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Wilt u dat uw spabad zich onderscheidt van wat er zoal op de 
markt gangbaar is? Dat het eruit springt qua techniek en design? 
En ook nog eens veilig en energie-efficiënt is? Laat u verrassen 
door de diversiteit van modellen en hun mogelijkheden.

De Design, Premium en Comfort Line verenigen in zich veel 
goede eigenschappen: zij combineren innovatieve technologie 
met uitzonderlijk design, kwaliteit op hoog niveau met een 
bijzonder uitrustingscomfort – ja, met alles waarvoor het merk 
Villeroy&Boch met elk van haar producten staat.

Ontdek nu de spabaden van een nieuwe klasse, die slechts de 
spa’s van Villeroy&Boch u in deze perfectie kunnen bieden.

Hoe individueel 
kan mijn spa
zijn?
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Bekroond  
design

Een grote verscheiden-
heid van producten
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Meestal zijn het de kleine gemakken van het leven 
die ware wonderen doen. Wellness behoort daartoe. 
Wellness wil zeggen actief zijn, het leven bewust 
vormgeven en in balans houden.

De ontspanning in het warme water draagt er in 
aanzienlijke mate toe bij dat u zich goed voelt en er 
ook zo uit ziet. Hiervoor bestaan diverse redenen:

Regelmatig bubbelen verbetert de levenskwaliteit. 
Als lichaam en geest met elkaar in evenwicht zijn, 
verschijnt het gevoel van welbehagen vanzelf.

Levenskwaliteit  

door  
ontspanning

•  Het bewegingsapparaat wordt door het warme 
   whirlpool-water in vorm gebracht.
•  Het aangename massage-effect stimuleert de spieren.
•  De parasympathicus – de zogeheten ontspanningszenuw – 
   wordt geactiveerd en keert door stress veroorzaakte 
   lichaamsreacties om.
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Als u wegens drukke werkzaamheden en familiever-
plichtingen te weinig tijd over hebt voor een gezond 
en ontspannen leven, raakt uw leven uit balans. Zorg 
voor uw eigen wellness door een spa bij u thuis te 
installeren, zodat u en uw gezinsleden er op elk moment 
van de dag van kunnen genieten. Het hele jaar door 
vindt u in uw buitenspa de perfecte ontspanning: 
zowel ’s zomers als ’s winters in de frisse lucht.

Perfect bijkomen 
van de stress  
van alledag

   Wist u dat
•  het rustgevende effect van het warme water ’s avonds 
   bijdraagt aan een goede nachtrust?
•  whirlen uw autonome zenuwstelsel tot rust brengt als 
   de stress van het moderne leven sterk toeneemt?
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Fitness 
en wellness  
horen  
bij elkaar

Elke sporter weet dat het herstellingsproces na een 
sportieve inspanning net zo belangrijk is als de warming-
up ervóór. En als het gaat om ontspannen, is een spabad 
vrijwel onovertroffen. De verbetering van de lichamelijke 
fitheid en het prestatievermogen hangen niet alleen af 
van systematische training, maar ook van een goed 
tussentijds herstel. Voor veel professionele sporters is 
de spa na lichamelijke inspanningen een must.

   Water draagt er na het sporten toe bij:
•  spierpijn te voorkomen
•  banden en pezen los te maken
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   Wist u dat bubbelen 
•  dient voor een snelle ontspanning?
•  de diverse lichaamsfuncties stimuleert en al na korte 
   tijd een diepte-ontspanning teweegbrengt?
•  met de waterbeweging de zenuweinden in de huid 
   stimuleert, hetgeen werkt als een weldaad voor de ziel?
•  op een goede manier bijdraagt aan een juiste balans 
   tussen werk en privé?
•  de stofwisseling stimuleert en daarmee een versterkte 
   doorbloeding van de huid bevordert?

Schoonheid kan op een natuurlijke manier worden 
bereikt. Want elk spabad laat uw huid en uw lichaam 
er natuurlijk fris en prachtig uitzien.Verder zorgt 
de rustgevende warmte er van nature voor dat u het 
schoonheidsslaapje krijgt waaraan u behoefte hebt.

Vitaliteit
en stralend 
uiterlijk
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Wellness 
door 
hydrotherapie

Geniet van de weldadige werking op uw gezondheid en uw 
algemene gevoel van welzijn. De effecten zijn zeer divers 
en houden lang aan. Ze zijn onder meer te danken aan de 
in werking en kracht variërende JetPak-massagejets, voor 
diverse lichaamszones en met verschillende therapeutische 
effecten.

   Kent u de positieve effecten van hydrotherapie?
•  Uw lichaam wordt gemasseerd en gesterkt.
•  Afvalstoffen worden afgevoerd door de hydrostatische 
   druk op het spierstelsel.
•  De bloedcirculatie wordt gestimuleerd, wat een positieve 
   uitwerking heeft op hart en bloedsomloop.
•  Gewrichten en spieren worden door de warmte losgemaakt 
   en kunnen zich zo beter ontspannen.
•  Hydrotherapie verlicht ook pijn in het bewegingsapparaat 
   en voorkomt rugpijn.
•  De massages zijn het meest effectief als ze op de 
   persoonlijke behoeften zijn afgestemd.
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Engineering, techniek, design en afwerking – dat alles komt 
samen in een kwaliteitsproduct. Villeroy&Boch heeft voor zijn 
nieuwe categorie spabaden een groot aantal technische snufjes 
ontwikkeld. Innovaties over de gehele lijn:

De onderconstructie EnduraFrameTM

Deze houtvrije onderconstructie zorgt voor een boven-
gemiddelde belastbaarheid en levensduur.

Individuele massage door JetPak-technologie
U kunt kiezen uit maar liefst 18 verschillende JetPaks 
– in een handomdraai vast te klikken op elke gewenste zitplaats 
– voor een exact op uw behoeften afgestemde wellnessbeleving.

Absolute topprestaties en efficiency
De waarschijnlijk zuinigste spabaden ter wereld maken 
efficiënt verbruik van natuurlijke hulpbronnen, dankzij 
de volledige schuimisolatie, het economische leidingsysteem 
en de energiebesparende afdekking.

Innovatie  
over de 
gehele lijn
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5

Onderhoudsvrije 
constructie

De spabaden van Villeroy&Boch bestaan uit een duurzame, 
robuuste, volledig gesloten en bovendien houtvrije onder-
constructie, die het binnendringen van vocht en ongedierte 
voorkomt: Endura FrameTM. 

Deze constructie uit stabiele kunststofdragers en de 
hoogwaardige UV-resistente buitenbekleding staan garant 
voor een buitengewone belastbaarheid en lange levensduur.

5

EnduraBaseTM – de gesloten ABS-bodem voor een merkbare 
reductie van geluid en trillingen
EnduraBeamTM – de geïntegreerde frameconstructie voor 
een hoge belastbaarheid en een lange levensduur
EnduraSupportsTM – voor een hogere stabiliteit in de 
voetruimte en de zitgedeelten
EnduraShellTM – het met PU-schuim versterkte acryloppervlak 
voor een betere hygiëne en een permanente glans
EnduraWoodTM – de weer- en UV-resistente kunststof 
buitenconstructie

4

1

2

3

Individualiteit als principe
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Hoge energie-
efficiency

Spa’s van Villeroy&Boch zijn waarschijnlijk de zuinigste ter 
wereld. De volledige schuimisolatie zorgt ervoor dat er geen 
energie verloren gaat. De innovatieve JetPak-technologie 
benut de warmte van de whirlpool, omdat tot wel 90% van 
de leidingen door het warme whirlpoolwater worden geleid. 
Zo wordt de warmte van het water in de leidingen op 
energie-efficiënte wijze aan het whirlpoolwater afgegeven.
De Villeroy&Boch Whirlpools, spa’s worden nog efficiënter
omdat ze – anders dan gebruikelijke buitenwhirlpools – 
geen gebruik maken van de koude buitenlucht, maar de 
warme lucht achter de JetPaks uit de warme pompkamer 
benutten.

   De beste van hun categorie:
- tot maar liefst 90% minder leidingen 
- betere warmte-isolatie 
- energiezuinige uitvoering

Vergelijkingswaarden van gerenommeerde 
concurrenten volgens de California Energy 
Commission (CEC). Het verbruik hangt af van 
lokale omstandigheden en van het gebruik.

De zuinige Villeroy & Boch spa’s Villeroy & Boch spa: 
de warmte blijft in het water.

Traditioneel spabad zonder 
volledige schuimisolatie.

   Besparende effecten door:
•  tot maar liefst 90% minder leidingen
•  verbetering van de bekabeling door benutting 
   van het warme whirlpoolwater
•  benutting van de warme lucht achter de JetPaks
•  volledige schuimisolatie
•  energiebesparende afdekking

164 Watt

175 Watt

229 Watt

252 Watt

261 Watt
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 Unieke 
 JetPak
 technologie

    Nog meer voordelen van de JetPak-technologie:
•  Verwisselbare rugdelen: met één klik op de gewenste plek 
   te plaatsen – ook als de spa in gebruik is
•  Individuele zitdiepte: mogelijke plaatskeuze al naargelang 
   lichaamslengte en fysieke conditie
•  Afwisselende massage: dankzij maar liefst 18 verschillende  
   JetPaks is er voor iedereen iets bijzonders te beleven
•  Een veilige investering: begin met enkele JetPaks en breid 
   de installatie naar behoefte uit

Bij elke spa uit de Design, Premium en Comfort Line kunt 
u de door u gewenste jetcombinatie combineren met uw 
lievelingsplaats. 

U kiest uit een groot aantal JetPaks en plaatst deze in een 
handomdraai op de plek van uw keuze. Dankzij de gepaten-
teerde JetPak-technologie kunt u uw spabad op elk gewenst 
moment uitbreiden met JetPaks met de nieuwste jettechno-
logieën.

Individualiteit als principe 



21...........

 Unieke 
 JetPak
 technologie

Kortere 
leidingen, 
meer power

• Vermindering van het risico op lekkage
•  Energie-efficiency: het grootste deel van de leidingen    
   loopt in het warme whirlpoolwater, zodat er slechts 
   weinig warmte verloren gaat
•  Meer power door een kortere en directe bekabeling
•  Omschakelkleppen kunnen achterwege worden gelaten, 
   zodat de volledige power op alle zittingen tegelijkertijd 
   aankomt

Terwijl de markt blijft vasthouden aan verouderde oplos-
singen, zorgen wij voor nieuwe overzichtelijkheid: nieuwe 
intelligente aansluitingen vervangen bij Villeroy&Boch 
de eindeloos lijkende leidingen van de op de markt 
gebruikelijke whirlpools van andere merken. Dankzij de  
JetPak-technologie kan bij deze spabaden tot maar liefst 
90% van de buisleidingen worden weggelaten.

Villeroy & Boch technologie

De standaardtechniek 
op de markt
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Heeft u rugklachten of last van verkrampte spieren en 
wilt u een individuele massage op de pijnlijke plek? 
De JetPak-technologie van de spa’s van Villeroy&Boch 
biedt u een individuele massage van bepaalde rugzones 
en zorgt zo voor effectieve verlichting.

Sport, gezondheid, diepte-ontspanning – u bepaalt 
op welke van de drie mogelijke flow-therapieën u uw 
persoonlijke nadruk legt. De ervaring leert dat een 
combinatie van verschillende massagesoorten de beste 
resultaten biedt. Kies geheel afhankelijk van uw 
persoonlijke voorkeur uw favoriete type uit het grote 
aantal beschikbare, achteraf uitbreidbare JetPaks. 
Alle JetPaks passen op elke zitting. Door het 
verwisselen van de JetPaks kunnen steeds weer 
nieuwe zit- en massageconstellaties worden gecreëerd, 
hetgeen zorgt voor veel afwisseling.

JetPaks – 
Individualiteit 
op maat
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Afhankelijk van plaatsing, combinaties en intensiteit van 
de roterende, pulserende, masserende of knedende jets 
worden de spieren losgemaakt of versterkt. En wel precies 
daar waar het goed doet: in de nek, de schouders, het 
bovenste of middelste deel van de wervelkolom of de 
lendenwervels.

 Sport 
 Flow 
 Therapy
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PULSATOR
Zachte, pulserende massage. 
Zes roterende en pulserende jets 
brengen een prettige massage-
beleving teweeg en stellen u in 
staat tot rust te komen.

DEEPRELIEF
Diepe pijnverzachting. 
De krachtige, tot in moeilijk 
bereikbare zones doordringende 
massage maakt zelfs diep gelegen 
verkrampte spieren los.

NECKBLASTER
Maximale ontspanning. 
Diepgaande massage voor het losmaken 
van de spieren in nek en schouders,  
vooral na lange kantoor- en computer-
werkzaamheden.

ACUTHERAPY
Doelgerichte ontspanning. 
Diep in het weefsel masserende sproeiers 
nemen spanningen in de spieren weg, 
weer andere maken de schouderpartij 
en de middenrug met lichte druk los.

ALLEVIATE
Perfect aangepaste therapie. 
Acht doelgerichte therapiejets, die 
elk een andere uitwerking hebben 
op massagepunten en spierzones 
van het lichaam.

GYRO’SSAGE
Een zacht, rustgevend gevoel. 
Vijf roterende Single Pulse-jets zorgen 
voor een ritmisch knedende massage 
voor de hele rug – ideaal om uzelf in 
een rustige, meditatieve toestand te 
brengen.



VERSA
Perfect aangepaste therapie.
Acht doelgerichte therapiejets, die 
elk een andere uitwerking hebben 
op massagepunten en spierzones.

Wellness
 Flow 
Therapy
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TRIO
Zachte, pulserende massage.
Zes roterende en pulserende jets 
brengen een prettige massage-
beleving teweeg en stellen u in 
staat tot rust te komen.

De Wellness Flow-therapie ontspant lichaam en geest – 
van een lichte en zachte massage tot een krachtige kneding 
met dieptewerking. Snel worden de dagelijkse spanningen 
opgelost in een gevoel van welbevinden. Klein verschil in 
de JetPaks voor een groot effect: de optimale plaatsing van 
de nekjets. Alleen doordat de JetPaks voor dit soort therapie 
exact boven de schouders zijn geplaatst, kan zich hier hun 
heilzame werking ontplooien.



FIBRO THERAPY
Pijnstillend en gezondheidsbevorderend. 
Het unieke kneedprincipe maakt de 
onderrug los, terwijl een diepe, 
langdurige massage ter hoogte van 
de borstwervels  ervoor zorgt dat 
u tot rust komt.

NECK MASSEUSE
Doelgerichte therapie voor de nek. 
Talrijke nek- en schouderjets zorgen 
voor een krachtige massage.
Ze dringen diep in het weefsel om 
spanningen weg te nemen en nieuwe 
energiebronnen te genereren – vooral 
na lang werken op kantoor en achter 
de computer.

RELIEVER
Maximale ontspanning. 
De massage met dieptewerking 
voor de onderrug in combinatie 
met een licht kneden van de 
schouderbladen, ontspant 
lichaam en geest.

CASCADIA
Waterval met massage-effect. 
Deze als zachte vierpuntsmassage 
ontworpen jet-combinatie overgiet uw 
nek en schouders met een weldadige 
waterstraal.
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OSCILLATOR
Ultieme kneedmassage. 
Royale kneedmassage, die als 
een persoonlijke masseur alle 
belangrijke delen van uw rug 
bereikt en ontspant.

WELLNESS
Het gezonde combineren met wellness. 
Deze combinatie van verschillende 
typen jets tot één massagebeleving is 
uiterst populair bij iedereen die iets 
voor zijn algehele gevoel van welbe-
vinden wil doen.



 Relax
 Flow 
Therapy
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Genieten van het moment, de weldadige warmte van uw 
spa, het zachte tintelen van een verkwikkende massage – 
met de Relax Flow Therapy wordt mentale stress helemaal 
vanzelf afgebouwd. De innovatieve JetPak technologie 
zorgt voor nog meer comfort: met één druk op de knop 
kunnen met name de 2-traps pompen van de power-
massage op een zachte relaxmassage worden ingesteld. 
Een verdere fijnafstelling is bij elke JetPak mogelijk.
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RAINSHOWER
Ongeëvenaard tintelend. 
Terwijl u iets goeds doet voor uw huid, 
vermindert de weldadige en – vooral bij 
vrouwen populaire – zachte massage tegelijkertijd 
mentale stress. Geen andere whirlpool kan iets 
vergelijkbaars bieden, omdat deze douchejets 
uitsluitend worden aangeboden in de JetPaks 
van Villeroy&Boch.

LUMBAR
Doelgerichte therapie voor uw onderrug.
Speciale drukpunten in de onderrug krijgen een 
diepgaande hydromassage – dus juist de zone die 
bij het lopen, zitten en tillen enigszins stijf wordt. 
Ook ideaal na langere autoritten.

SPINAL HEALTH
Krachtige therapie voor de rugspieren. 
De zowel losmakende als versterkende massage 
van de spieren ter hoogte van de wervelkolom 
zorgt voor een diepgaande ontspanning.

SPINAL’SSAGE
Totale ontspanning
Met de twee roterende en pulserende jets wordt 
een ultieme ontspanning van vooral de midden-
rug bewerkstelligd – een eenvoudige maar toch 
uiterst effectieve massage.
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Onze spa’s passen perfect in moderne woonwerelden. 
Strak en sober harmoniëren ze met elke ruimte. Rechtlijnig 
onderstrepen ze eigentijdse vormgeving. De spa’s beschikken 
over de innovatieve JetPak-technologie en bieden tal van 
mogelijkheden voor variatie. Ook qua kleur zijn ze uiterst 
flexibel, omdat acrylbad, ombouw en JetPaks in 
verschillende kleuren kunnen worden gecombineerd.

Moderne 
woonconcepten in  
architectonische  
stijl
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Just Silence – 
bekroonde 
vormgeving

Just Silence is in zijn beperking tot het wezenlijke een 
ode aan de eigentijdse architectuur en past harmonisch 
in modern vormgegeven leefruimten. De sobere vorm en 
strakke lijnvoering maken hem tot een designhoogstandje 
op elk terras. Dat heeft Just Silence maar liefst twee 
onderscheidingen opgeleverd: de iF Design Award 2015 
en de Reddot Award 2016. Uiterst moderne technologieën 
als aanraakbediening, geïntegreerde LED-lichtbanden en 
hoogwaardige materialen harmoniëren geluidloos met deze 
compositie. Het innovatieve, flexibele zit-/ligconcept biedt 
maximaal vijf ligplaatsen en een in deze categorie nog 
ongekend comfort.
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Black& White, 
een echte  
klassieker

Wit weerspiegelt het licht, zwart absorbeert het. Wit 
maakt de ruimte groter, zwart perkt de ruimte in. Juist 
deze tegenstellingen creëren hun eigen vormentaal.
Op het schaakbord. Zowel in de tekening van de zebra 
als in de kalligrafie. Daarom is de zwart-wit-trend zeer 
populair onder kunstenaars en vormgevers. Stijlbepalend 
is ook de bicolor-uitvoering van de spa’s in zwart-wit – 
modern whirlpooldesign van het merk Villeroy&Boch: 
verkrijgbaar in der perfect op elkaar afgestemde 
Black&White-editie voor de modellen R6L en R7 uit 
de Comfort Line.
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De drie productlijnen 
Design Line, Premium Line en Comfort Line

Meer  
vormgevings-
vrijheid
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 Design 
Line
Bekroonde perfectie
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Just Silence

Oscillator Pulsator Alleviate Spinal Health Rainshower Wellness

Buitenbekleding 2

Light Grey

Buitenbekleding 1

Timber

Binnenmantel

Snow

Afdekking

Ash Grey

De rechte lijnvoering creëert meer ruimtelijkheid en daardoor een 
groot aantal zit- en ligcombinaties.

Afmetingen: 224 x 213 x 86 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 5
Design nekkussen: 6 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 279/1767 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1488/2013 l
Pompcapaciteit: één pomp, 2,5 pk + extra filterpomp

Leverbare kleurcombinaties:

JetPak  -diversiteit



 Design 
Line
Hightech en design in de kleine ruimte
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Just Silence Compact

Oscillator Pulsator Alleviate Spinal Health Rainshower Wellness

Buitenbekleding 2

Light Grey

Buitenbekleding 1

Timber

Binnenmantel

Snow

Afdekking

Ash Grey

Leverbare kleurcombinaties:

JetPak  -diversiteit

Afmetingen: 208 x 169 x 78 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 3
Design nekkussen: 4 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 206/1456 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 947 l/1299 l
Pompcapaciteit: één pomp, 2,5 pk + extra filterpomp



Premium
Line
Luxe met volledige uitrusting
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A9L
8-persoons spa voor gezamenlijk badplezier 
met vrienden en familie.

Afmetingen: 239 x 279 x 97 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 1/7 
Premium nekkussen: 7 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 413/3147 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 2161 l/2816 l
Pompcapaciteit: drie pompen, 2 pk
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A8L

A8D

A8
8-persoons spa voor een gezamenlijke 
vrijetijdsbesteding met vrienden en familie.

Afmetingen: 239 x 239 x 97 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 0/8
Premium nekkussen: 6 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 344/2388 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 2049/2563 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk

Afmetingen: 239 x 239 x 97 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 1/5
Premium nekkussen: 6 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 353/2388 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 2044/2503 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk

Afmetingen: 239 x 239 x 97 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 2/3
Premium nekkussen: 5 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 346/2284 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1938/2450 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk

6-persoons spa met een groot aantal 
individuele massagemogelijkheden.

5-persoons spa met twee comfortabele en verschillend 
gevormde ligbanken met maximale uitrusting.
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A7

A7L

A6L

6-persoons spa met vier bijzonder comfortabele hoekzittingen 
voor een optimale communicatie.

Afmetingen: 224 x 224 x 91 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 0/6
Premium nekkussen: 5 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 300/1943 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1643/2111 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk

Afmetingen: 224 x 224 x 91 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 1/5
Premium nekkussen: 5 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 308/1974 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1666/2067 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk

Afmetingen: 203 x 224 x 86 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 1/4
Premium nekkussen: 4 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 261/1585 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1324/1804 l
Pompcapaciteit: één pomp, 2,5 pk

6-persoons spa met een groot aantal massage-opties 
en bijzondere been- en heupjets.

5-persoons spa. Vanwege de bescheiden buitenafmetingen 
ideaal voor terrassen en balkons. De ruime binnenruimte 
is uitermate geschikt voor een gezin met twee kinderen.
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Direct leverbare kleurcombinaties:

Uitvoering 1
Binnenmantel

Titanium

Buitenbekleding

Timber

Afdekking

Ash Grey

Pearl Orchard Chocolate

Uitvoering 2
Binnenmantel Buitenbekleding Afdekking

Titanium Timber Ash Grey

BinnenmantelA9L kleurcombinatie Buitenbekleding Afdekking

A5L
3-persoons spa. Past dankzij zijn compacte afmetingen door de 
meeste deuren en is dus bijzonder geschikt voor binnenplaatsing. 
Perfect voor paren – ook met een kind.

Afmetingen: 173 x 213 x 79 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 1/2
Premium nekkussen: 3 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 206/1126 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 920/1250 l
Pompcapaciteit: één pomp, 2,5 pk



 Comfort
 Line

Met comfort in gedachten
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R7

Afmetingen: 224 x 224 x 91cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 0/6 
Comfort nekkussen: 4 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 300/1935 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1635 l/2051 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk

6-persoons spa met vier bijzonder 
comfortabele hoekzittingen.
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R8L
6-persoons spa met een groot aantal 
individuele massagemogelijkheden.

Afmetingen: 239 x 239 x 97 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 1/5 
Comfort nekkussen: 4 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 353/2690 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1984 l/2408 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk

R7L
6-persoons spa met een ruime keuze 
aan zitplaatsen.

Afmetingen: 224 x 224 x 91 cm
Aantal lig-/zitplaatsen: 1/5 
Comfort nekkussen: 4 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 308/1921 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1613 l/2029 l
Pompcapaciteit: twee pompen, 2 pk



Direct leverbare kleurcombinatie:

Binnenmantel

Snow

Buitenbekleding

Stone Grey

Afdekking

Ash Grey
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R5L
3-persoons spa. Dankzij zijn compacte afmetingen – 
hij past door de meeste deuren – is hij zelfs geschikt 
voor binnenplaatsing.

Afmetingen: 173 x 213 x 79 cm
Aantal lig-/zitplaatsen:  1/2
Comfort nekkussen: 2 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 206/1096 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 890 l/1212 l
Pompcapaciteit: één pomp, 2,5 pk

R6L

Afmetingen: 203 x 224 x 86 cm
Aantal lig-/zitplaatsen:  1/4
Comfort nekkussen: 3 stuks
Gewicht met cover 
(droog/max. gevuld tot vullijn): 261/1556 kg
Inhoud tot vullijn/max.: 1295 l/1766 l
Pompcapaciteit: één pomp, 2,5 pk (facultatief 2 x 2 pk)

5-persoons spa. Vindt vanwege zijn bescheiden formaat
altijd wel een plekje op het terras of balkon en is perfect 
voor jonge gezinnen.



Stijlvol toebehoren voor alle spa’s:
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Stijlvast gecombineerd, direct leverbaar:
Binnenmantel

Snow

Buitenbekleding

Stone Grey

Afdekking

Ash GreyAlleen verkrijgbaar voor de 
modellen R6L en R7. JetPaks in 
Dark Grey. 

Black&White Edition

Spa-trapje  – verkrijgbaar in 
grijs, bruin of mahonie

Easy Coverlifter – voor het 
eenvoudig openen en afdekken 

van de spa 

Hydro Coverlifter – de 
comfortabele bescherming
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Vrije keuze 
van de kleuren
Voor Premium Line en Comfort Line



Wilt u voor uw spa uit de 
Premium of Comfort Line een 
andere kleurcombinatie of 
afwijkend gekleurde JetPaks, 
dan maken wij dat spabad 
graag individueel voor u – en 
dat geheel zonder meerprijs.
 

1) Alle kleurcombinaties 
    zonder meerprijs mogelijk

2) Kleurcombinaties niet 
    verkrijgbaar voor A9L

3) Kleurcombinaties niet 
    verkrijgbaar voor Comfort Line

4) Naar verwachting leverbaar 
    vanaf juli 2019; tot dan toe 
    wordt de kleur Wildwood 
    geleverd

5) A9L in Snow leverbaar 
    vanaf medio 2019
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Binnenmantel 1)

Cloud 2) Granite Midnight Canyon

Chestnut 2)

Ash Grey

Light Grey 2) 3)

Chocolate 4)

Orchard 3)

Buitenbekleding 1)

Afdekking1)

Stone Grey 2) Timber 3)

Titanium

Pearl Platinum Snow 2) 5)
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Design Line

Premium Line

Comfort Line

Just Silence Compact,
208 x 169 x 78 cm 

Alle modellen en hun 
bijzondere kenmerken

Comfort met 
hightech:

Besturing via kleurenscherm

Verlicht bedieningspaneel met aanraakscherm

Eenvoudige regeling via smartphone

Verlichte waterval

Sfeervolle buitenverlichting

Basisuitrusting:
•  innovatieve JetPak-technologie
•  onderhoudsvrije onderconstructie EnduraFrameTM

•  comfortabele LED-interieurverlichting
•  twee-traps pompen
•  energiebesparende volledige schuimisolatie

Extraatjes van de Design Line:
•  exclusieve besturing met touchscreen
•   exclusieve massagejets in mat geborsteld RVS
•  programmeerbare buitenverlichting
•  5-lounge ligconcept

Basisuitrusting:
•  innovatieve JetPak-technologie
•  onderhoudsvrije onderconstructie EnduraFrameTM

•  comfortabele LED-interieurverlichting
•  twee-traps pompen
•  energiebesparende volledige schuimisolatie

Extraatjes van de Premium Line:
•  maximaal aantal JetPaks
•  exclusieve massagejets in mat geborsteld RVS
•  Premium besturing met kleurenscherm
•  Cascadia-waterval
•  geïntegreerde Premium nekkussen
•  verlichte bekerhouder
•  buitenverlichting

Basisuitrusting:
•  innovatieve JetPak-technologie
•  onderhoudsvrije onderconstructie EnduraFrameTM

•  comfortabele LED-interieurverlichting
•  twee-traps pompen
•  energiebesparende volledige schuimisolatie

Extraatjes van de Comfort Line:
•  Comfort besturing
•  exclusieve massagejets van kunststof
•  Comfort nekkussen
•  Comfort waterspel
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Design Line

Premium Line

5 plaatsen

Just Silence,
224 x 213 x 86 cm 

 3 
 JetPaks

3 plaatsen 5 plaatsen 6 plaatsen 6 plaatsen

4
JetPaks

4
JetPaks

4
JetPaks

 2
 JetPaks

 3
 JetPaks

R5L
173 x 213 x 79 cm

R6L
203 x 224 x 86 cm

R7
224 x 224 x 91 cm

R8L
239 x 239 x 97 cm

R7L
224 x 224 x 91 cm

3 plaatsen

A5L
173 x 213 x 79 cm      

 3 
 JetPaks

Comfort Line

5 plaatsen

4
JetPaks

A6L
203 x 224 x 86 cm

 5
 JetPaks

A7L
224 x 224 x 91 cm

6 plaatsen

6
JetPaks

A8L
239 x 239 x 97 cm

5 plaatsen

 5
  JetPaks

 A8D
239 x 239 x 97 cm

6 plaatsen

 5
 JetPaks

A7
224 x 224 x 91 cm

8 plaatsen

 6
 JetPaks

A8
239 x 239 x 97 cm

3 plaatsen

Just Silence Compact,
208 x 169 x 78 cm 

 3 
 JetPaks

 7
 JetPaks

A9L
239 x 239 x 97 cm
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De originele filtersets bieden een aantal belangrijke voordelen:
- bescherming van het buizenstelsel tegen ingezogen 
  kleine onderdelen 
- kinderen kunnen niet bij het aanzuiggedeelte komen
- reinigingstabletten kunnen veilig onder de schroefdop 
  worden geplaatst.
Zo beschermt de filterkorf verwarming en pomp:
na verwijdering van het filter kunnen door de filterkorf geen 
kleine onderdelen in het buizenstelsel worden gezogen.

Uiterst modern dubbel filtersysteem
Onze spabaden beschikken over een dubbel filtersysteem, 
dat door Microban®-technologie een desinfecterende
werking van het filtermedium bereikt.

Hightech ook in detail
Programmeerbare filtercycli, geautomatiseerde ozonuitschake-
ling tijdens gebruik alsook een intelligent watermanagement-
systeem bieden optimale veiligheid, comfort en hygiëne.

Superzacht. Loopt rustig en vrijwel trillingsvrij
Door het bijzondere prestatievermogen van de circulatiepom-
pen is een extreem hoge filtercapaciteit van maar liefst 250 
keer per dag gegarandeerd. Zo worden alle zones van de spa, 
zelfs achter elk JetPak, optimaal doorgespoeld – en dat bij 
uiterst rustig lopende pompen.

Onderhoudsarm. Dankzij ozon blijft het aandeel chemische 
bestanddelen beperkt
De standaard ingebouwde ozonator zorgt voor een perfecte 
waterkwaliteit en een voorbeeldige hygiëne. Hij is absoluut 
onderhoudsvrij en er zijn aanzienlijk minder chemicaliën 
(zoals chloor) nodig voor het water.

in optimale filterkwaliteit

Schoon 
water
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De originele filtersets bieden een aantal belangrijke voordelen:
- bescherming van het buizenstelsel tegen ingezogen 
  kleine onderdelen 
- kinderen kunnen niet bij het aanzuiggedeelte komen
- reinigingstabletten kunnen veilig onder de schroefdop 
  worden geplaatst.
Zo beschermt de filterkorf verwarming en pomp:
na verwijdering van het filter kunnen door de filterkorf geen 
kleine onderdelen in het buizenstelsel worden gezogen.



Spa-
audiosystemen

Voor de spa‘s uit de Premium, Comfort en Design 
Line zijn er speciale audiosystemen leverbaar.
Ze zijn allemaal even krachtig en volledig met de 
stereo luidsprekers in de spabaden geïntegreerd. 
De systemen worden geregeld via de desbetreffende 
spa-bedieningen. Dankzij de ingebouwde Bluetooth-
connectiviteit kunnen muziekbestanden of ook radio 
worden afgespeeld. Subwoofers ronden de rijke 
klankbeleving af.
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Premium
Audiosystem

Comfort
Audiosystem

Design
Audiosystem

Erhätlich für
Premium und Comfort Line

Ausstattung

Lautsprecher

Steuerung

Lautsprecher

Steuerung

Lautsprecher

Steuerung

Ausstattung Ausstattung

Erhätlich für
Premium und Comfort Line

Erhätlich für
Design Line
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