis.
Polecamy jej zakup. Będziesz
zdumiony. Twoje życie się
zmieni”.

“To moja trzecia wanna z
hydromasażem Hot Spring,
przed tą miałem dwie z
kolekcji Classics. To najlepiej
wydane pieniądze w moim
życiu... Wskakuję do niej, jeśli
nie codziennie, to kilka razy
w tygodniu. Żona powiedziała,
że mnie w niej pochowa. Jeśli
chodzi o mnie, to nie mam nic
przeciwko temu”.

“Pielęgnacja wody jest
prosta. Zużycie energii
jest dokładnie takie, jak
opisano. Jej jakość jest
wyśmienita. Obawiałem się,
że przestaniemy jej używać,
jak już opadną pierwsze
emocje po jej zakupie.
A my wciąż korzystamy z
niej 4-5 razy w tygodniu!”

“ W 1996 roku kupiliśmy
używaną wannę Hot Spring
i od tego czasu prawie
codziennie spędzamy w niej
wieczorem pół godziny. Po
17 latach postanowiliśmy
wymienić ją na nową
Prodigy ™. To nasz jedyny
sposób na relaks”.

“Moje najlepiej wydane
pieniądze. Wchodzę do niej
codziennie rano i wieczorem.
Solny system odkażania wody
jest prosty w użytkowaniu
i naprawdę wart swoich
pieniędzy. Jestem bardzo
szczęśliwym użytkownikiem
domowego spa!”

“ To n a s z a d r u g a
wanna spa Hot Spring.
Pierwszą mieliśmy 19
lat i wciąż działała. . .
Razem z mężem z
niecierpliwością czekamy
w ciągu dnia na relaks i
cudowne chwile, które
spędzamy w niej wspólnie
przez około 5 wieczorów w
tygodniu!”

“Używam mojej wanny
spa Jetsetter rocznik 2004
codziennie po przebudzeniu
i przed pójściem spać.
Uwielbiam jej niezawodność,
czeka na mnie w gotowości
niezależnie od pory dnia.
Jest to produkt najwyższej
jakości. Tu codziennie rodzą
się niezapomniane chwile”.

“Nasze spa jest świetne
- zawsze gotowe, zawsze
czyste i daje TYLE
odprężenia po długim,
pracowitym dniu. Nie
zauważyłem różnicy w
rachunku za prąd. Razem
z żoną zgadzamy się, że już
dawno mieliśmy kupić tę
wannę”.

Innowacyjny Design

Stworzone przez
ekspertów

Zaprojektowane przez

Z pomocą światowej sławy ekspertów z BMW Group DesignworksUSA zmieniliśmy oblicze wanien spa i
tego, jak prezentują się w Twoim ogrodzie. Wykorzystując podejście czystej kartki, zespół projektantów
Hot Spring® i DesignworksUSA stworzyli całkowicie nowy, zintegrowany projekt, który daje Twojej wannie
spa Hot Spring wygląd luksusowego mebla oraz czyni z niej centralny punkt Twojego ogrodu.

Róg przypominający wodospad

Dysza Moto-Massage™ DX

Wykończenie wanny na rogach imitujące wodospad daje

Ten wyjątkowy system masażu charakteryzuje się nową,

złudzenie, jakby niecka przelewała się na obudowę, wizualnie

odważną stylistyką. Kolorowe światło przebija się przez

łącząc te elementy.

matowy akrylowy panel. Nowy wygląd poduszki współgra z
trapezoidalnymi kształtami, które powtarzają się we wnętrzu
wanny spa.
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Niedoścignione chwile z hydromasażem

Forma podąża za funkcjonalnością
Każdy detal wanny spa z oszałamiającej kolekcji Highlife®
został opracowany na nowo z najwyższą starannością.
Prosta, elegancka i funkcjonalna - szybko zauważysz, że
wanna z kolekcji Highlife gładko wkomponowała się w
Twój dom i życie.

Kolekcja Highlife®
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Innowacyjny Design

Piękno tkwi w szczegółach
Piękne, wygodne niecki

Niecka każdej wanny spa z kolekcji Highlife® została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć
najwyższego komfortu w najlepszym stylu.
Wyprofilowane siedziska układają Twoje ciało w naturalnej pozycji.
Nowy kształt niecki ogranicza przelewanie się wody, zostawiając jej więcej w wannie spa.
Proste linie na brzegach niecki są doskonałym miejscem do postawienia napojów.
Całe wnętrze niecki jest elegancko wykończone.
Wyjątkowy wzór w przestrzeni na nogi zapewnia Twoim stopom przyjemne odczucia.
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Taniec wody
Uatrakcyjnij swoje chwile spędzane w wannie spa widokiem i dźwiękiem wyjątkowej atrakcji wodnej, jaką jest BellaFontana™. Trzy kolorowe
podświetlane łuki wody zgrywają się ze sobą tworząc elegancką fontannę, którą będziesz podziwiać zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz
Twojej wanny spa. Na wyposażeniu prawie każdego modelu z kolekcji Hiighlife.

Dodaj blasku nocy

Dopełnienie wizji

Rozświetl delikatnie ciemną noc lub baw się kolorem

Nawet tak niepozorne szczegóły jak uchwyt kontroli

podczas spotkania z przyjaciółmi. System Luminescence

napowietrzania czy przełącznik stref masażu zostały

z podziałem na strefy pozwoli Ci z łatwością dopasować

zmienione tak, aby współgrać stylistycznie z całością.

™

światło do nastroju.

Kolekcja Highlife®
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Innowacyjny Design

Nowoczesna linia stylistyczna
obudowy i niecki
Oszałamiające kolory niecki i obudowy

Specjaliści BMW Group DesignworksUSA do spraw koloru, wykończenia
i materiałów pomogli nam pieczołowicie dobrać wyjątkową paletę
kolorów dla obudowy, niecki i pokrywy. Każda decyzja dotycząca koloru
była podejmowana z niezwykłą starannością, aby barwa współgrała z
projektem wanny.

Niecka w kolorze Crème/ obudowa w kolorze Teak
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Everwood HD
Obudowa to element wanny spa, który jest
najbardziej wyeksponowany, a jednak mówi
się o niej najrzadziej - pora to zmienić. Prawie
dwadzieścia lat temu wprowadziliśmy na
rynek łatwą do utrzymania w czystości,

Monterey Grey

Teak

Mocha

Alpine White

Crème

Ice Grey

Platinum

Desert

Tuscan Sun

drewnopodobną okładzinę syntetyczną i teraz
stworzyliśmy jej nową generację – Everwood™
HD. Ta wysokiej jakości obudowa oferuje
wykończenie z gęstszym wzorem słojów,
zachowując trwałość i łatwość utrzymania
pierwotnej okładziny Everwood.

Gustowne kolory niecki
Polegając na wiedzy naszych specjalistów,
do naszej Kolekcji Highlife® wybraliśmy trzy
całkowicie nowe kolory: Alpine White, Crème i
Ice Grey. Te unikalne kolory przypadną do smaku
wielu gustom - poczynając od tradycyjnych, a
kończąc na nowoczesnych. Wybierz nieckę w
kolorze Platinum dla efektu matowego srebra
lub w kolorze Tuscan Sun, aby uzyskać bogaty
wygląd granitu. Niecka w kolorze Desert została
stworzona dla osób gustujących w wykończeniu
o wyraźnej teksturze.

Okładzina SpaStone
Jeśli wolisz wykończenie kamienne, modele
Grandee™, Envoy™, Aria™ i Vanguard™ są dostępne
w wersji z okładziną SpaStone™. Ta okładzina
imituje naturalny łupek skalny i można ją nabyć
w dwóch kolorach - Earth lub Grey.

Earth

Grey

Pokrywy
Każda pokrywa Kolekcji Highlife ma certyfikat
bezpieczeństwa UL zgodny z normami ASTM
(Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i
Materiałów). Bezpieczne zamki chroniące wannę
przed dostępem dzieci można zamknąć na klucz.

Chocolate

Slate

Caramel

Wzmocnione, regulowane pasy bezpiecznie
utrzymują pokrywę na właściwym miejscu.

Kolekcja Highlife®
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Masaż, który nastroi Cię na cały
dzień
Pracujesz do późna. Stoisz w korkach.
Pocisz się na siłowni. Biegasz na długie dystanse.
Masz dolegliwości pleców. Bolą Cię mięśnie.
Grasz w amatorskiej drużynie piłkarskiej. W domu czekają na Ciebie
rzeczy do zrobienia.
Kiedy codzienna rzeczywistość opanuje Twoje ciało i umysł, pozwól dyszom masującym wanien
spa Hot Spring® uwolnić Cię od napięcia fizycznego i psychicznego, które Cię wykańcza. Ciepła
woda i masaż wanny spa Hot Springs może stać się nieodłącznym elementem Twojego dnia. Tu
odnajdziesz dobre samopoczucie i przyczynisz się do poprawy zdrowia.
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Niezastąpiony masaż

Masaż pleców
jakiego jeszcze
nigdy nie zaznałeś

Dysza Moto-Massage DX
Już ponad 30 lat temu opatentowaliśmy pierwszą ruchomą
dyszę do hydromasażu. Dzisiaj kolejna generacja naszych
dysz Moto-Massage™ DX dostarcza użytkownikom wanien
Hot Spring niezastąpionych przeżyć płynących z masażu
wodą.
Dysza Moto-Massage DX, dostępna wyłącznie w wannach
Hot Spring, serwuje dwa silne strumienie wody, które
przesuwają się w górę i w dół wzdłuż całych pleców. W tym
samym czasie cztery dysze szyjne Precision™, umieszczone
powyżej każdej dyszy Moto-Massage DX, energicznie masują
Twoja szyję i ramiona. Te dysze współpracują harmonijnie,
aby zmyć z Ciebie napięcie i bolesność.

Kolekcja Highlife®
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Niezastąpiony masaż

Nie wszystkie dysze są sobie równe

Hydromasaż, który
nie ma sobie równych

Dysza SoothingStream™

Dysza FootStream™

Szeroki strumień wody wylewa się z 12

Nasza najmocniejsza dysza, daje ulgę

Dysza hydromasażu
rotacyjnego

portów, aby delikatnie zmniejszyć napięcie

zmęczonym stopom i uwalnia dolną część

Mocny, obracający się strumień

w Twoich ramionach i górnej części pleców.

pleców od głęboko ukrytego napięcia.

zapewnia głęboki masaż całym
Twoim plecom.
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Poza ekskluzywną dyszą Moto-Massage™ DX, wanny z Kolekcji Highlife® mogą mieć wbudowanych aż do
siedmiu różnego rodzaju dysz. Każda dysza zapewnia inne doznania, aby różne grupy mięśni otrzymały
odpowiedni masaż pod odpowiednim ciśnieniem. Zaufaj nam, gdy mówimy: “Kiedy wychodzisz ze swojej
wanny, nie czujesz się już tak jak wtedy, gdy do niej wchodziłeś”.

Idealna siła masażu
Ustaw idealne ciśnienie z naszym systemem
ComfortControl™. Dostosuj w prosty sposób
moc każdej dyszy obracając jej tarczę lub
ustawiając uchwyt kontroli napowietrzania
w odpowiedniej pozycji. Zaoszczędź na
kosztach energii dzięki naszemu systemowi
SmartJet™, który pozwoli Ci skierować moc
na wybraną grupę dysz, zamiast zasilać
jednocześnie je wszystkie.

Ta średniej wielkości dysza

Rotacyjna dysza
Precision™

Kierunkowa
dysza Precision

Dostosuj masaż do swoich

zapewnia masaż pod wysokim

Podobnie jak palce

Pozbądź się napięcia w

potrzeb, kierując mocny strumień

ciśnieniem.

masażystki, ta obrotowa dysza

wybranych obszarach

wody na część ciała, która

koncentruje się na delikatnych

pleców, szyi i łydek.

najbardziej tego potrzebuje.

obszarach Twojego ciała, np.

Dysza hydromasażu
kierunkowego

Dysza Hydrostream™

nadgarstkach. (w wybranych
modelach)
Kolekcja Highlife®
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Różnica tkwi w diamentach
®

Solny system odkażania wody
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Łatwa pielęgnacja wody

Spędzaj mniej czasu na pielęgnacji
wody i poświęć go więcej na
tworzenie wspomnień
Ten bardzo wydajny i nie wymagający skomplikowanej obsługi system
solnego odkażania wody jest dostępny wyłącznie w wannach spa
Hot Spring i można go zamówić jako opcję do każdej wanny z kolekcji
Gotowe pod ACE

Highlife.

Solny system odkażania wody ACE

Highlife® dostarcza Ci absolutnie najlepszych doznań

Solny system odkażania wody ACE ® korzystający

spa (The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™).

z opatentowanej technologii diamentów, stanowi
najświeższą innowację w pielęgnacji wody. System ACE

Wszystkie Twoje zmysły będą Ci wdzięczne

sprawia, że pielęgnacja wody w Twoim spa jeszcze nigdy

System ACE czyści wodę na innej zasadzie niż tradycyjne

nie była tak prosta i daje pewność, że woda w Twojej

systemy czyszczenia wody, więc takie skutki uboczne jak

wannie jest zawsze krystalicznie czysta i gotowa do

przesuszona skóra, podrażnione oczy i zapach chloru

użytku.

zdarzają się bardzo rzadko. Kiedy woda w Twojej wannie
będzie bardziej miękka i luksusowa w odczuciu to

Ułatw to sobie

zauważysz, że będziesz spędzał w swoim minibasenie

Dzięki zaawansowanej technologii, solny system ACE

spa Hot Spring® jeszcze więcej czasu.

codziennie automatycznie generuje potrzebną liczbę
utleniaczy i naturalnego chloru, w zależności od

Oczyszczanie warte patentu

ustawionego z panelu sterowania poziomu użycia. To

Jedynie system ACE używa opatentowanej elektrody

oznacza, że system ACE pracuje czyszcząc wodę w Twoim

diamentowej, która rozbija molekuły wody i tworzy

spa, podczas gdy Ty nie musisz się tym martwić.

“aktywny tlen” - jeden z najbardziej znanych na świecie
skutecznych środków czyszczących. Po dokładnym

Twój czas jest cenny

oczyszczeniu wody aktywny tlen łączy się z solą, która jest

Wybierając system ACE, spędzisz mniej czasu na ręczne

do niej w małej ilości dodawana, tworząc w ten sposób

dbanie o wodę, więc zostanie Ci go więcej na czerpanie

chlor i inne silne utleniacze, które utrzymują wodę w

radości ze swojego spa. Dodatkowo, przy właściwej

idealnej czystości. W przeciwieństwie do tradycyjnych

pielęgnacji, zużyjesz mniej środków chemicznych, a jedno

metod czyszczenia wody chlorem, system ACE działa

napełnienie wodą wystarczy nawet na 12 miesięcy. To

w ten sposób, że eliminuje zanieczyszczenia, ale także

oznacza mniejszą częstotliwość wymiany wody - co jest

produkty uboczne, które wpływają negatywnie na jakość

kolejnym dowodem na to, że Twoja wanna spa z Kolekcji

wody.

Kolekcja Highlife®
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Łatwa pielęgnacja wody

Zawsze przefiltrowana,
zawsze lśniąca
Krystalicznie czysta woda to podstawa do czerpania radości ze spa i dlatego poświęcamy
tyle uwagi, aby rozwijać i wprowadzać nowe technologie, które pomogą utrzymać czystą
wodę zawsze przefiltrowaną i zawsze dla Ciebie gotową.

Jedynie wanny spa z Kolekcji Highlife mają wbudowane do pięciu filtrów,
które umożliwiają czyszczenie wody nawet podczas pracy dysz.
Pełna
Filtracja

100% filtracji wody (bez obiegów
niefiltrowanych)

System ozonujący Freshwater® III wpuszcza
do wody miliony maleńkich baniek o

Cała woda w Twojej wannie spa z Kolekcji Highlife jest

mocnym stężeniu ozonu, które w kontakcie

czyszczona w tym samym czasie. W innych spa woda

z zanieczyszczeniami neutralizują je. Jest to

omija filtry kiedy dysze są włączone- czyli właśnie wtedy,

standardowe wyposażenie w każdym modelu.

kiedy najbardziej potrzebujesz oczyszczonej wody. Wanny

Kartridż z jonami srebra FreshWaterAg+, który

z kolekcji Highlife mają wbudowanych do pięciu filtrów,

można zamówić jako wyposażenie dodatkowe,

które umożliwiają czyszczenie wody nawet podczas pracy

wypełnia wodę jonami srebra hamującymi rozwój

dysz. Wanny spa z kolekcji Highlife to jedyne wanny spa

bakterii.

na rynku ze 100% filtacją (bez obiegów niefiltrowanych).

Szokowy bezchlorowy środek czyszczący MPS

®

FreshWater utlenia zanieczyszczenia, usuwa

Filtry Tri-X
Filtry Tri-X ™ wykorzystują unikatową technologię

nieprzyjemny zapach i oczyszcza mętną wodę.

oczyszczenie większej ilości wody niż tradycyjne filtry

Najwygodniejsza dla Ciebie pielęgnacja
wody

papierowe - w ten sposób są ważnym elementem naszego

Nieważne, którą opcję dezynfekcji wody wybierzesz

systemu 100% filtracji wody. Co więcej, są bardziej trwałe,

- mamy rozwiązanie dostosowane właśnie do Ciebie.

a dodatkowo można je myć w zmywarce.

Nasza ekskluzywna linia wysokiej jakości środków do

trójwymiarową, która pozwala na jednoczesne

czyszczenia wody FreshWater oraz nowe rozwiązania,
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System pielęgnacji wody EverFresh

takie jak system usuwający wapń Vanishing Act™ i filtr

Nasz system pielęgnacji wody Everfresh™ łączy trzy

wstępny Clean Screen™ zapewnią Ci wodę najwyższej

elementy — ozon, jony srebra i MPS (szokowy bezchlorowy

jakości już na samym początku. Twój przedstawiciel

środek czyszczący) — dezynfekujące wodę z użyciem

Hot Spring® pomoże Ci wybrać najlepszą dla Ciebie

minimalnej ilości chloru.

opcję pielęgnacji wody.

Kolekcja Highlife®
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Zawsze ciepła woda, którą
nie odczuje Twoja kieszeń
Twoja wanna spa Hot Spring® czeka na Ciebie
zawsze, kiedy tego potrzebujesz – nagrzana i
gotowa. Możesz odpoczywać nie martwiąc się
o rachunki za prąd, ponieważ wprowadzone
przez nas innowacje redukują zużycie energii
do minimum, dodając naszym wannom jeszcze
wyższą wartość na przestrzeni czasu.
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Zwiększona wydajność

Wydajne w każdym calu
System EnergySmart

Koszty energii

Nie martw się o wysokie rachunki za prąd.

Rzeczywisty koszt energii zależy od modelu Twojej wanny

Wanny z kolekcji Highlife posiadają

spa, częstotliwości używania, nastawionej temperatury,

kompleksowy system EnergySmart ,

temperatury powietrza i stawki za energię elektryczną w

który utrzymuje wodę w wybranej przez

Twoim miejscu zamieszkania. Poniższa tabela przedstawia

Ciebie temperaturze, zużywając przy tym

szacowane zużycie energii średniej wielkości spa z kolekcji

najmniejszą możliwą ilość energii.

Highlife przy bardzo intensywnym używaniu.

Zaizolowane z każdej strony

Every Day Made Better™

Aby uzyskać jak największą wydajność energetyczną, nasze

Using a hot tub as part of a regular wellness routine leads

wanny są w pełni zaizolowane kilkoma warstwami różnej

to positive results for the mind and body. And time spent in

gęstości pianki używanej w zamrażarkach przemysłowych. Ta

your spa offers the perfect opportunity to connect with the

wyjątkowa technika izolacji pozwala uniknąć nieszczelności,

people closest to you, free from the usual distractions. By

które mogłyby wpłynąć na wzrost zużycia energii.

making a soak in your Hot Spring spa a part of your daily

®

™

ritual, you can get more out of each day. Make your personal

Nakryliśmy Cię!

wellness a priority.

Produkujemy pokrywy przeznaczone specjalnie do naszych
wanien, a to wszystko po to, by zmniejszyć straty ciepła.

Ustalamy normy

Pokrywa z gęstej piany chroni dzieci przed wpadnięciem do

Wszystkie modele spa Hot Spring spełniają rygorystyczne

wody, a zarazem spełnia normy bezpieczeństwa UL i ASTM.

normy Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (California Energy

Wanny z kolekcji Highlife są wyposażone w energooszczędną

Commission, CEC) oraz APSP 14, amerykańskiej normy

uszczelkę, która zapobiega utracie ciepła przez środek

wydajności energetycznej dla przenośnych wanien z

pokrywy.

hydromasażem.

Grzałka No-Fault
Wyjątkowa, tytanowa obudowa oraz nowoczesny element
grzewczy usprawniają przepływ ciepła do wody i cechują się
niezrównaną odpornością na korozję. Grzałka No-Fault™ ma
pięcioletnią gwarancję, niezależnie od składu chemicznego
wody.

Cicha praca
Pompa cyrkulacyjna SilentFlo 5000 ™ przepompowuje
wodę przez 24 godziny na dobę, zużywając mniej energii
niż 40-watowa żarówka. Pompa przeznaczona specjalnie
do naszych wanien spa jest energooszczędna i wytrzymała.

Miesięczny koszt użytkowania

Miesięczny koszt energii =
Kilowatogodziny x Stawka za kilowatogodzinę
Temp =
kWh =
Stawka
Koszt =

Ok. Roczna Średnia Temp. otoczenia w st. Celsjusza
Ok. Średnia miesięczna ilość kilowatogodzin zużytych na pracę wanny spa*
= Ok. Średnia stawka za kilowatogodzinę w Euro**
Ok. Średni miesięczny koszt energii za pracę wanny spa*

Miasto			

Temp kWh

Stawka

Londyn			

11,4º 199

€0,15

€31

Koszt

Berlin			

9,7º 213

€0,26

€55

Madryt			

14,6º 174

€0,19

€34

Paryż			

12,0º 194

€0,14

€28

Helsinki			

6,0º 242

€0,16

€38

Oslo			

6,6º 237

€0,30

€72

Sztokholm

6,8º 235

€0,20

€47

*Wyliczenia dla średniej wielkości spa z kolekcji Highlife przy temperaturze ustawionej na39°C, używanego 6 razy w tygodniu, z dyszami
włączonymi przez 15 minut oraz z dyszami wyłączonymi przez 15 minut podczas każdego użytkowania. Badanie zostało przeprowadzone
przez niezależne certyfikowane laboratorium w komorze o kontrolowanym środowisku, w różnych temperaturach otoczenia i przy użyciu
rygorystycznie skalibrowanej aparatury zbierającej precyzyjne pomiary zużycia energii, temperatury i wilgotności. Indywidualne zużycie
energii będzie się różniło w zależności od nastawionej temperatury, sposobu użytkowania i pogody na zewnątrz.
** W oparciu o ceny energii podane na Europejskim Portalu Energetycznym (Europe’s Energy Portal - www.energy.eu). Stawki mogą się
zmienić - sprawdź aktualną stawkę u swojego
dostawcy energii.

Kolekcja Highlife®
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Zaawansowane
sterowanie, prosta
obsługa

Modele Grandee i Envoy
posiadają innowacyjne
bezprzewodowe sterowniki z
panelem dotykowym.

Możesz całkowicie poświęcić się
rozmowie zamiast nastawianiu
temperatury i regulatora
czasowego. Wanny z kolekcji
Highlife są proste w obsłudze
dzięki intuicyjnym i najbardziej
zaawansowanym sterownikom
dostępnym na rynku.

Wygodne sterowanie

Modele Grandee™ i Envoy™ z kolekcji Highlife® są wyposażone w najnowsze
osiągnięcie w technologii sterowania wannami z hydromasażem - innowacyjne
bezprzewodowe sterowniki z panelem dotykowym. Duży, wodoodporny, kolorowy
wyświetlacz LCD z panelem dotykowym cechuje się intuicyjnym menu oraz jest
czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy. Ustaw swoje ulubione funkcje z Twojego
ulubionego miejsca w wannie lub z zewnątrz z odległości do 9 metrów.
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Prosta obsługa

Funkcje stworzone
specjalnie dla Ciebie
Nastaw i zapomnij
System sterowania spa IQ 2020™ jest prosty w obsłudze i nie wymaga programowania.
Aby nagrzać wodę, po prostu wybierz żądaną temperaturę, a potem “nastaw i zapomnij”.
W przypadku chwilowej awarii prądu system automatycznie wraca do ostatnio
wybranych ustawień.

Łatwe sterowanie
Wanna spa z kolekcji Highlife (za wyjątkiem
modeli Grandee i Envoy, które są sterowane
bezprzewodowo) są wyposażone w panel
sterowania zamontowany na szczycie niecki,
z kolorowym wyświetlaczem LCD i łatwym
w obsłudze menu. Opanujesz tę zaawansowaną technologię sterowania zaledwie
w ciągu kilku minut.

Do biegu, Nastawiamy, Zanurzenie
Możesz być pewien, że Twoja wanna
spa Hot Spring ® czeka na Ciebie w
gotowości zanim jeszcze przekroczysz
próg ogrodu. Lampki kontrolne On/Ready
wkomponowane w logo Hot Spring z przodu wanny są widoczne nawet z zamkniętą
pokrywą. Te lampki także pokazują, kiedy Twoja wanna spa wymaga szczególnej uwagi.

Twoje ulubione ustawienia
Zapisz swoje ulubione ustawienia podświetleń i dysz i zastosuj je za przyciśnięciem
jednego guzika.

Komunikacja dwustronna
Nie musisz już zgadywać co dzieje się nie tak z Twoim spa. Panel kontrolny wyświetla czytelne komunikaty, które powiadamiają o trybie
pracy wanny i o ewentualnych problemach.

Szybkie czyszczenie
Dziesięciominutowy cykl czyszczenia jest idealny do odświeżenia wody po skorzystaniu ze spa lub podczas dodawania środków czyszczących.

Kolekcja Highlife®
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to be retouched
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Zdalny monitoring wanny spa

Doświadcz nowego poziomu dbałości o
klienta
Gotowa, gdy Ty też jesteś gotowy

Zyskaj spokój
Innowacyjny

system

monitorowania spa
Connextion opiekuje
™

się Twoja wanną

System monitoringu Connextion
oferuje także wygodny dostęp
do funkcji wanny z prawie
każdego miejsca na świecie,

za

co sprawia że Twoja wanna

Ciebie i umożliwia

czeka w gotowości kiedy

Ci sterowanie z

tylko tego zapragniesz.

każdego miejsca na

Za pomocą komputera

świecie. Jeśli jesteś

lub urządzenia mobilnego

Hot Spring

®

w p o d r óż y, c h ce s z
delektować się spa w drugim

możesz ustawić temperaturę
wody, uruchomić dysze, włączyć

domu, lub po prostu chcesz mieć pewność, że Twoja wanna

blokadę wanny, sprawdzić zużycie filtrów,

jest pod nadzorem, system Connextion to idealne rozwiązanie.

skontaktować się z przedstawicielem i wiele innych.

Technologia ułatwiająca Ci życie
System Connextion wysyła powiadomienia z wanny

Charakterystyka systemu
Connextion

spa do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego

Globalny monitoring systemów

przez łącze internetowe po zamówieniu subskrypcji w

wanny spa

chmurze. Ta opatentowana* technologia pozwala Twojemu

Usługa powiadomień VirtualValet,

przedstawicielowi Hot Spring nadzorować Twoje spa, a

która powiadomi Ciebie i Twojego

unikalna usługa powiadomień VirtualValet informuje

przedstawiciela o konieczności

Ciebie i przedstawiciela o potrzebie interwencji. To sprawia,

interwencji

że regularna konserwacja i inne czynności są wykonywane

Z d a l n y d o s tę p d o f u n kc j i

bez opóźnień, nawet gdy nie ma Cię w mieście.

sterowania wanną spa

™

System zdalnego monitoringu
Connextion jest dostępny we
wszystkich modelach wanien z Kolekcji
Highlife® i jest instalowany przez Twojego przedstawiciela. Zapytaj
swojego przedstawiciela Hot Spring o szczegóły.

*Numery patentów US Patents: #8,688,280 i #8,838,280
**Interfejs dostępny tylko w języku angielskim

Kolekcja Highlife®
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Wyciśnij więcej ze
swojej wanny spa
Radość o każdej porze roku
Nie ma nic przyjemniejszego niż zanurzyć się w ciepłej, kojącej wodzie w chłodną, rześką noc. Za to w
upalny, słoneczny dzień równie miło jest odświeżyć się w chłodnej kąpieli. Z systemem chłodzącym wodę
CoolZone™ Twoja wanna spa jest w stanie podgrzać i schłodzić wodę - tego nie potrafi większość wanien
z hydromasażem. Ta funkcja sprawi, że Ty i Twoja rodzina będziecie częściej korzystać ze swojego spa w
ciągu roku.

Spędź w swoim spa więcej czasu
Wanna to inwestycja, dlatego tak ważne jest, aby wykorzystać ją do granic możliwości i czerpać z niej jak
najwięcej radości. System CoolZone zachęca do korzystania z wanny częściej niż to jest w wannach spa
innych firm, ponieważ oferuje większy zakres temperatur.
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System chłodzenia wanny z hydromasażem

Woda ciepła czy
zimna - to Twój wybór
Teraz Twoja wanna spa jest jeszcze bardziej “Cool”
Z systemem CoolZone Twoja wanna zapewni Ci coś więcej niż
ciepłą, odprężającą kąpiel. Twoje spa Hot Spring® to także
zachęta do szybkiej, odświeżającej kąpieli po pracy w
ogrodzie. Wanna spa z ochłodzoną wodą to także świetne
miejsce dla dzieci, które mogą się tu bawić i pływać* w
ciągu dnia. Wieczorem zaś stanie się Twoją przystanią,
w której w ciepłej wodzie zrelaksujesz się po pracowitym
dniu. Dla lekkoatletów zajmujących się zawodowo sportem
taka chłodna kąpiel to wielka ulga dla zmęczonych intensywnym
treningiem mięśni. Możliwości jest nieskończenie wiele.

Energooszczędna elastyczność
System CoolZone działa podobnie jak
klimatyzacja w Twoim domu i może schłodzić
wodę nawet do 16 °C. A kiedy jesteś już gotowy
na to, żeby się rozgrzać, współpracuje z grzałką
wanny, by w ciągu zaledwie kilku godzin podgrzać wodę** bez zwiększania kosztów
energii.
System CoolZone wspiera wydajność energetyczną wanny spa podczas jej normalnej
pracy, ponieważ może zredukować czas działania standardowej grzałki No-Fault™, która
utrzymuje nastawioną temperaturę wody. W zależności od warunków klimatycznych
Twojego miejsca zamieszkania, ta podwyższona wydajność może przyczynić się w
dłuższym okresie do zauważalnych oszczędności.

Czy ten system jest dla mnie?
System CoolZone firmy Hot Spring jest idealnym rozwiązaniem dla:
Osób mieszkających w miejscach o gorącym klimacie.
Dziadków i rodzin z małymi dziećmi
Sportowców zainteresowanych kąpielami chłodzącymi
System CoolZone to opcja możliwa do zainstalowana przez przedstawiciela we wszystkich modelach wanien spa z kolekcji Highlife®.
W celu uzyskania informacji na temat wymogów dotyczących tego systemu skontaktuj się z Twoim przedstawicielem Hot Spring.
*Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu wody.
**W zależności od temperatury otoczenia i innych czynników. Zapytaj swojego przedstawiciela Hot Spring o szczegóły.
Highlife® Collection
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Muzyka dostrojona do
nastroju

to be retouched

Nieważne czy bawisz się ze swoimi przyjaciółmi, czy relaksujesz
się z małżonkiem, nasz bezprzewodowy system dźwiękowy
dodaje Twoim chwilom nowej jakości. Te opcje instalowane
są dodatkowo przez przedstawiciela i mogą zostać dodane w
każdej chwili.
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Bezprzewodowy system dźwiękowy

Muzyka ze środka
lub z zewnątrz Twojej
wanny spa
Wanny spa Hot Spring ® są “przygotowane do rozrywki”,
co oznacza że Twój przedstawiciel może w każdej chwili
zainstalować tę opcję w Twojej wannie spa!
Gotowe pod muzykę
bezprzewodową

Otoczony dźwiękiem
Kiedy zdecydujesz się na dodanie muzyki do Twojej wanny spa z kolekcji Highlife®,
to na szczycie niecki zostaną zamontowane specjalne, wodoodporne głośniki. Te
wysuwane głośniki pozwalają na delektowanie się muzyką zarówno siedząc w
wannie, jak i poza nią.

Bezprzewodowy system dźwiękowy z technologią Bluetooth
Włączaj muzykę z internetu lub korzystaj z
własnego zbioru utworów. Wybór należy do Ciebie,
ponieważ udostępniamy Ci łatwy w użyciu system
dźwiękowy z bezprzewodową technologią Bluetooth®. Jeśli chcesz rozkoszować
się mocnym dźwiękiem i wzmocnionymi basami, możesz
wybrać wariant z subwooferem.

Rozszerz swoje możliwości
Wolisz trzymać sprzęt grający pod dachem?
A może chciałbyś posłuchać relacji sportowej
nadawanej w telewizji? Nasza bezprzewodowa
stacja dokująca pozwala na połączenie z
praktycznie każdym źródłem audio — iPod’em®,
iPhone’m®, laptopem, telewizorem i innymi — i bez
zwłoki przekazać dźwięk do Twojej wanny.

W pełni zintegrowany
Bezprzewodowy system dźwiękowy jest zintegrowany z wanną spa kolekcji Highlife, a
co za tym idzie, masz wygodny dostęp do kontroli głośności, basów, tonów wysokich
i innych ustawień za pomocą sterownika.

Kolekcja Highlife®
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Wygodny dostęp

Łatwy dostęp dla
codziennego użycia
Będziesz czerpać jeszcze więcej przyjemności ze swojej wanny spa, jeśli zamówisz Necessories™, czyli
akcesoria Hot Spring®. Produkty te zostały zaprojektowane specjalnie do wanien spa kolekcji Highlife® ,
abyś mógł wykorzystać możliwości swojego spa do maksimum. Nie ryzykuj utraty gwarancji lub narażeniem
swojej inwestycji na szkody, wybierając akcesoria innych producentów. Używaj wyłącznie oryginalnych
akcesoriów Hot Spring Necessories.

Sezamie, otwórz się!
Nasze opatentowane podnośniki pokrywy sprawiają, że podnoszenie i opuszczanie pokrywy jest bajecznie proste. Podnośniki powodują,
że nie musisz ciągnąć pokrywy, aby zakryć lub odkryć wannę, a także nie musisz jej kłaść na ziemi, co wydłuża jej żywotność. Hot Spring
oferuje cztery podnośniki pokrywy, które zaspokoją Twoje potrzeby

CoverCradle

CoverCradle II

Niech podnośnik pokrywy

The CoverCradle II to wersja

CoverCradle wyręczy Cię w

p o d n o ś n i k a Co v e r Cr a d l e

tej ciężkiej pracy! Aby jeszcze

przeznaczona do lżejszej pracy.

bardziej ułatwić podnoszenie

Przy użyciu pojedyńczego

pokrywy, dużej czy małej, ten

18 kg siłownika pneumatycznego

wytrzymały podnośnik ukrywa w

usunięcie pokrywy odbywa się w

sobie prowadnice zapewniające

oka mgnieniu. Wymaga 64 cm

płynną pracę oraz wsparcie

wolnego miejsca.

™

dwóch 18 kg siłowników
pneumatycznych. Wymaga 64 cm
wolnego miejsca.

UpRite

Lift ‘n Glide

Podnośnik pokrywy Uprite jest

Podnośnik pokrywy Lift ‘n Glide™

idealny do małych przestrzeni i

jest łatwy w obsłudze: po prostu

wanien wpuszczanych w podłożę.

podnieś pokrywę, odsuń do tyłu i

Dodatkowo zapewnia dyskrecję,

ciesz się kąpielą. Wymaga 35 cm

utrzymując pokrywę w pozycji

wolnego miejsca.

™

pionowej. Wymaga 18 cm
wolnego miejsca.

36

Wstąp do świata przepychu
Wchodzenie do wanny spa i wychodzenie z niej będzie dziecinnie proste ze specjalnie dla niej zaprojektowanymi schodami. Aby wyjść
naprzeciw Państwa potrzebom, w swojej ofercie mamy kilka rodzajów schodów.

Everwood HD

Schody NXT

Wykonane z tego samego gęstego

Schody NXT został zaprojektowane

materiału drewnopodobnego co

razem z wannami spa z

obudowa wanny spa, schody

ekskluzywnej kolekcji Highlife

Everwood™ HD mają nowoczesny

NXT i mają na każdym stopniu

wygląd, dobrany kolor i przez lata

okładzinę Everwood HD, dzięki

będą cieszyć Twoje oczy.

czemy doskonale współgrają z
całą kolekcją Highlife.

Polymer

SpaStone

Te wytrzymałe i lekkie schody

Jeśli masz wannę spa z obudową

zapewnią Ci stabilne wejście

SpaStone™, po prostu musisz mieć

do wanny spa. Schody Polymer

także takie schody - z większą

są dostępne w kolorach

ilością miejsca na stopy i bogatą

dopasowanych do obudowy

fakturą. Delikatna powierzchnia

Everwood HD. Są przyjazne dla

antypoślizgowa zapewnia większą

środowiska - wykonane w 100%

stabilność.

z materiału podlegającego
recyklingowi.

Akcesoria dodatkowe
Przy pomocy przemyślanych dodatków do Twojego spa możesz wyposażyć
zakątek kąpielowy we wszystko, czego potrzebujesz i uczynić korzystanie
z niego jeszcze przyjemniejszym.

Parasol
Zacień wannę spa dostawianym do niej obrotowym parasolem 360°. Parasol
jest odporny na rdzę, ponieważ został zrobiony z malowanego proszkowo
aluminium oraz stali ocynkowanej, a dla większej stabilności jego podstawa
jest umieszczana pod wanną spa. Czasza parasola ma średnicę 3 metrów
i jest dostępna w kolorze Crème lub Navy Blue.

Poręcz
Podstawa poręczy jest umieszczona
pod wanną, co dodaje jej stabilności,
a zawinięty uchwyt znajduje się nad
linią wanny, co ułatwia wchodzenie i
wychodzenie. Dla większej wygody
i bezpieczeństwa przy użytkowaniu

Wieszak na ręczniki

wanny w nocy, poręcz jest także

Powieś ręcznik na łatwo dostępnym

dostępna z ledowym oświetleniem

wieszaku wykonanym z malowanego

zasilanym baterią.

proszkowo aluminium z wykończeniem
z brązu, który doda Twojej wannie stylu, a
Tobie wygody użytkowania.
Kolekcja Highlife®
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To tylko niektórzy nasi sprzedawcy Hot Spring

Twój lokalny kontakt
Sprzedawcy Hot Spring® to specjaliści z doświadczeniem, a do tego zapaleni użytkownicy wanien z hydromasażem. Zaliczają się do najlepszych
sprzedawców na świecie. Wielu z nich promuje i sprzedaje markę Hot Spring od ponad dwudziestu pięciu lat, a niektórzy nawet dłużej. Na
całym świecie mamy ponad 850 punktów sprzedaży i serwisu, więc, gdziekolwiek byś nie był, z łatwością znajdziesz uznanego sprzedawcę
Hot Spring w pobliżu miejsca swojego zamieszkania.

Wyszkoleni profesjonaliści
Nasi lokalni przedstawiciele na bieżąco szkolą się na rożnego rodzaju kursach, aby zapewnić najlepszą obsługę i wsparcie dla klienta.
Kiedy więc wybierzesz markę Hot Spring możesz być pewien, że spotkasz pomocnych przedstawicieli handlowych, wykwalifikowanych
serwisantów i dobrze poinformowanych sprzedawców, dla których głównym celem jest troska o klienta przez cały okres posiadania wanny
z hydromasażem.
38

Doskonała dbałość o klienta

Dbałość o klienta,
na której się nie
zawiedziesz
Zakup wanny z hydromasażem przypomina w wielu aspektach
zakup samochodu. Twoja nowa wanna spa to inwestycja
na lata i w ciągu okresu jej użytkowania mogą pojawić się
pytania na temat obsługi, utrzymania lub potrzeba wsparcia
technicznego.
Mając to na uwadze ważne jest, aby kupić wannę spa u
zaufanego, lokalnego sprzedawcy, na którym możesz polegać.
Będziesz potrzebował kogoś, kto odpowie na Twoje pytania,
doradzi wybór modelu wanny spa i będzie na miejscu, jeśli
będziesz potrzebować pomocy - nawet po kilku latach od
zakupu.

Kolekcja Highlife®
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The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience

40

Doskonała dbałość o klienta

W Hot Spring ® skupiamy się na
tym, aby dostarczyć Ci absolutnie
najlepsze doznania związane z
użytkowaniem wanny spa (The
Absolute Best Hot Tub Ownership
Experience ™), a kryje się za tym
najwyższa jakość i dbałość o klienta
za strony naszej załogi, a także
Twojego lokalnego sprzedawcy.

Oddani jakości
Z pasją tworzymy najlepsze na świecie wanny z
hydromasażem, o których mówi się, że cechują się wyjątkową
jakością i wartością.
Hot Spring jest jedyną marką urządzeń spa,
której jeden z produktów został uznany za
“Najlepszy Zakup” przy każdej z ośmiu okazji,
Aria®

gdy Consumers Digest dokonywał oceny tych
urządzeń.
Otrzymywaliśmy kwalifikację Spasearch.org
przez dziesięć kolejnych lat — każdego roku od
wprowadzenia certyfikacji.
Nasz system jakości jest certyfikowany przez
Lloyd’s Register zgodnie z normą ISO9001:2008,
najwyższym międzynarodowym standardem
projektowania i produkcji.

Marka, której możesz zaufać
Zbudowaliśmy naszą reputację na jakości i do dzisiaj stoimy

Hot Spring to jedyna marka, która

za produktami, które sprzedajemy. Jesteśmy liderem w

wyprodukowała i sprzedała ponad milion

branży, co oznacza, że urządzeń Hot Spring jest w ogrodach

wanien z hydromasażem.

więcej niż jakiejkolwiek innej marki. Jesteśmy najczęściej
wybierana marką w ponad 70 krajach. Wielu naszych klientów
użytkuje swoje wanny przez kilkadziesiąt lat, a niektórzy w
ciągu swojego życia kupili dwie, trzy, a nawet cztery wanny
Hot Spring.

Niezrównana dbałość o klienta
Nasi Przedstawiciele ds. Dbałości o Klienta wychodzą z siebie,

Wanny Hot Spring są produkowane przez Watkins
Manufacturing Corporation, stanowiącą część Masco
Corporation —firmy z listy Fortune 500, której rodzina
najwyższej jakości produktów dla gospodarstwa domowego
obejmuje:

aby spełnić obietnice dane klientowi i nie poprzestać tylko
na nich. Nasz załoga w Watkins Manufacturing Corporation,
twórcy urządzeń Hot Spring, jest oddana pracy i mogą
pochwalić się ponad trzynastoletnim stażem. To nasza kultura
integralności, oddanie doskonałości i służenie klientowi
spowodowały, że jesteśmy liderem w branży.

Kolekcja Highlife®
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Grandee
Ko l e k c j a H i g h l i f e

™

®

Ilość miejsc

7 dorosłych

Wymiary

254 x 231 x 97 cm

Pojemność

1,893 litrów

Ilość dysz

43

Grandee z niecką w kolorze Alpine White

“Nie moge nawet zliczyć tych słów
uznania jakie otrzymaliśmy od znajomych
za jej styl, wygląd i wspaniałe dysze
Moto-Massage™. Jest bardzo cicha, a
bardzo niskie nakłady na pielęgnację
wody bardzo mnie zaskoczyły. To
inwestycja naszego życia”.
- właściciel wanny Grandee

Grandee z niecką w kolorze Alpine White /
obudową Mocha i schodami Everwood™ HD
42

Envoy
Ko l e k c j a H i g h l i f e

®

™

Ilość miejsc

5 dorosłych

Wymiary

236 x 231 x 97 cm

Pojemność

1,703 litrów

Ilość dysz

43

Envoy z niecką w kolorze Alpine White

“Wanna spa Envoy jest bardzo
przestronna. Moje dzieci w wieku 7 i 9 lat
uwielbiają do niej wchodzić. Bawią się
świetnie, gdy wieczorami włączamy kolory
i atrakcje wodne. Dla nas dorosłych to
także świetny relaks na koniec dnia”.
- właściciel wanny Envoy

Envoy z niecką w kolorze Alpine White/ obudową i
schodami Everwood™ HD w kolorze Mocha
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Vanguard
Ko l e k c j a H i g h l i f e

™

®

Ilość miejsc

6 dorosłych

Wymiary

221 x 221 x 91 cm

Pojemność

1,514 litrów

Ilość dysz

38

Vanguard z niecką w kolorze Crème

“Dzisiaj, kiedy codziennie używamy naszej
wanny Vanguard, zadajemy sobie pytanie
dlaczego nie kupiliśmy jej już dziesięć czy
piętnaście lat temu. Nie wyobrażamy już
sobie życia bez wanny z hydromasażem
Hot Spring®!”
– właściciel wanny Vanguard

Vanguard z niecką w kolorze Crème/ obudową i
schodami Everwood™ HD w kolorze Teak
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Aria

Ko l e k c j a H i g h l i f e

™

®

Ilość miejsc

5 dorosłych

Wymiary

221 x 221 x 91 cm

Pojemność

1,382 litrów

Ilość dysz

35

Aria z niecką w kolorze Alpine White

“Prawdę mówiąc, wanna Aria jest lepsza
niż masażysta! Razem z żoną odkryliśmy,
że gdy przesiadamy się na każde kolejne
miejsce przy ciągłej pracy dysz, to tak
jakbyśmy mieli masaż prawie całego
ciała. Wow! Nigdy byśmy się tego nie
spodziewali.”
- właściciel wanny Aria

Aria z niecką w kolorze Alpine White/ obudową i
schodami Everwood™ HD w kolorze Monterey Grey
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Sovereign
Ko l e k c j a H i g h l i f e

™

®

Ilość miejsc

6 dorosłych

Wymiary

203 x 236 x 84 cm

Pojemność

1,344 litrów

Ilość dysz

28

Sovereign z niecką w kolorze Alpine White

“Jej jakość jest powalająca.
Jeszcze nie miałem z nią
żadnego problemu. Jest łatwa w
konserwacji. A jej zużycie energii jest
ledwo zauważalne”.
- właściciel wanny Sovereign

Sovereign z niecką w kolorze Alpine White /
obudowa w kolorze Mocha
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Triumph
Ko l e k c j a H i g h l i f e

®

™

Ilość miejsc

4 dorosłych

Wymiary

236 x 188 x 84 cm

Pojemność

1,287 litrów

Ilość dysz

27

Triumph z niecką w kolorze Alpine White

“Uwielbiamy delikatną formę Triumph’a,
oraz to że ma dwie leżanki i zróżnicowane
dysze.”
- właściciel wanny Triumph

Triumph z niecką w kolorze Alpine White/ obudowa w kolorze Mocha
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Prodigy

Ko l e k c j a H i g h l i f e

™

®

Ilość miejsc

5 dorosłych

Wymiary

198 x 213 x 84 cm

Pojemność

1,230 litrów

Ilość dysz

22

Prodigy z niecką w kolorze Alpine White

“Żałujemy, że nie kupiliśmy naszej wanny
już kilka lat wcześniej. To fizjoterapia dla
całego ciała. Dysze są mocne i czuć jak
usuwają bóle i dolegliwości”.
- właściciel wanny Prodigy

Prodigy z niecką w kolorze Alpine White /
obudowa w kolorze Monterey Grey
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Jetsetter

Ko l e k c j a H i g h l i f e

™

®

Ilość miejsc

3 dorosłych

Wymiary

213 x 165 x 74 cm

Pojemność

852 litrów

Ilość dysz

14

Jetsetter z niecką w kolorze Platinum

“Codziennie korzystam z mojego spa i nie
wyobrażam sobie bez niego życia. Jestem
zapalonym tenisistą, a moja wanna spa
umożliwia takiemu 63-letniemu młodzikowi
jak ja grać pięć dni w tygodniu”.”
- właściciel wanny Jetsetter

Jetsetter z niecką w kolorze Platinum /
obudowa w kolorze Monterey Grey
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Grandee™

Envoy ™

Vanguard™

Aria™

7

5

6

5

Wymiary (cm)

254 ˣ 231 ˣ 97

236 ˣ 231 ˣ 97

221 ˣ 221 ˣ 91

221 ˣ 221 ˣ 91

Pojemność (l)

1,893

1,703

1,514

1,382

Waga bez wody (kg)

480

436

371

371

Waga z wodą* (kg))

2,926

2,534

2,359

2,148

43

43

38

35

Dysze Moto-Massage DX

2 (4)

1 (2)

2 (4)

1 (2)

Dysze SoothingStream

2

2

2

2

™

Dysze FootStream

3

3

2

2

Dysze hydromasażu rotacyjnego

2

2

2

2

Dysze hydromasażu kierunkowego

2

3

1

5

10

4

4

Ilość miejsc (osoby dorosłe)

Ilość dysz ze stali nierdzewnej (razem)
™

™

Dysze HydroStream

™

2

Rotacyjne Dysze Precision™
30

19

23

18

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9000+9200

9000+9200

9000+9200

9000+8200

Praca ciągła (HP)

2.5+2.5

2.5+2.5

2.5+2.5

2.5+2.0

Moment krytyczny (HP)

5.2+5.2

5.2+5.2

5.2+5.2

5.2+4.0

30

30

30

30

20 A

20 A

20 A

20 A

•

•

•

•

Kierunkowe Dysze Precision™
System rozrywki (opcja)
Bezprzewodowy system
dźwiękowy ze stacją dokującą
Bezprzewodowy system
dźwiękowy z technologią Bluetooth®
Funkcje relaksacyjne
BellaFontana™
Wielokolorowy, czterostrefowy
system Luminescence™
Pompa do masażu
WaveMaster™

Filtracja
Powierzchnia filtracyjna,
Obciążenie górne (m2)
Parametry elektryczne
230V - 50 Hz
Inne konfiguracje**

* Obejmuje masę wody i osób dorosłych o wadze po 79 kg każdy
** Zależnie od lokalnych warunków energetycznych

Obudowy Everwood™

Kolory niecki

Monterey Grey

Alpine White

Teak

Alpine White

Mocha

Alpine White

Ice Grey

Alpine White

Ice Grey

Earth
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Grey

Ice Grey

Platinum

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Crème

Desert

Platinum

Tuscan Sun

Crème

Desert

Platinum

Tuscan Sun

Crème

Desert

Sovereign™

Triumph™

Prodigy ™

Jetsetter™

6

4

5

3

Wymiary (cm)

203 ˣ 236 ˣ 84

236 ˣ 188 ˣ 84

198 ˣ 213 ˣ 84

213 ˣ 165 ˣ 74

Pojemność (l)

1,344

1,287

1,230

852

Waga bez wody (kg)

337

264

293

215

Waga z wodą* (kg))

2,155

1,867

1,918

1,304

28

27

22

14

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

2

2

1

1

1

2

2

18

1

1

4

10

4

4

4

Ilość miejsc (osoby dorosłe)

Ilość dysz ze stali nierdzewnej (razem)
Dysze Moto-Massage DX
™

Dysze SoothingStream

™
™

1

Dysze hydromasażu rotacyjnego

2

Dysze hydromasażu kierunkowego

5

Dysze FootStream

Dysze HydroStream

™

Rotacyjne Dysze Precision™
Kierunkowe Dysze Precision™

18

System rozrywki (opcja)
Bezprzewodowy system
dźwiękowy ze stacją dokującą
Bezprzewodowy system
dźwiękowy z technologią Bluetooth®

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9200

9000

9000

9000

Praca ciągła (HP)

2.5

2.5

2.5

2.5

Moment krytyczny (HP)

5.2

5.2

5.2

5.2

18

18

18

18

16 A

16 A

16 A

16 A

•

•

•

•

Funkcje relaksacyjne
•

BellaFontana™
Wielokolorowy, czterostrefowy
system Luminescence™
Pompa do masażu
WaveMaster™

Filtracja
Powierzchnia filtracyjna,
Obciążenie górne (m2)
Parametry elektryczne
230V - 50 Hz
Inne konfiguracje**

* Obejmuje masę wody i osób dorosłych o wadze po 79 kg każdy
** Zależnie od lokalnych warunków energetycznych

Obudowy Everwood™

Kolory niecki

Monterey Grey

Alpine White

Teak

Alpine White

Mocha

Alpine White

Ice Grey

Ice Grey

Platinum

Platinum

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Crème

Desert

Tuscan Sun

Crème

Desert
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Watkins Manufacturing Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany
parametrów produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
Najwyższe standardy jakości przy projektowaniu i produkcji. Firma Watkins Manufacturing jest
dumna ze współpracy i powiązań z następującymi agencjami, związkami i fundacjami:
© 2015 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA.
Specyfikacje, kolory i materiały użyte na powierzchni produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich produktach. Wydrukowano w UE.
Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Triumph, Prodigy, Jetsetter, Absolute
Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion,
Coolzone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Every day made better, Everwood,
FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Lift ‘n Glide,
Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, Raio,
SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, SpaStone, Spring, Tri-X, UpRite, Vanishing Act, VirtualValet i
WaveMaster to znaki towarowe Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe i Hüppe to zastrzeżone
znaki towarowe. iPod i iPhone to zastrzeżone znaki towarowe firmy Apple, Inc. The BEST BUY Seal to
zastrzeżony znak towarowy Consumers Digest Communications, LLC, używany na licencji. Wszystkie
modele 230V muszą być zainstalowane przez certyfikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi
przepisami. Patenty US #5,724,478 #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850;
#5,943,711; #6,195,811; #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793;
#6,976,636; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650;
#8,688,280; #8,838,280 i D518,896; D531,729; D611,612, D620,599; D620,600; D621,947; D624,657;
D634,019, D634,020, D634,021 i inne patenty w toku.

