
HotSpring-tuotteiden valmistajalta

Rentoudu ja nauti. Saat 
todellista lisäarvoa elämääsi.



Hetki on 
koittanut
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Miksi juuri nyt? 

Koska olet päättänyt...

…ottaa mukavan asennon, sulkea silmäsi ja antaa 

lämpimän veden hieroa jännitykset pois koko 

kehostasi. 

…nauttia raikkaasta ilmasta ja oleskella enemmän 

ulkona. 

…viettää aikaa läheistesi kanssa ja unohtaa kiireisen 

päivän häiritsevän hälinän.  

Arjen haasteet saattavat joskus tuntua armottomilta. 

Muista silloin, miten tärkeitä ovat myös tauot ja itsensä 

hemmottelu kiireettömällä ajalla. 

Tuo hetki on koittanut.

Miksi Hot Spot?
Hot Spot® -ulkoporealtaissa yhdistyvät edullisuus ja laatu parhaalla 

mahdollisella tavalla. Altaiden valmistaja on alansa johtava yritys 

jo lähes neljän vuosikymmenen ajalta. Yritys tunnetaan Hot Spring® 

-altaistaan, joka on maailman myydyin ulkoporeallasbrändi. Hot Spot 

-ulkoporealtaat tarjoavat saman erinomaisen käyttökokemuksen, josta 

Hot Spring tunnetaan – houkuttelevaan hintaan. 

Kun valitset Hot Spot -tuotteen, saat luotettavan, erityisominaisuuksilla 

varustetun laadukkaan ulkoporealtaan, josta saat nauttia nyt ja 

tulevaisuudessa. Me ymmärrämme perinpohjaisesti, mitkä ominaisuudet 

ovat tärkeitä ulkoporealtaassa, sillä olemme itse intohimoisia 

ulkoporealtaan käyttäjiä. Tiedämme itse, miten ulkoporeallas ravitsee 

mieltä, kehoa ja sielua – joka päivä. Määrittelemme Hot Spot 

-ulkoporealtaiden lisäarvon näin: Ammattitaidon takaama kestävä 

luotettavuus sekä päivittäinen nautinto houkuttelevaan hintaan.   

HotSpring-tuotteiden valmistajalta
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Vesihieronta
Ulkoporealtaan ostaja haluaa irtautua stressistä ja hoitaa jäykkiä, kipeytyneitä lihaksiaan. 

Kehon lisäksi ulkoporeallas hellii mieltä ja on erinomainen keino hidastaa hieman ja 

hiljentyä hetkeksi. Lämmin vesi saa mielen rentoutumaan ja huolet kaikkoamaan. 

Voi vapaasti keskittyä miettimään tärkeitä asioita tai viettämään aikaa läheisten 

ihmisten kanssa.

Miten tämä on mahdollista? Veden lämpö ja hieronta yhdessä saavat aikaan 

vesihierontaelämyksen, joka nostaa kehonlämpöä ja kiihdyttää verenkiertoa. 

Kokeneet ulkoporealtaan käyttäjät ovat havainneet, miten hieronta auttaa lihaksien 

rentoutuksessa ja stressin poistossa samalla kun lämmin vesi lisää notkeutta ja 

vähentää niveliin kohdistuvaa painetta. 

Hot Spot on täysosuma
Hot Spot® -ulkoporealtaat luovat täydellisen kylpyläkokemuksen tarkoin ryhmitetyillä vesihierontasuuttimilla, 

jotka lievittävät jännitystä niskassa, olkapäissä, pohkeissa ja jaloissa tuottaen sinulle rentoutuneen ja 

virkistyneen olon. 

Pienet suunnattavat Precision™-vesihierontasuuttimet 

kohdistetaan valittuihin lihaksiin, jolloin ne auttavat juuri 

oikeassa kohdassa. Isommat hierontasuuttimet antavat 

yleishierontaa, joka sopii isommille lihasryhmille. 

Näiden hierontasuuttimien tehoa voi säätää, joten 

hierontakokemuksen voi muokata käyttäjälle juuri sopivaksi. 
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Kylvystä irti 
enemmän
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Vaivaton 
vedenpuhdistus
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Vedenhoidon tehostimet
Tarjoamme vedenhoitoon valinnaisia lisävaihtoehtoja, jotka parantavat 

allasveden laatua ja kylpyelämystä entisestään: 

Vanishing Act™ -kalkinpoistaja

Tämä kovan käyttöveden alueella asuville käyttäjille tarkoitettu ratkaisu 

poistaa tehokkaasti kalkkia vedestä, minkä ansiosta vesi tuntuu iholla 

pehmeämmältä ja silkkisemmältä. Pehmeämpi vesi auttaa myös 

suojaamaan ulkoporealtaan osia kovan veden aiheuttamilta vaurioilta.

Clean Screen™ -esisuodatin

Jos käyttöveden metallien tai mineraalien pitoisuus on korkea, tällä 

ainutlaatuisella esisuodattimella voi poistaa vedestä orgaanisia 

epäpuhtauksia, metalleja ja tanniineja helposti täytön yhteydessä.

Mietityttääkö sinua, onko kylpyveden pitäminen kristallinkirkkaana 

työlästä ja vaikeaa? Unohda huolet! 

Hot Spot® -altaan vedenhoito ei ole koskaan ollut vaivattomampaa. 

Helposti huollettava ja puhdistettava suodatinpatruuna sekä 

automaattiset, matalanopeuksiset suodatusjaksot pitävät huolen veden 

puhdistuskierrosta. Kun valitset lisävarusteena hankittavan EverFresh™ 

-järjestelmän, vedenhoito on yksinkertaisen helppoa. 

Kolmiosainen EverFresh-järjestelmä
EverFresh-järjestelmä pitää ulkoporealtaan veden säihkyvän kirkkaana 

ja tuoksuttomana. Järjestelmä on kehitetty pitämään vesi turvallisen 

puhtaana mahdollisimman vähäisellä kloorimäärällä.

Helppokäyttöinen järjestelmä koostuu kolmesta osasta: 

FreshWater® III -otsonijärjestelmä  

Järjestelmä tuottaa otsonikuplia, jotka ohjataan veteen 

neutralisoimaan epäpuhtauksia. 

FreshWaterAg+ -jatkuvatoiminen hopeaionipuhdistin  

Hopeaionit estävät bakteerien kasvua, jolloin vesi on helppo pitää 

puhtaana pienemmällä kemikaalimäärällä. Helposti vaihdettava 

patruuna riittää neljäksi kuukaudeksi. 

FreshWater MPS -klooriton hapetin 

Lisää annos MPS-hapetinta joka käytön jälkeen veden 

puhdistamiseksi. 

Näiden kolmen helpon vaiheen yhdistelmä pitää veden puhtaana ja 

kirkkaana. Kloorin käyttötarve vähenee vain yhteen kertaan viikossa. 
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Sisällä sen salaisuus
Kaikissa Hot Spot -altaissa käytetään FiberCor®-

eristysmateriaalia. Tämä edistyksellinen keksintö 

maksimoi energiatehokkuuden. Irralliset, villaa 

muistuttavat FiberCor-kuidut täyttävät koko allaskotelon 

ja eristävät altaan täysin. FiberCor-eristeen tiheys 

on 32 kg/m3, joka on nelinkertainen verrattuna muiden 

valmistajien tyypillisesti käyttämän vaahtoeristeen tiheyteen 

8 kg/m3. Eriste on kierrätettävää ja ympäristöystävällistä. 

Wavemaster-hierontapumput
Voimakas ja luotettava Wavemaster™-hierontapumppu takaa parhaan vesihieronnan sekä 

edulliset käyttökulut. 

No-Fault-lämmitin
Luotettava ja korkealuokkainen No-Fault™ -lämmitin maksimoi lämmönsiirron. Se pitää 

veden lämpötilan korkeana ja sähkönkulutuksen matalana. Vakiolämpöinen vesi kutsuu 

rentouttavaan kylpyyn milloin tahansa. Tarjoamme lämmittimelle No-Fault -takuun, joka 

kattaa myös vesikemian aiheuttamat viat.

Eristävä kansi
Ulkoporealtaan eristävässä kannessa on tiheä vaahtoydin, jonka eristysominaisuudet ovat 

erinomaiset. Kansi on suunniteltu erityisesti Hot Spot -ulkoporealtaita varten, mikä takaa 

tiiviin sulkeutumisen. Energiaa säästävä saranatiiviste estää lämmön karkaamisen kannen 

keskiosasta. 

Kaikki Hot Spot -ulkoporealtaat täyttävät APSP-14-luokituksen, joka on yhdysvaltalainen, 

ulkoporealtaita koskeva energiatehokkuusohjeistus, sekä Kalifornian energiakomission 

(CEC) tiukat vaatimukset, joka on Yhdysvaltojen vaativin standardi.

Moni ulkoporealtaan ostaja luulee, 

että jos ostaa hyvillä ominaisuuksilla 

varustetun altaan edullisesti, silloin on 

pakko tinkiä energiatehokkuudesta. 

Hot Spot® -altaan hankkija ei 

joudu tinkimään mistään. Nauti 

täysin varustellusta Hot Spot 

-ulkoporealtaasta ja hyödy samalla 

matalista käyttökustannuksista, jotka 

säästävät rahaa joka kuukausi. 
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Energiansäästö 
säästää rahaa
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Valitse luotettava 
toimittaja ja 

rentoudu
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Mielenrauhaan tarvitaan joskus muutakin kuin pitkä kylpy lämpimässä vedessä. Sinun 

pitää myös voida luottaa, että saat ostamallesi ulkoporealtaalle laadustaan tunnetun 

yrityksen täyden tuen. 

Hot Spot® -ulkoporealtaat suunnittelee ja valmistaa Hot Spring® -altaiden valmistaja, 

joka on alansa johtava yritys. Voit perustellusti odottaa saavasi vain kaikkein parasta niin 

tuotteiden ja palvelun laadun kuin asiakastyytyväisyyden suhteen.

Maailmanlaajuisesta, 800 toimipisteen Hot Spring -jälleenmyyjäverkostosta 

löydät luotettavan paikallisen toimijan, joka vastaa huollosta ja muusta 

tuesta kokeneesti ja ammattitaitoisesti. Jokainen jälleenmyyjämme 

haluaa tarjota sinulle erinomaista palvelua, ei vain hankintaa 

suunnitellessasi ja tehdessäsi vaan myös vuosia myynnin jälkeen. 

Jokaisella Hot Spot -ulkoporealtaalla on alan johtava rajoitettu takuu.

Ostajalle tämä tarkoittaa huoletonta hankinta- ja käyttökokemusta – 

voit rauhassa keskittyä nauttimaan Hot Spot -altaastasi. Kutsumme 

tätä termillä The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ 

-elämys.

Sinun ei tarvitse luottaa vain meidän sanaamme! Lue 
muiden Hot Spot -omistajien kokemuksia.

“Ulkoporeallas on kaunis, kestävää tekoa ja helppohoitoinen. Asiakaspalvelu 

on ollut jatkuvasti erinomaista myös ostotapahtuman jälkeen. Olen hyvin 

tyytyväinen ulkoporealtaaseeni ja pidän hankintaani erittäin hyvänä päätöksenä.” 

— Relay™-altaan omistaja

“Paikallinen jälleenmyyjä oli hyvä ja ammattitaitoinen. He auttoivat valitsemaan juuri meidän tarpeisiimme ja budjettiimme sopivan 

ulkoporealtaan. Valitsemamme allas soveltuu hyvin niin rentoutumiseen, yhdessäoloon kuin kipeytyneiden lihasten hoitoonkin.”  

— Stride™-altaan omistaja

 “Yksi parhaista hankinnoistani pitkään aikaan. Suosittelemme lämpimästi TX-allasta laatuajan viettoon jokaiselle pariskunnalle.”  

— TX-altaan omistaja 11



Kannen kippimekanismit
Osaat arvostaa kannen kippimekanismia joka kerta, kun käytät 

ulkoporeallastasi. Sen ansiosta altaan avaaminen kylpemistä varten 

on nopeaa ja vaivatonta. Patentoidut mekanismimme vähentävät 

kannen kulumista ja pidentävät sen käyttöikää. Tarjoamiemme neljän 

vaihtoehdon joukosta löytyy sopiva ratkaisu eri tilankäyttövaatimuksiin 

jokaiselle ulkoporeallasmallille.

CoverCradle™

Tämän kippimekanismin kaksi kaasujousta tekee kannen avaamisesta 

höyhenenkeveää. Mekanismin ominaisuuksia ovat 

matalaprofiilinen muotoilu ja vaivattomasti 

liikkuva liukumekanismi. Tilantarve altaan 

taakse on 64 cm.

CoverCradle II
Tässä kippimekanismissa käytetään yhtä 

kaasujousta, joka takaa sulavat liikkeet 

CoverCradlen tavoin. Tilantarve altaan taakse on 

64 cm.

UpRite™

Tämän kippimekanismin avulla kansi 

nostetaan ulkoporealtaan päälle. Se 

soveltuu hyvin ympäristöihin, joissa tilaa 

on rajoitetusti, kuten terassit ja huvimajat. 

Tilantarve altaan taakse on vain 18 cm.

Lift ‘n Glide™

Tämän taloudellisen kippimekanismin 

avulla kannen avaaminen ja poistaminen 

on vaivatonta. Tilantarve altaan taakse on 

35 cm.

Varustele altaasi miten haluat. Korkealuokkaisilla lisävarusteilla saat 

räätälöityä juuri itsellesi parhaiten sopivan kylpykokemuksen. Mitä 

unelmiesi ulkoporealtaaseen sitten kuuluukaan, muista valita aidot 

Hot Spring® -lisävarusteet:

Langaton musiikkijärjestelmä
Tempo™-, Relay™- ja Rhythm™-malleihin on saatavana sisäänrakennetut 

kaiuttimet, joilla musiikki muuttuu osaksi kylpykokemusta. Langaton 

äänijärjestelmä käyttää Bluetooth®-tekniikkaa, joten voit kuunnella 

ulkoporealtaassa lempimusiikkiasi Bluetooth-yhteydellä varustetusta 

soittimesta tai puhelimesta. Jos hankit 

valinnaisen telakointiaseman, voit 

jättää musiikkilaitteesi sisätiloihin 

ja soittaa musiikkia valitsemistasi 

kotisi musiikkilähteistä.
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Everwood™-porras
Kestävät ja helppohoitoiset portaat on valmistettu samasta tukevasta 

polymeerimateriaalista kuin Hot Spot -panelointi. Värivaihtoehtoina ovat 

Coastal Grey, Wenge ja Redwood. 

Portaat
Pääsy altaaseen ja altaasta nousu 

on helppoa Hot Spot® -ulkoporealtaisiin 

suunniteltujen portaiden avulla.

Polymer-porras
Taloudellinen, kestävä ja kevyt. Värivaihtoehtoina ovat Coastal Grey, 

Wenge ja Redwood.

Saako olla lisää? Lisävarusteina on saatavana myös allasvarjo, pyyheliinateline, kaide ja paljon muuta.  

Verkko-osoitteesta www.kuumalahde.fi löytyy lisätietoja.

Valitse itse
lisävarusteet
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Viisi mallia.
Yksi suuri brändi.

14



Tempo™

Rhythm™

Stride™

Relay™

Tempo™-, Relay™-, Rhythm™- ja Stride™-malleissa on kattava valikoima 

ominaisuuksia. Kooltaan altaat on suunniteltu kolmesta seitsemälle aikuiselle. 

Näissä upeissa, mukavissa ulkoporealtaissa on paljon hienoja ominaisuuksia, 

kuten ergonomiset istuimet, pehmustetut tyynyt, muotoillut jalkatilat ja jopa 

45 tyylikkäästi istutettua vesihierontasuutinta, jotka antavat verrattoman 

hierontakokemuksen. 

Valaistus
Voit valita valaistuksen tunnelman mukaan 

10 monivärisellä LED-valopisteellä 

kuudessa eri värissä. Neljä vedenalaista 

valaisinta valaisevat jalkatilan, kuusi 

muuta valaisinta heijastavat valonsa 

vedenpinnasta luoden kauniin välkkeen 

veden liikkeiden myötä. Voit valita 

yksivärisen valon tai kauniisti vaihtuvan 

valo-ohjelman. Valon voimakkuutta säädetään 

kolmiasentoisella kytkimellä. 

Rentouttavat äänet
Hot Spot® -altaiden vesiputousefekti 

on tyylikäs ja rentouttava 

ominaisuus. Voit valita 

rentoutumisesi taustaääneksi 

rauhoittavan virtaavan veden 

solinan.

Valaise ulkoporealtaasi yksivärisesti tai kauniisti vaihtuvalla valo-ohjelmalla. 

6 aikuista
226 x 226 x 97 cm
45 vesihierontasuutinta

7 aikuista
213 x 213 x 91 cm
35 vesihierontasuutinta

3 aikuista
213 x 165 x 74 cm
18 vesihierontasuutinta

6 aikuista
213 x 213 x 91 cm
35 vesihierontasuutinta
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SX

TX

Jos etsit laadukasta ulkoporeallasta, joka mahtuu pieneen tilaan, SX- ja TX-mallit ovat 

hyviä vaihtoehtoja. Kolmen hengen SX-ulkoporeallas ja kahden hengen TX-ulkoporeallas 

käyttävät tilan tehokkaasti ja antavat täyden elämyksen.

Ainutlaatuinen Moto-Massage-suutin
SX- ja TX-malleissa on tehokas WaveMaster™-hierontapumppu, No-Fault™-lämmitin, 

energiatehokas FiberCor®-eristys sekä patentoitu liikkuva Hot Spring® Moto-

Massage™ -vesihierontasuutin. Tämä huippuluokan edistyksellinen hierontasuutin 

tuottaa lämpimän, edestakaisin pitkin selkää kulkevan vesivirtauksen, jonka antama 

hierontaelämys on vertaansa vailla. 

Sopiva koko sopivaan tilaan 
TX-ulkoporeallas oli ensimmäinen laatuaan koko alalla. Altaan matalan korkeuden ja 

ainutlaatuisen kolmikulmaisen muotoilun ansiosta TX on helppo 

siirtää asennuspaikalle normaalimittaisten oviaukkojen ja 

portaikkojen kautta, tiukkojenkin käännösten ohi. SX- ja TX-

mallit ovat riittävän kompakteja parvekeasennukseen 

ja samalla riittävän tilavia rentoutumiseen 

mukavasti ojentuneena. Ne ovat täydellinen valinta 

ensimmäiseksi ulkoporealtaaksi, pienille perheille, 

pariskunnille, huoneistossa asuville ja monille muille.

Valinnainen kiertovesipumppu
SX- ja TX-malleihin voidaan asentaa lisävarusteena SilentFlo 

5000™ -kiertovesipumppu, joka mahdollistaa jatkuvan suodatuksen ja hiljaisemman 

käynnin energiatehokkaasti.

3 aikuista

183 x 183 x 84 cm

17 vesihierontasuutinta

2 aikuista

174 x 174 x 74 cm
10 vesihierontasuutinta
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SX ja TX -mallit
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Tempo™

Desert Tuscan 
Sun

Pearl WengeCoastal 
Grey

RedwoodSterling 
Marble

Henkilömäärä 6 aikuista

Mitat 226 x 226 x 97 cm

Vesitilavuus 1514 litraa

Paino 413 kg tyhjänä ja 2401 kg täytettynä*

Allaskuori akryyli

Valaistus 10 moniväristä LED-valoa, himmennettävissä

Suuttimet – 45 kpl
kaikki ruostumatonta terästä

6 suunnattavaa vesihierontasuutinta
4 pyörivää vesihierontasuutinta
35 suunnattavaa Precision™-vesihierontasuutinta

Vedenalaiset valot sisältyvät

Ohjausjärjestelmä IQ 2020™ 230 V/20 A, 50 Hz

Lämmitin No-Fault™ 2000 W

Hierontapumppu 1  Wavemaster™; kaksinopeuksinen,
jatkuva teho: 2,5 hv, huipputeho: 4,8 hv

Hierontapumppu 2 Wavemaster; yksinopeuksinen, 
jatkuva teho: 2,5 hv, huipputeho: 4,8 hv

Suodatuspinta-ala 6 m2

Vinyylikansi 9–6,5 cm kapeneva kansi, eristetiheys 32 kg/m3
värit: Ash, Rust tai Wenge

Kansimekanismi 
(valinnainen)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ tai 
UpRite™

Portaat (valinnainen) Everwood™ tai Polymer
värit: Coastal Grey, Redwood tai Wenge

Musiikkijärjestelmä
(valinnainen)

Langaton audiojärjestelmä telakointiasemalla
Langaton Bluetooth-audiojärjestelmä

Otsonijärjestelmä 
(valinnainen) 

FreshWater® III -otsonijärjestelmä

*  Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kuusi 79 kg painavaa kylpijää

Allaskuoren värit Ulkopaneloinnin värit
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Relay™

Desert Tuscan 
Sun

Pearl WengeCoastal 
Grey

RedwoodSterling 
Marble

Henkilömäärä 6 aikuista

Mitat 213 x 213 x 91 cm 

Vesitilavuus 1363 litraa

Paino 379 kg tyhjänä ja 2216 kg täytettynä*

Allaskuori akryyli

Valaistus 10 moniväristä LED-valoa, himmennettävissä

Suuttimet – 35 kpl
kaikki ruostumatonta terästä

5 suunnattavaa vesihierontasuutinta
3 pyörivää vesihierontasuutinta
27 suunnattavaa Precision™-vesihierontasuutinta

Vedenalaiset valot sisältyvät 

Ohjausjärjestelmä IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Lämmitin No-Fault™ 2000 W

Hierontapumppu 1 Wavemaster™; kaksinopeuksinen, 
jatkuva teho: 2,0 hv, huipputeho: 3,9 hv

Hierontapumppu 2 Wavemaster; yksinopeuksinen 
jatkuva teho: 2,0 hv, huipputeho: 3,9 hv

Suodatuspinta-ala 6 m2

Vinyylikansi 9–6,5 cm kapeneva kansi, eristetiheys 32 kg/m3
värit: Ash, Rust tai Wenge

Kansimekanismi 
(valinnainen)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ tai 
UpRite™

Portaat (valinnainen) Everwood™ tai Polymer 
värit: Coastal Grey, Redwood tai Wenge 

Musiikkijärjestelmä
(valinnainen)

Langaton audiojärjestelmä telakointiasemalla
Langaton Bluetooth-audiojärjestelmä

Otsonijärjestelmä 
(valinnainen) 

FreshWater® III -otsonijärjestelmä

*  Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kuusi 79 kg painavaa kylpijää

Allaskuoren värit Ulkopaneloinnin värit
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Rhythm™

Desert Tuscan 
Sun

Pearl WengeCoastal 
Grey

RedwoodSterling 
Marble

Henkilömäärä 7 aikuista

Mitat 213 x 213 x 91 cm

Vesitilavuus 1420 litraa

Paino 384 kg tyhjänä ja 2358 kg täytettynä*

Allaskuori akryyli

Valaistus 10 moniväristä LED-valoa, himmennettävissä

Suuttimet – 35 kpl
kaikki ruostumatonta terästä

5 suunnattavaa vesihierontasuutinta
3 pyörivää vesihierontasuutinta
27 suunnattavaa Precision™-vesihierontasuutinta

Ohjausjärjestelmä IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Lämmitin No-Fault™ 2000 W

Hierontapumppu 1 Wavemaster™; kaksinopeuksinen,
jatkuva teho: 2,0 hv, huipputeho: 3,9 hv

Hierontapumppu 1 Wavemaster™; yksinopeuksinen
jatkuva teho: 2,0 hv, huipputeho: 3,9 hv

Suodatuspinta-ala 6 m2

Vinyylikansi 9–6,5 cm kapeneva kansi, eristetiheys 24 kg/m3
värit: Ash, Rust tai Wenge

Kansimekanismi 
(valinnainen)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ tai 
UpRite™

Portaat (valinnainen) Everwood™ tai Polymer 
värit: Coastal Grey, Redwood tai Wenge 

Musiikkijärjestelmä
(valinnainen)

Langaton audiojärjestelmä telakointiasemalla
Langaton Bluetooth-audiojärjestelmä

Otsonijärjestelmä 
(valinnainen) 

FreshWater® III -otsonijärjestelmä

*  Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja seitsemän 79 kg painavaa 
kylpijää; 

Allaskuoren värit Ulkopaneloinnin värit
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Stride™

Desert Tuscan 
Sun

Pearl WengeCoastal 
Grey

RedwoodSterling 
Marble

Henkilömäärä 3 aikuista

Mitat 213 x 165 x 74 cm

Vesitilavuus 852 litraa

Paino 288 kg tyhjänä ja 1377 kg täytettynä*

Allaskuori akryyli

Valaistus 6 moniväristä LED-valoa, himmennettävissä

Suuttimet – 18 kpl
kaikki ruostumatonta terästä

3 suunnattavaa vesihierontasuutinta
1 pyörivä vesihierontasuutin
14 suunnattavaa Precision™-vesihierontasuutinta

Ohjausjärjestelmä IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Lämmitin No-Fault™ 2000 W 

Hierontapumppu  Wavemaster™; kaksinopeuksinen,
jatkuva teho: 2,0 hv, huipputeho: 3,9 hv

Suodatuspinta-ala 2,8 m2

Vinyylikansi 9–6,5 cm kapeneva kansi, eristetiheys 24 kg/m3
värit: Ash, Rust tai Wenge

Kansimekanismi 
(valinnainen)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ tai 
UpRite™

Portaat (valinnainen) Everwood™ tai Polymer 
värit: Coastal Grey, Redwood tai Wenge 

Otsonijärjestelmä 
(valinnainen) 

FreshWater® III -otsonijärjestelmä

*  Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kolme 79 kg painavaa 
kylpijää

Allaskuoren värit Ulkopaneloinnin värit
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SX

Pearl WengeCoastal 
Grey

Redwood

Henkilömäärä 3 aikuista

Mitat 183 x 183 x 84 cm 

Vesitilavuus 1078 litraa

Paino 326 kg tyhjänä ja 1641 kg täytettynä*

Allaskuori akryyli

Valaistus Sininen LED-valaistus, himmennettävissä

Valaistus (valinnainen) Splendors™- monivärinen LED-valaistus, 
himmennettävissä

Suuttimet – 17 kpl 1 Moto-Massage™-vesihierontasuutin
16 suunnattavaa Precision™-vesihierontasuutinta

Ohjausjärjestelmä IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Lämmitin No-Fault™ 2000 W

Hierontapumppu Wavemaster™; kaksinopeuksinen, 
jatkuva teho: 2,0 hv, huipputeho: 3,9 hv

Suodatuspinta-ala 2.8 m2

Vinyylikansi 8,8–6,3 cm kapeneva kansi, eristetiheys 16 kg/m3 
värit: Ash, Rust tai Wenge

Kansimekanismi 
(valinnainen)

CoverCradle™, CoverCradle II tai Lift ‘n Glide™ 

Portaat (valinnainen) Everwood™ tai Polymer 
värit: Coastal Grey, Redwood tai Wenge 

Kiertovesipumppu  
(valinnainen)  

SilentFlo™ 5000

Otsonijärjestelmä 
(valinnainen) 

FreshWater® III -otsonijärjestelmä

*  Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kolme 79 kg painavaa 
kylpijää

Allaskuoren värit Ulkopaneloinnin värit

Sand
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TX

Pearl WengeCoastal 
Grey

Redwood

Henkilömäärä 2 aikuista

Mitat 174 x 174 x 74 cm

Vesitilavuus 530 litraa

Paino 239 kg tyhjänä ja 927 kg täytettynä*

Allaskuori akryyli

Valaistus Sininen LED-valaistus, himmennettävissä

Valaistus (valinnainen) Splendors™- monivärinen LED-valaistus, 
himmennettävissä

Suuttimet – 10 kpl 1 Moto-Massage™-vesihierontasuutin
1 pyörivä vesihierontasuutin
8 suunnattavaa Precision™-vesihierontasuutinta

Ohjausjärjestelmä IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Lämmitin No-Fault™ 2000 W 

Hierontapumppu  Wavemaster™; kaksinopeuksinen, 
jatkuva teho: 1,5 hv, huipputeho: 3,2 hv

Suodatuspinta-ala 2,8 m2

Vinyylikansi 7,6–5,0 cm kapeneva kansi, eristetiheys 32 kg/m3 
värit: Ash, Rust tai Wenge

Portaat (valinnainen) Everwood™ tai Polymer 
värit: Coastal Grey, Redwood tai Wenge 

Kiertovesipumppu 
(valinnainen)

SilentFlo™ 5000

Otsonijärjestelmä 
(valinnainen) 

FreshWater® III -otsonijärjestelmä

*    Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kaksi 79 kg painavaa 
kylpijää
**  Subwoofer-kaiutinta ei ole saatavilla

Allaskuoren värit Ulkopaneloinnin värit

Sand
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HotSpring-tuotteiden valmistajalta

© 2015 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, USA. Tekniset tiedot, värit ja pintamateriaalit 
voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia ominaisuuksia ei ole kaikissa tuotteissa. Painettu EU:ssa. Hot Spot, Hot Spring, 
Tempo, Relay, Rhythm, Stride, Clean Screen, CoverCradle, CoverCradle II, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, 
IQ 2020, Lift ‘n Glide, Moto-Massage, No-Fault, Precision, SilentFlo, Splendors, UpRite, Vanishing Act ja Wavemaster ovat Watkins 
Manufacturing Corporationin tavaramerkkejä. Forest Stewardship Council, FSC ja FSC-logo ovat Forest Stewardship Council, 
A.C.:n tavaramerkkejä eivätkä ne kuulu Watkinsille. iPod ja iPhone ovat Apple, Inc -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä eivätkä 
ne kuulu Watkinsille. Kaikkien 230 V:n verkkovirtaa käyttävien mallien asennuksen täytyy tapahtua valtuutetun sähköasentajan 
toimesta paikallisten määräysten mukaisesti. Yhdysvaltalaiset patentit 5,647,736; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; 
#5,924,850; #6,080,973; #6,195,811; #6,324,707; #6,381,766; #6,859,952; #6,873,793; #7,219,690; #7,254,847; 
#7,698,754; #6,381,766B1; #D431297; #D496107; #D643538; #D644335; #D657881; #D680656; #D685104; #D687557; 
ja muut vireillä olevat patentit. Eri mallien luokitukset perustuvat HotSpring.com-sivustolle joulukuuhun 2014 mennessä 
jätettyihin tuotearvosteluihin. Ajantasaiset luokitukset ja arvioinnit löydät verkko-osoitteesta HotSpring.com.

www.kuumalahde.fi


