H I G H L I F E ® CO L L E CT I O N

Sinun ulkoporeallaskokemuksesi

Kuvittele
mahdollisuudet...
Kello on kuusi aamulla. Ihailet nousevaa
aurinkoa aloittaessasi uuden päivän Hot Spring®
-ulkoporealtaassasi. Arjen vaatimukset on siirretty
hetkeksi syrjään.
Katsot luontoa ympärilläsi.
Ajattelet mielessäsi... elämä on hyvää.
Hot Spring -ulkoporealtaiden valmistajana suhtaudumme
kylpykokemukseesi intohimolla. Viihdymme itse ulkoporealtaassa
ja tiedämme, miten kylpy ulkoporealtaassa saa olon tuntumaan niin
hyvältä. Kun otat ulkoporealtaan osaksi päivittäisiä rutiinejasi, jokainen
päivä antaa sinulle enemmän. Tämän vuoksi haluamme taata sinulle
The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ -kokemuksen niin,
että voit olla parhaimmillasi joka päivä.

Tämä on sinun
hetkesi
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"Vain 15 minuutin kylpy ulkoporealtaassa riittää poistamaan stressin, ja
siitä on tullut tärkeä osa päiväohjelmaani. Sen ansiosta voin aina olla
parhaimmillani." – Vanguard™-ulkoporealtaan omistaja
Highlife® Collection
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"Säryt ja kolotukset katoavat, kun päivän päätteeksi vietän edes 15
minuuttia Aria-ulkoporealtaassani. Tämä on parhaita sijoituksiamme
terveyteen ja hyvinvointiin." – Aria™-ulkoporealtaan omistaja
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Sinun ulkoporeallaskokemuksesi

Hyvä olo
on ulottuvillasi
Hot Spring® -ulkoporeallas on tärkeä osa terveellistä
elämäntapaasi. Se on halutessasi henkilökohtainen
hierojasi tai jopa elämäntapavalmentajasi. Kaikki tämä
yhdistyy upeaksi kokemukseksi, josta voit nauttia niin
usein kuin haluat – astut vain ovesta ulos terassillesi.
Nosta hyvä olo etusijalle ja hanki Highlife® Collection -ulkoporeallas
puutarhaasi. Lämpimässä vedessä keho reagoi fysiologisesti, jolloin
ruumiinlämpö nousee, verenkierto vilkastuu ja veden nostovoima tuo
painottomuuden tunteen lievittäen niveliin kohdistuvaa painetta. Näiden
fysiologisten muutosten seurauksena mieliala paranee ja olo tuntuu
paremmalta niin henkisesti kuin fyysisesti – kuin taikaiskusta.

Pidä huolta itsestäsi

Highlife® Collection
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Sinun ulkoporeallaskokemuksesi

Parempaa kuin
ruokapöytäkeskustelu
Täydellinen rentoutuminen saa koko perheen
vapautumaan ja keskustelu alkaa soljua. Kukaan ei
tekstaa, tviittaa tai lue sähköposteja – älypuhelimet
jätetään sisälle. Huomaat pian tyytyväisenä, miten
elämä tuntuu täydemmältä ja ihmissuhteet vahvistuvat
jokaisen Hot Spring® -ulkoporealtaassa yhdessä
vietetyn hetken myötä.
Hot Spring -ulkoporealtaiden omistajat yllättyvät usein, kun
he huomaavat kaikki kylpemisen edut. He osaavat odottaa
vesihierontasuuttimien hieronnan rentouttavan sekä stressin
katoavan lämpimässä vedessä. Yllätyksenä sen sijaan tulee, että myös
ihmissuhteet muuttuvat entistä paremmiksi. Eräs kokenut Hot Spring
-ulkoporealtaiden käyttäjä kutsuu tätä ilmiötä "sielun vesiterapiaksi".

Mieli vapautuu, perhe
avautuu
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“Paras hankinta mitä olen tehnyt. Perheeni on käynyt altaassa monia hyviä
keskusteluja. On hienoa, miten lapsemme tuovat ystävänsä viihtymään
kotiimme.”– Grandee™-ulkoporealtaan omistaja
Highlife® Collection
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"Tämä on jo toinen Jetsetter-ulkoporealtaani. Ei ole hienompaa kuin jakaa
yhteinen hetki altaassa vaimoni kanssa. Katsomme tähtiä ja olemme kuin
taivaassa." – Jetsetter™-ulkoporealtaan omistaja
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Sinun ulkoporeallaskokemuksesi

Luonnon
mahtavuus
Vietämme nykyään paljon aikaa sisätiloissa. Arkipäivä
kuluu toimistossa tai luokkahuoneessa. Kuljemme autolla
töihin ja kouluun, kotona teemme kotitöitä ja katsomme
televisiota. Mobiililaite on aina käden ulottuvilla. Milloin
viimeksi vietit aikaa ulkona?
Yksi Hot Spring® -ulkoporealtaiden tarjoamista parhaista puolista on
sen mukanaan tuoma ulkona vietetty aika. Asetu mukavasti lämpimään
veteen, kun ensilumi sataa maahan. Laske tähdenlentoja lastesi kanssa
pimenevässä yössä. Tunne syysilman raikkaus, kun ruska värjää puiden
lehdet. Viileän ilman ja lämpimän veden kontrasti saa sinut huomaamaan
eläväsi täyttä elämää. Samalla kun rentoudut ulkoporealtaassasi, ehdit
huomata miten luonnon koko kauneus on jatkuvasti ollut ympärilläsi.

Koe yötaivas aivan
uudella tavalla

Highlife® Collection
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Käyttäjäarvioita

Lupaus, johon
voi luottaa
Ymmärrämme sen, ettei altaan valitseminen aina ole helppoa, sillä merkkejä
on useita. Me haluamme sinun tietävän, että Hot Spring® -ulkoporealtaiden
valmistajana me toimimme omalla tavallamme, alkaen ulkoporealtaiden
valmistuksesta aina asiakaspalveluun saakka.
Me sijoitamme vankkumattomaan laatuun ja haluamme aina tarjota sinulle The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience™ -kokemuksen. Voit nauttia ulkoporealtaan omistamisen eduista joka päivä vuosien,
jopa vuosikymmenien ajan. Pyysimme, että tuotteemme parhaiten tuntevat ihmiset – ulkoporealtaidemme
omistajat – jakaisivat kokemuksiaan muille.
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Tällä sivulla on esimerkkejä Hot Spring
-asiakkaiden mielipiteistä Highlife ®
Collection -ulkoporealtaistaan:

"Tämä on meille jo kolmas
Jetsetter™-ulkoporealtaamme.
Pidämme näistä todella. Parhaat vesihierontasuuttimet,
paras energiansäästö, paras
palvelu. Kannattaa ostaa.
Tulet hämm ästymään. Se
muuttaa elämäsi."

“Tämä on kolmas Hot Spring
-ulkoporealtaani, ennen
tätä minulla oli kaksi Hot
Spring Classic -ulkoporeallasta. Rahoja ei voisi käyttää
paremmin... Käytän allasta
miltei päivittäin, monta kertaa viikossa. Vaimo epäilee,
että haluan sen mukaan hautaani. Ei hassumpi idea."

" Vuonna 1996 ostimme
käytetyn Hot Spring -ulkoporealtaan. Siitä lähtien
olemme käyttäneet sitä
miltei joka ilta puolen tunnin ajan. 17 vuoden jälkeen
päätimme vaihtaa sen uuteen
Prodigy™-ulkoporealtaaseen.
Voittamaton keino rentoutua."

"Elämäni paras ostos. Käyn
altaassa joka aamu ja ilta.
Pidän siitä, miten helppoa suolavesijärjestelmän
hoitaminen on, todellakin
hintansa arvoinen hankinta.
Olen oikein tyytyväinen ulko
porealtaan käyttäjä!"

"Tämä on meidän toinen
Hot Spring -ulkoporeal
taamme. Ensimmäisemme
kesti 19 vuotta ja se oli
yhä toimintakunnossa. . .
Vietämme mieheni kanssa
rentouttavaa laatuaikaa
ulkoporealtaassa viitisen
kertaa viikossa!”

"Vedenhoito on helppoa.
E nergiankulutus oli tismalleen, mitä esitteessä
kerrottiinkin. Laatu on
erinomainen. Aluksi pelkäsin, että käyttö loppuisi
alkuinnostuksen hävittyä.
Käytämme sitä yhä 4–5
kertaa viikossa!"

"Vuonna 2004 hankkimaani
Jetsetter-ulkoporeallasta
käytän päivittäin. Heti herättyä ja ennen kuin menen
nukkumaan. Luotettavuus on
parasta. Se on aina käyttövalmis mihin tahansa aikaan
päivästä. Huippulaadukas
tuote, jossa vietän muistamisen arvoisia hetkiä joka
päivä."

"Ulkoporealtaamme on
mahtava – aina valmis, aina
puhdas ja todellakin ren
touttava pitkän työpäivän
jälkeen. En ole huomannut
mitään eroa sähkölaskussani. Sekä minä että vaimoni
harmittelemme, ettemme
ostaneet ulkoporeallasta
jo vuosia sitten."

Muotoiluinnovaatio

Designammattilaisten
muotoilema

Suunnitellut

Aloitimme yhteistyön Designworks, a BMW Group Company -muotoiluyrityksen arvostettujen muotoilijoiden
kanssa, kun päätimme ryhtyä määrittämään uudestaan, miltä ulkoporeallas voisi näyttää puutarhassasi.
Hot Spring® -muotoilutiimi ja Designworks aloittivat tyhjältä pöydältä. Lopputuloksena syntyi täysin uusi,
integroitu muotoilu, joka saa Hot Spring -ulkoporealtaan näyttämään kuin tyylikkäältä huonekalulta –
ulkotilasi kauniilta keskipisteeltä.

Vesiputousmuotoilu kulmissa

1 Moto-Massage™ DX -vesihierontasuutin

Jokaisessa kulmassa on vesiputousta muistuttava

Nämä vesihierontasuuttimet tuovat muotoiluun uutta,

yksityiskohta, joka luo mielikuvan siitä, että allaskuori virtaa

rohkeaa tyyliä. Värivalo loistaa kirkkaasti huurrekuvioidun

ulkopaneloinnin yli. Tämä yhdistää visuaalisesti kuoren ja

akryylimuovisen etulevyn läpi. Mukavat tyynyt sopivat

ulkopaneloinnin toisiinsa.

ulkoporealtaan allaskuoren vinoneliöön perustuvaan
muotokieleen.
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Voittamaton ulkoporeallaskokemus

Toimivaa muotoilua
Jokainen yksityiskohta visuaalisesti vaikuttavassa Highlife®
Collection -ulkoporealtaassa on suunniteltu tarkkaan
harkiten. Yksinkertainen, tyylikäs ja toimiva – huomaat,
miten Highlife Collection -ulkoporealtaasi sulautuu
saumattomaksi osaksi kotiasi ja elämääsi.

Highlife® Collection
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Muotoiluinnovaatio

Kauneus on yksityiskohdissa
Kauniit, mukavuutta tarjoavat allaskuoret

Jokainen Highlife® Collection -allaskuori on suunniteltu luomaan käyttäjälle parempi kylpykokemus.
Muotoillut istuimet pitävät kehosi luonnollisessa asennossa.
Tilava allaskuoren muotoilu estää veden ylivirtausta ja auttaa pitämään veden paremmin altaassa.
Tarjoilutason selkeät linjat jättävät tilaa juomille.
Tyylikäs muotoilu ulottuu ulkoporealtaan jokaiseen yksityiskohtaan.
Ainutlaatuinen jalkatilan kuvio tuntuu mukavalta jalkapohjissa.
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Veden tanssia
Laajenna ulkoporeallaselämystäsi ainutlaatuisen BellaFontana™-vesiefektin valoilla ja äänillä. Kolme värivaloilla taustavalaistua vesikaarta
yhtyvät luoden tyylikkään vesiputouksen, josta nauttii niin ulkoporealtaan sisä- kuin ulkopuolellakin. Ominaisuus kuuluu useimpiin Highlife
Collection -ulkoporeallasmalleihin.

Valoa yöhön

Jokainen yksityiskohta on tärkeä

Luo herkkä valaistus pimeään yöhön tai värien

Kaikkein pienimmätkin yksityiskohdat, kuten ilmansäätimet

räiskettä seuraaviin pihajuhliisi. Luminescence -

ja vivut, suunniteltiin uudelleen harmoniseksi osaksi uutta

monialuevalaistusjärjestelmän avulla on helppo valita

kokonaisuutta.

™

tilanteeseen ja tunnelmaan sopiva, juuri oikea valaistus.

Highlife® Collection
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Muotoiluinnovaatio

Nykyaikainen ulkopanelointien
ja allaskuorien muotoilu
Upeat ulkopanelointien ja allaskuorien värit

Designworks, a BMW Group Company -muotoiluyrityksen väri-,
pintakäsittely- ja materiaaliasiantuntijat auttoivat valitsemaan hienot
värivaihtoehdot ulkopanelointeja, allaskuoria ja kansia varten. Jokainen
väri on harkiten valittu tukemaan suunnittelun muotokieltä.

Crème allaskuori/Teak ulkopanelointi
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Everwood HD
Ulkopanelointi on useimmiten se osa
ulkoporeallasta, jota katsotaan useimmin.
Silti se on seikka, joka saa yleensä vähiten
huomiota – siihen tuli nyt muutos. Me toimme
helppohoitoiset, synteettiset puupaneelit

Monterey Grey

Teak

Mocha

Alpine White

Crème

Ice Grey

Platinum

Desert

Tuscan Sun

markkinoille jo miltei kaksi vuosikymmentä
sitten. Nyt olemme kehittäneet seuraavan
materiaalisukupolven – Everwood ™ HD.
Sen korkealuokkainen pintakäsittely tuo
puunsyykuviot entistä paremmin esiin.
Helppohoitoisuus ja kestävyys ovat tuttuja jo
alkuperäisestä Everwood-materiaalista.

Tyylikkäät allaskuoren
värivaihtoehdot
Valitsimme tarkkaan harkiten kolme
allaskuoren väriä erityisesti Highlife® Collection
-ulkoporealtaille: Alpine White, Crème ja Ice
Grey. Nämä ainutlaatuiset värit miellyttävät niin
perinteistä kuin moderniakin tyyliä arvostavia.
Valitse allaskuoren väriksi Platinum, kun
haluat hopeanhohtoisen, himmeän pinnan,
tai Tuscan Sun, jos sinua miellyttää graniitin
jykevä ulkonäkö. Desert-väri sopii kaikille, jotka
suosivat paremmin erottuvaa pintarakennetta.

SpaStone-ulkoverhoilu
Jos arvostat kivipintaa, kaunis SpaStone ™verhoilu on saatavilla Grandee™-, Envoy™-, Aria™ja Vanguard™-malleihin. Tämä keinokiviverhoilu
jäljittelee aidon kivimuurin ulkonäköä. Se on
saatavilla kahtena eri sävynä – Earth tai Grey.

Earth

Grey

Kannet
Jokainen Highlife Collection -kansi on ULtutkimuslaitoksen luokittelema ASTMturvallisuusstandardien mukaisesti.
Lapsiturvalliset kannet voidaan lukita avaimella.
Vahvistetut säätöhihnat pitävät kannen

Chocolate

Slate

Caramel

turvallisesti paikoillaan.

Highlife® Collection
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Hieronta, joka pelastaa päiväsi
Myöhään töissä. Pitkä työmatka.
Kova treeni. Pitkä juoksulenkki.
Selkäkipua. Lihassärkyä.
Jalkapallotreeni. Kodinkunnostusta.
Kun arki yrittää saada liian tiukan otteen mielestäsi ja kehostasi, anna Hot Spring® -ulkoporealtaan
hemmottelevien vesihierontasuuttimien lievittää kuluttavaa fyysistä ja henkistä stressiäsi. Hot Spring
-ulkoporealtaan lämmin vesi ja hieronta voivat tulla osaksi päivittäistä hyvinvointirutiiniasi ja
auttaa sinua olemaan aina parhaassa kunnossa.
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Hieronta vailla vertaa

Parasta hierontaa
selälle

Moto-Massage DX -vesihierontasuutin
Patentoimme ensimmäisen liikkuvan vesiterapiasuuttimen
yli 30 vuotta sitten. Tänään uuden sukupolven MotoMassage™ DX -vesihierontasuuttimet pitävät huolen siitä,
että Hot Spring -ulkoporealtaan omistajat saavat yhä
parhaan mahdollisen vesihierontakokemuksen.
Vain Hot Spring -asiakkaiden saatavilla oleva MotoMassage DX -vesihierontasuutin tuottaa kaksi voimakasta
vesisuihkua, jotka kulkevat ylös ja alas koko selän pituudelta.
Samanaikaisesti neljä Precision™-vesihierontasuutinta,
j o t k a s i j a i t s ev a t j o k a i s e n M o to - M a s s a g e DX
-vesihierontasuuttimen yläpuolella, hierovat tehokkaasti
niskaa ja hartioita. Nämä vesihierontasuuttimet toimivat
saumattomasti yhdessä sulattaen pois jännitykset ja säryt.

Highlife® Collection
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Hieronta vailla vertaa

Vesihierontasuuttimissa on eroja

Voittamaton
vesihierontakokemus

SoothingStream™vesihierontasuutin

FootStream™-vesihierontasuutin

Pyörivä vesihierontasuutin

Tehokkaimman vesihierontasuuttimemme

Voimakas pyörivä vesisuihku antaa

Leveä vesisuihku, joka jaetaan 12 aukon

voima riittää tuomaan helpotusta särkeville

tehokasta syvähierontaa koko selälle.

kautta, lievittää hellävaraisesti hartioiden ja

jaloille ja lievittämään alaselän jännitystä.

yläselän jännitystä.
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Highlife® Collection -ulkoporealtaissa on jopa seitsemän eri vesihierontasuutinta – Moto-Massage™ DX
-vesihierontasuuttimien lisäksi. Jokainen vesihierontasuutin tuottaa tarkkaan harkitun vaikutuksen niin,
että joka lihasryhmälle saadaan juuri sopiva määrä painetta ja hierontaa. Voit luottaa väitteeseemme:
“Kun nouset ylös ulkoporealtaastamme, olosi on erilainen kuin altaaseen astuessasi.”

Juuri sopiva
Säädä paine juuri sopivaksi
ComfortControl ™ -järjestelmällämme.
Säädät kunkin vesihierontasuuttimen
voimakkuuden kiertämällä suutinta tai
kääntämällä tarjoilutason ilmansäätövipuja.
Energiansäästön helpottamiseksi SmartJet™järjestelmässämme voit suunnata tehon
vain valittuihin vesihierontasuutinryhmiin
eikä kaikkia suuttimia tarvitse käyttää
samanaikaisesti.

Suunnattava
vesihierontasuutin

Hydrostream™vesihierontasuutin

Pyörivä Precision™vesihierontasuutin

Muokkaa hierontakokemustasi

Tä m ä

Samoin kuin hierojan sormet,

Suunnattava
Precisionvesihierontasuutin

suuntaamalla tehokas vesisuihku

vesihierontasuutin antaa

pyörivä suutin kohdistaa

Lievitä jännitystä

sinne, missä sitä kulloinkin

voimakkaan hieronnan.

voiman tarkoin määrätyille

valitsemillasi alueilla

alueille, kuten ranteille.

selässä, niskassa tai

(Valituissa malleissa)

pohkeissa.

tarvitaan.

keskikokoinen

Highlife® Collection
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Timanteissa sen ero
SUOLAPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ
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Helppoa vedenhoitoa

Keskity muistojen luomiseen, älä
vedenhoitoon
Tämä erittäin tehokas ja helppohoitoinen suolavesijärjestelmä on
saatavilla vain Hot Spring -ulkoporealtaisiin.
ACE-valmis

ACE-suolapuhdistusjärjestelmä

Kaikki aistisi kiittävät sinua

Patentoituun timanttitekniikaan pohjautuva ACE -

ACE-järjestelmä puhdistaa veden perinteisistä

suolapuhdistusjärjestelmä on vedenhoidon uusin

puhdistusjärjestelmistä poikkeavalla tavalla. Tämän

innovaatio. ACE-järjestelmä tekee vedenhoidosta

ansiosta on vähemmän todennäköistä, että koet ihon

®

helpompaa kuin koskaan. Voit luottaa siihen, että

kuivumista, silmien ärtymistä tai kloorin hajua. Kun

ulkoporealtaasi vesi on kristallinkirkasta ja valmiina

vesi on pehmeämpää ja ylellisempää, viihdyt vieläkin

kylpemiseen aina kun sinäkin.

pidempään Hot Spring® -ulkoporealtaassasi.

Helppoa vedenhoitoa

Patentoitu puhdistus

ACE-suolapuhdistusjärjestelmä tuottaa automaattisesti

Vain ACE-järjestelmässä käytetään patentoitua

klooria ja muita puhdistusaineita käyttäjän asettaman

timanttielektrodia, jolla hajotetaan vesimolekyylejä ja

altaan käyttöasteen mukaan. Tämä tarkoittaa, että ACE-

luodaan aktiivista happea, joka on yksi tehokkaimmista

järjestelmä puhdistaa ulkoporealtaasi vettä, vaikka sinun

puhdistusaineista. Sen jälkeen kun aktiivinen happi on

ei tarvitse urhata puhdistamiselle ajatustakaan.

hoitanut vedenpuhdistustehtävänsä, se reagoi veteen
lisätyn pienen suolamäärän kanssa muodostaen klooria

Aikasi on rahaa

ja muita tehokkaita hapettimia, jotka pitävät veden

Kun valitset ACE-järjestelmän, käytät vähemmän aikaa

kristallinkirkkaana. Perinteisistä klooriin perustuvista

vedenlaadusta huolehtimiseen ja enemmän aikaa

vedenpuhdistusmenetelmistä poiketen ACE-järjestelmä

ulkoporealtaastasi nauttimiseen. Kun ulkoporeallasta

poistaa paitsi epäpuhtaudet myös sivutuotteet, jotka

hoidetaan huolella, tarvitaan vähemmän lisättyjä

voivat vaikuttaa vedenlaatuun.

kemikaaleja, jolloin altaan vesi kestää pidempään –
jopa 12 kuukautta. Tämä vähentää veden vaihtotarvetta
– jälleen esimerkki siitä, miten Highlife® Collection
-ulkoporealtaasi välittää sinulle The Absolute Best Hot
Tub Ownership Experience™ -kokemuksen.

Highlife® Collection
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Helppoa vedenhoitoa

Aina suodatettu, aina kirkas
Kristallinkirkas vesi on olennainen osa ulkoporeallaskokemustasi. Tämän vuoksi panostamme
jatkuvasti kehitystyöhön, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ulkoporealtaasi vesi on aina
suodatettua ja käyttövalmista.

Vain Highlife Collection - ulkoporealtaissa on jopa viisi suodatinta, joiden
läpi vesi kulkee myös vesihierontasuuttimien ollessa päällä.
100 %
suodatus

100 % suodatus
Kaikki vesi Highlife® Collection -ulkoporealtaassasi on

Freshwater® III -otsonijärjestelmä tuottaa

suodatettua joka hetki. Muissa ulkoporealtaissa vesi

veteen miljoonia hyvin pieniä otsonikuplia,

kulkee suodattimen ohi silloin, kun hierontapumppu on

jotka neutraloivat epäpuhtaudet joutuessaan

käynnissä – juuri silloin kun suodatettua vettä eniten

kosketuksiin niiden kanssa. Se on vakiovarusteena

tarvittaisiin. Highlife Collection -ulkoporealtaissa on

kaikissa malleissamme.

jopa viisi suodatinta, joiden läpi vesi kulkee myös

Lisävarusteena hankittava FreshWaterAg+-

silloin, kun istut kylvyssä nauttimassa vesihieronnasta.

hopeaionipatruuna tuottaa veteen hopeaioneja,

Highlife Collection -ulkoporealtaat ovat ainoita, joissa

jotka estävät bakteerien kasvua.

on 100-prosenttinen suodatus.

FreshWater-järjestelmän klooriton MPS-hapetin
hapettaa epäpuhtauksia, poistaa hajuja ja

Tri-X-suodattimet
Tri-X™-suodattimissa käytetään erityistä kolmiulotteista

kirkastaa samean veden.

teknologiaa, jonka ansiosta ne suodattavat

Mukautetut vedenpuhdistusratkaisut

merkittävästi suuremman tilavuuden vettä kuin

Valitsitpa minkä tahansa vaihtoehdon, meillä on tarjota

tavalliset paperisuodattimet. Ne ovat tärkeä osa

juuri sinun tarpeisiisi sopiva ratkaisu. Vain meiltä

100-prosenttista suodatusjärjestelmäämme. Tämän

saatavat FreshWater-tuotesarjan korkealuokkaiset

lisäksi ne kestävät kauemmin ja ne voidaan pestä

vedenhoitotuotteet sekä uudet keksintömme, kuten

kätevästi astianpesukoneessa.

Vanishing Act ™ -kalsiuminpoistajamme ja Clean
Screen ™ -esisuodattimemme, tarjoavat sinulle

EverFresh-vedenpuhdistusjärjestelmä

parhaan mahdollisen vedenlaadun. Hot Spring ®

Everfresh™-vedenpuhdistusjärjestelmässämme yhdistyy

-myyjäsi auttaa sinua valitsemaan sinulle sopivimman

kolme osatekijää – otsoni, hopeaionit ja klooriton MPS-

vedenpuhdistusohjelman.

hapetin – joiden ansiosta veden puhdistukseen tarvitaan
mahdollisimman pieni määrä klooria.
24
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Kuumaa vettä, joka ei
aiheuta jäätäviä laskuja
Hot Spring® -ulkoporealtaasi odottaa sinua – aina
kuumana ja valmiina. Voit luottaa siihen, että
energiatehokkuuteen keskittyvät keksintömme
pitävät energiankulutuksen minimissään ja
tuottavat jatkuvasti lisäarvoa.
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Kehittynyttä tehokkuutta

Ehdottoman tehokas joka tavalla
EnergySmart-järjestelmä

Energiakulut

Sinun ei tarvitse murehtia korkeista

Todelliset energiakulusi riippuvat omistamastasi mallista,

sähkölaskuista, sillä käytämme

ulkoporealtaan käyttökerroista, asetetusta lämpötilasta,

Highlife Collection -ulkoporealtaissa

paikkakunnan keskilämpötilasta ja asuinpaikkakuntasi

k a i k e n k a t t a v a a E n e r g y S m a r t ™-

sähkön hinnasta. Alla oleva energiataulukko esittää arvioidun

järjestelmää, joka pitää veden haluamasi

energian kulutuksen keskikokoiselle Highlife Collection

lämpöisenä mahdollisimman pienellä

-ulkoporealtaalle. Me uskomme ulkoporealtaan säännöllisen

energiankulutuksella.

käytön olevan tärkeää ihmisten hyvinvoinnille. Sen vuoksi

®

Täysin eristetty
Eristeenä käytetään polyuretaania, jota käytetään

meidän esittämämme energiakustannusarviot perustuvat
kuuteen käyttökertaan viikossa – muista tämä vertailuja
tehdessäsi.

myös kaupallisten pakastimien eristyksessä. Eristettä
käytetään useana eritiheyksisenä kerroksena, mikä

Every Day Made Better™

maksimoi energiatehokkuuden. Tällä erityisellä tekniikalla

Ulkoporeallas osana päivittäistä hyvinvointirutiiniasi tekee

vältetään eristeen kolot ja aukot, jotka saattaisivat lisätä

hyvää niin keholle kuin mielellekin. Ulkoporealtaassa vietät

energiankulutusta.

laatuaikaa läheistesi kanssa ilman häiritseviä tekijöitä.

Kansi päälle
Valmistamme itse kantemme, jotta voimme varmistua

Kun päätät lisätä päiväohjelmaasi kylvyn Hot Spring
-ulkoporealtaassa, jokainen päivä antaa sinulle enemmän.
Nosta hyvä olo etusijalle.

tiiviydestä, joka pitää lämmön ulkoporealtaan sisällä.
Eristävissä kansissa on lapsiturvallinen lukko ja niillä on

Me asetamme standardin

UL-tutkimuslaitoksen luokitus ASTM-turvallisuusstandardien

Hot Spring on sertifioinut kaikki mallit tiukkojen Kalifornian

mukaisesti. Highlife Collection -ulkoporealtaissa on

Energiakommission (CEC) -standardien mukaisiksi ja

energiatehokas saranatiiviste, joka estää lämmön karkaamisen

Yhdysvaltain ulkoporealtaita koskevan kansallisen

kannen keskiosasta.

energiatehokkuusstandardin APSP 14 mukaiseksi.

No-Fault-lämmitin
Ainutlaatuinen titaanikuori ja lämmitinelementti takaavat
parhaan mahdollisen lämmönsiirron veteen ja verrattoman
korroosionkestävyyden. Patentoidun No-Fault™-lämmittimen
takuu on voimassa viisi vuotta – vesikemiasta riippumatta.

Arvioidut kuukausikustannukset
(6 kylpyä viikossa)
Kuukausittaiset energiakulut =
kilowattituntia x hinta per kilowattitunti

Lämpötila = noin ympäristön vuosittainen keskilämpötila celcius-asteina
kWh = noin ulkoporealtaan käyttämiseen tarvittavat keskimääräiset kilowattitunnit per kuukausi*
Hinta= noin kilowattitunnin keskimääräinen hinta euroina**
Kulut = noin keskimääräiset kuukausittaiset energiakustannukset ulkoporealtaan käyttämiseksi*

Paikkakunta

Hiljainen vedenkierto
SilentFlo 5000™ -kiertovesipumppu kierrättää ulkoporealtaan
vettä vuorokauden ympäri käyttäen vähemmän energiaa kuin
40 watin hehkulamppu. Erillisen suodatuspumpun ansiosta
korkeatehoisia vesihierontasuuttimien pumppuja ei tarvitse
käyttää vedenkiertoon, mikä vähentää energiankulutusta ja
osien kulumista.

Lämpötila

kWh

Hinta

Kustannukset

Helsinki		

6º

242

€0,148

€36

Tampere

4º

257

€0,148

€38

Jyväskylä

3º

265

€0,148

€39

Oulu		

3º

265

€0,148

€39

Kittilä		

-1º

297

€0,148

€44

* Perustuu keskikokoiseen Highlife Collection -ulkoporealtaaseen, joka on asetettu lämpötilaan 39 °C ja jota käytetään 6 kertaa viikossa
15 minuuttia hierontasuuttimien ollessa päällä, 15 minuuttia hierontasuuttimien ollessa pois päältä joka käyttökerralla. Testauksen suoritti
riippumaton kolmannen tahon sertifioitu laboratorio kontrolloidussa testausympäristössä useissa ympäristön lämpötiloissa käyttämällä
jatkuvaa tietojen keräämistä, jossa tallennettiin watit, lämpötila ja kosteus, ja kaikkien laitteiden ollen tarkasti kalibroitu tietojen oikeellisuuden
varmistamiseksi. Yksittäinen energiankulutus vaihtelee riippuen asetetusta veden lämpötilasta, kuluttajan todellisista käyttötavoista ja
todellisista ympäristöolosuhteista.
** Kuukausittaisen energiakustannuksen laskelmassa on käytetty Suomessa sähkön oletushintaa 0,148 €/kWh, joka on sahkonhinta.fi-palvelun
ilmoittama kokonaiskeskihinta Suomessa. Hinnan määräytymisperusteena on 1.1.2015 solmittu 1 vuoden määräaikainen sopimus, kun talouden
vuotuinen sähkön kokonaiskulutus on 5000 kWh. Hinta sisältää energiahinnan, siirtohinnan ja kaikki verot. Hinnat voivat muuttua – tarkista
nykyinen hinta alueesi paikalliselta sähköyhtiöltä.

Highlife® Collection
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Kehittyneet säädöt,
helppo käyttö

Grandee- ja Envoy-malleja
ohjataan innovatiivisella
langattomalla kaukosäätimellä,
jossa on kosketusnäyttö.

Uppoudu keskusteluun,
älä ajastimiin tai
lämpötilasäätöihin. Highlife
Collection -ulkoporealtaita
on vaivaton käyttää
kehittyneiden ja oivaltavien
säätömahdollisuuksien
ansiosta.

Kätevä ohjaus

Highlife® Collection -malliston Grandee™- ja Envoy™-altaissa käytetään alan
uusinta säätötekniikkaa: langatonta, kosketusnäytöllä varustettua kaukosäädintä.
Suuren, vesitiiviin kosketusvärinäytön intuitiiviset kuvakkeet ja valikot erottuvat
hyvin niin yöllä kuin päivälläkin. Säädä ulkoporealtaan toimintoja omalla
lempipaikallasi altaassa istuen tai jopa 9 metrin etäisyydellä altaasta.
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Helppo säätää

Säädöt sinua varten
Aseta ja unohda
IQ 2020 ™ -ulkoporealtaan ohjausjärjestelmän ansiosta Highlife Collection
-ulkoporealtaan käyttö on yksinkertaista eikä vaadi ohjelmointia. Ulkoporealtaan
lämmittäminen vaatii vain päätöksen halutusta veden lämpötilasta, sitten lämpötila
"asetetaan ja unohdetaan". Sähkökatkon sattuessa ulkoporeallas jatkaa automaattisesti
normaalia toimintaansa virran palautuessa.

Helppo käyttää
Highlife Collection -ulkoporealtaissa
(lukuun ottamatta Grandee- ja Envoymalleja, joissa on langaton kaukosäädin)
on tarjoilutasoon asennettu, värinäytöllä
ja helppokäyttöisellä valikkorakenteella
varustettu ohjauspaneeli. Säätöjen asettamisen oppii muutamassa minuutissa.

Paikoillanne, valmiina, altaaseen
Voit luottaa siihen, että Hot Spring ®
-ulkoporealtaasi on lämmin ja käyttövalmis
jo ennen kuin astut talostasi ulos. Hot Spring
-logon On/Ready-valot ulkoporealtaan
etupuolella ovat näkyvissä silloinkin, kun kansi on päällä. Nämä valot ovat myös
vianmääritystyökalu, jonka avulla tiedät, tarvitseeko ulkoporeallas huoltoa.

Suosikkiasetukset
Tallenna omat suosikkiasetuksesi valaistukselle ja vesihierontasuuttimille ja ota ne
käyttöön kätevästi pelkällä napin painalluksella.

Kaksisuuntainen viestintä
Ulkoporeallasta on helppo käyttää ja huoltaa oikein. Ohjauspaneeli näyttää selkeästi ulkoporealtaasi tilan ja ilmoittaa , jos tarvitaan
toimenpiteitä.

Pikapuhdistus
Kun tarvitaan nopea puhdistus kylvyn jälkeen tai veteen lisätään kemikaaleja, kätevä puhdistusjakso kierrättää ulkoporealtaan vettä
kymmenen minuutin ajan.

Highlife® Collection
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to be retouched
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Ulkoporealtaan etävalvonta

Koe asiakaspalvelun uusi taso
Heti käyttövalmis

Mielenrauhaa tuova yhteys
Innovatiivinen Connextion
on

™

ulkoporealtaan

etävalvontajärjestelmä,
joka

hoitaa

Connextion-valvontajärjestelmä
tarjoaa kätevän etäkäytön moniin
ulkoporealtaasi toimintoihin
miltei mistä tahansa, joten

®

ulkoporealtaasi on valmis

-ulkoporeallastasi

käyttöön juuri silloin kun

silloin, kun et

haluat . Ominaisuutta

itse pysty. Pääset

käytetään tietokoneelta

järjestelmän kautta

tai ilmaisella Connextion

Hot

Spring

käsiksi ulkoporealtaasi
säätöihin, olitpa missä päin

App** -sovelluksella, joka
ladataan älylaitteeseen. Voit

maailmaa tahansa. Jos matkustelet paljon, haluat nauttia

säätää veden lämpötilaa, käynnistää

ulkoporealtaasta kesämökillä tai haluat jatkuvan valvonnan

vesihierontasuuttimet, lukita altaan, tarkistaa suodattimien

tuomaa mielenrauhaa, Connextion-järjestelmä sopii juuri

puhtauden, ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi ja paljon muuta.

sinulle.

Elämää helpottavaa teknologiaa

Co n n ex t i o n - j ä r j e s t e l m ä n
ominaisuudet

Connextion-järjestelmä mahdollistaa yhteyden ulkoporealtaasi

U l ko p o r e a l l a s j ä r j e s t e l m i e n

ja tietokoneen tai älylaitteen välille. Järjestelmä toimii

maailmanlaajuinen valvonta

pilvipalveluun perustuvana tilauspalveluna käyttäen kotisi

VirtualValet-viestintäominaisuus

Internet-yhteyttä. Tämän patentoidun* teknologian avulla

ilmoittaa sinulle ja jälleenmyyjällesi,

Hot Spring -jälleenmyyjäsi voi valvoa ulkoporeallastasi.

kun huolto- tai korjaustoimenpiteitä

Ainutlaatuinen VirtualValet -viestintäominaisuus ilmoittaa

tarvitaan

sinulle ja jälleemyyjällesi, jos ulkoporealtaasi tarvitsee

Etäpääsy ulkoporealtaan säätöihin

™

toimenpiteitä. Näin huolto tai korjaus voidaan tilata viipymättä
– jopa kun olet poissa altaasi luota.
Etäkäytettävä ulkoporealtaiden
Connextion-valvontajärjestelmä on
saatavana jälleenmyyjän asentamana
lisävarusteena kaikkiin Highlife® Collection -malleihin. Kysy tarkempia
tietoja Hot Spring -jälleenmyyjältäsi.

*Yhdysvaltalaiset patentit #8,688,280 and #8,838,280
** Käyttöliittymä on saatavana vain englanniksi

Highlife® Collection
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Ulkoporealtaasi voi
tarjota vielä enemmän
Nautintoa vuoden ympäri
Ei ole parempaa tapaa viettää kuulaan vilpoista iltaa kuin rentoutua ulkoporealtaassa, kun hellivä lämmin
vesi solisee ympärilläsi. Kuumana hellepäivänä virkistää puolestaan pulahdus viileään ulkoporealtaaseen.
Kun hankit CoolZone™- ulkoporealtaan jäähdytysjärjestelmän, altaasi kykenee sekä lämmittämään että
jäähdyttämään vettä – tähän eivät useimmat ulkoporealtaat kykene. Tämän ansiosta sinä ja perheesi
käytätte ulkoporeallasta enemmän läpi vuoden.

Vietä enemmän aikaa ulkoporealtaassasi
Ulkoporeallas on taloudellinen sijoitus, ja on tärkeää, että sitä käytetään usein, jolloin se tuottaa
mahdollisimman paljon iloa. CoolZone-järjestelmä lisää mahdollisuuksiasi tarjoamalla laajemman
lämpötila-alueen kuin mihin ulkoporealtaissa on tähän asti totuttu.
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Ulkoporealtaan jäähdytysjärjestelmä

Lämmintä vai viileää –
sen voit itse päättää
Ulkoporeallas voi olla viileä
CoolZone-järjestelmän avulla ulkoporealtaasi voi tarjota sinulle
enemmän kuin vain lämpimän, rentouttavan kylvyn. Kun
olet uurastanut helteisen päivän puutarhassasi, voit
virkistäytyä Hot Spring® -ulkoporealtaasi viileässä
vedessä. Lasten on mukava pulikoida ja leikkiä *
viilentävässä vedessä hellepäivänä – kun ilta viilenee,
on sinun vuorosi hemmotella itseäsi lämpimässä vedessä.
Urheilijat osaavat arvostaa jäähdytysominaisuutta, sillä viileä
vesi tekee lihaksille hyvää kovan treenin jälkeen. Mahdollisuudet ovat loputtomat.

Joustavaa energiatehokkuutta
Samoin kuin ilmastointi jäähdyttää
kotiasi, CoolZone-järjestelmä voi viilentää
ulkoporealtaan veden jopa 16 celsiusasteeseen.
Kun haluat jälleen nostaa veden lämpötilaa,
järjestelmä toimii yhteistyössä ulkoporealtaasi lämmittimen kanssa ja nostaa
lämpötilan muutamassa tunnissa** mahdollisimman pienellä sähkönkulutuksella.
CoolZone-järjestelmä auttaa parantamaan energiatehokkuutta myös normaalissa
ulkoporeallaskäytössä, sillä sen avulla voi lyhentää veden lämpimänä pitämiseen
tarvittavaa No-Fault™-lämmittimen käyttöaikaa. Riippuen asuinpaikkakuntasi
ulkolämpötilasta tämä tehokkuus voi tuoda ajan mittaan merkittäviä säästöjä.

Sopiiko se minulle?
CoolZone-järjestelmä on erinomainen valinta seuraaville käyttäjäryhmille:
Kuumassa ilmastossa asuvat ulkoporealtaan käyttäjät
Isovanhemmat ja perheet, joissa on pieniä lapsia
Kylmäterapiaa käyttävät urheilijat
CoolZone-järjestelmä on saatavana jälleenmyyjän asentamana lisävarusteena kaikkiin Highlife® Collection -malleihin.
Kysy tarkempia tietoja Hot Spring -jälleenmyyjältäsi, joka osaa kertoa myös asennusvaatimuksista.
*Älä milloinkaan jätä lapsia veden ääreen valvomatta.
**Riippuu ympäristön lämpötilasta ja muista tekijöistä. Kysy tarkempia tietoja Hot Spring -jälleenmyyjältäsi.
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Tunnelmaan sopivaa
musiikkia

to be retouched

Viihdytätpä sitten vieraitasi tai rentoudut puolisosi kanssa,
langaton audiojärjestelmämme tuo uuden ulottuvuuden
nautintoa kylpykokemukseen. Nämä jälleenmyyjän asentamat
lisävarusteet voi lisätä milloin tahansa.
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Langaton audiojärjestelmä

Musiikkia altaasta tai
altaan ulkopuolelta
Hot Spring®-ulkoporealtaissa on valmius viihdeominaisuuksien
lisäämiselle, eli jälleenmyyjäsi voi asentaa haluamasi
lisävarusteet milloin tahansa!
Langaton
musiikkivalmius

Äänen ympäröimä
Kun lisäät audiojärjestelmän Highlife® Collection -ulkoporealtaaseesi, tarjoilutasoon
asennetaan merenkulkukäyttöön luokitellut kaiuttimet. Näiden esiin nousevien
kaiuttimien ansiosta voit nauttia musiikista niin ulkoporealtaassa kuin sen
ulkopuolellakin.

Langattomaan Bluetooth-teknologiaan perustuva audiojärjestelmä
Kuuntele musiikkia Internetistä tai omasta
musiikkikirjastostasi. Voit valita vapaasti, kun
hankit helppokäyttöisen audiojärjestelmämme,
joka perustuu langattomaan Bluetooth®-teknologiaan. Audiojärjestelmään kuuluu
tehokas vahvistin ja lisävarusteena hankittava subwoofer, joka mahdollistaa
voimakkaamman äänitason ja jykevämmät bassot.

Lisää valinnanvapautta
Haluatko jättää musiikkisoittimesi sisätiloihin?
Vai haluatko ehkä kuunnella television
urheilulähetystä? Valinnaisen langattoman
telakointiaseman avulla voit yhdistää
järjestelmään miltei minkä tahansa audiolähteen
– iPod®, iPhone®, kannettava tietokone, televisio
ja paljon muuta – ja lähettää musiikin suoraan
ulkoporealtaallesi.

Täysin integroitu
Langaton audiojärjestelmämme on integroitu osaksi Highlife Collection
-ulkoporeallasta, minkä ansiosta voit säätää äänenvoimakkuutta, bassoa, diskanttia
ja muita ääniasetuksia suoraan ulkoporealtaan säätöpaneelista.
Highlife® Collection
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Kätevä käyttö

Helppo käyttää joka päivä
Käytät ulkoporeallastasi entistäkin enemmän, kun lisäät käyttömukavuutta näillä Hot Spring® -lisävarusteilla.
Nämä tuotteet on erityisesti suunniteltu Highlife® Collection -ulkoporeallastasi varten, jotta kokemuksesi
olisi mahdollisimman antoisa. Älä vaaranna altaan takuuta tai sijoituksesi arvoa hankkimalla muiden
valmistajien tuotteita. Vaadi vain aitoja Hot Spring -lisävarusteita.

Sesam aukene
Patentoidut kansien kippimekanismit tekevät ulkoporealtaan avaamisesta ja sulkemisesta helppoa. Kippimekanismin ansiosta
kansi ei milloinkaan kosketa maata eikä sinun tarvitse vetää kantta ulkoporealtaan päältä ja takaisin. Kippimekanismit
voivatkin pidentää kannen käyttöikää. Voit valita sinulle sopivan Hot Spring -kippimekanismin neljästä vaihtoehdosta.

CoverCradle
Anna

CoverCradle II

CoverCradle -

CoverCradle II on keveämpään

kippimekanismin hoitaa

käyttöön tarkoitettu versio

nostaminen! Tässä äärimmäisen

alkuperäisestä CoverCradle-

helppokäyttöisessä ja kestävässä

kippimekanismista.

kippimekanismissa on pehmeästi

Siinä

liikkuva liukumekanismi. Siinä voi

18 kg:n kaasujousta, jonka

käyttää kahta 18 kg:n kaasujousta,

ansiosta kannen liikuttaminen

joten mekanismi soveltuu

käy kätevästi. Tilantarve altaan

kaikenkokoisille kansille.

taakse on 64 cm.

™

käytetään yhtä

Tilantarve altaan taakse on 64 cm.

UpRite

Lift ‘n Glide

Uprite -kippimekanismi soveltuu

Lift ‘n Glide™ -kippimekanismi on

erittäin hyvin ahtaisiin tiloihin ja

helppokäyttöinen: nosta kansi,

uppoasennuksiin. Pystyasentoon

liu'uta se taakse ja ala nauttia.

jäävä avattu kansi toimii samalla

Tilantarve altaan taakse on

myös hyvänä näkösuojana.

35 cm.

™

Tilantarve altaan taakse on 18 cm.
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Askel ylemmäksi
Ulkoporealtaaseen nousu ja sieltä poistuminen on helppoa tarkoitukseen suunnitelluilla Hot Spring -ulkoporealtaan portailla. Tarjolla on
useita porrasvaihtoehtoja, joista voit valita tarpeisiisi parhaiten sopivan.

Everwood HD

NXT Step

Everwood

HD -portaat on

Nämä portaat on suunniteltu

valmistettu samasta korkealaatuisesta

yhdessä huippuluokan Highlife

puujäljitelmämateriaalista kuin

Collection NXT -ulkoporealtaiden

vastaava ulkopanelointi. Nykyaikainen

kanssa. Modernien portaiden

muotoilu ja toisiinsa sopivat värit

joka askelma on Everwood HD

miellyttävät silmää vuosien ajan.

-materiaalia, ja se sopii hyvin

™

yhteen koko Highlife Collection

Polymer

-sarjan kanssa.

Nämä kestävät ja kevyet portaat

SpaStone

muodostavat vakaan pääsyn

Näiden portaiden laaja pinta-ala

ulkoporealtaaseesi. Polymer-

ja erottuva kuviointi tekee niistä

portaiden värit sopivat yhteen

miltei pakollisen hankinnan

Everwood HD -värien kanssa. Portaat

SpaStone™-kyljillä varustettujen

ovat ympäristöystävälliset, sillä ne on

ulkoporealtaiden por taiksi.

valmistettu 100 % kierrätettävästä

Liukumaton pinta lisää vakautta.

materiaalista.

Ulkoporealtaita täydentävät tarvikkeet
Näillä kätevillä tarvikkeilla teet ulkoporeallaskokemuksestasi täydellisen.

Allasvarjo
Varjosta ulkoporeallastasi 360° kiertyvällä allasvarjolla. Allasvarjo on
valmistettu pulverimaalatusta alumiinista ja sinkitystä teräksestä, mikä
estää ruostumista. Varjon pohjalevy sijoitetaan altaan alle, joten varjo pysyy
tukevasti paikoillaan. Allasvarjon läpimitta on 3 metriä ja sitä on saatavilla
väreissä Crème ja Navy Blue.

Allaskaide
Kaiteen pohjalev y sijoitetaan
turvallisesti altaan alle, mikä pitää
kaiteen vakaana. Se kaartuu kätevästi
altaan ylle, joten siihen on helppo
tarttua altaaseen mentäessä ja altaasta
noustessa. Kaiteessa on myös paristolla

Pyyheteline

toimiva LED-valaistus, mikä helpottaa

Pidä pyyhe ulottuvillasi tässä helposti

turvallista käyttöä yöllä.

koottavassa pyyhetelineessä. Teline on
pulverimaalattua pronssinväristä alumiinia
ja sopii tyylikkääksi ja käteväksi lisäksi
ulkoporealtaasi viereen.
Highlife® Collection
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Muutama Hot Spring -jälleenmyyjistämme

Paikallinen yhteytesi
Hot Spring® -jälleenmyyjät ovat kokeneita ammattilaisia ja intohimoisia ulkoporealtaan käyttäjiä. He kuuluvat maailman parhaiden
jälleenmyyjien joukkoon. Monet jälleemyyjistämme ovat myyneet Hot Spring -tuotteita ja tarjonneet asiakastukea jo yli 25 vuoden ajan –
osa vieläkin pidempään. Paikallinen Hot Springs -jälleenmyyjä on helppo löytää, myynnin ja huollon toimipisteitä on maailmalla yli 850.

Koulutetut ammattilaiset
Paikalliset jälleenmyyjämme saavat jatkuvaa koulutusta, jolla varmistamme, että he ovat aina valmiina palvelemaan ja tukemaan sinua.
Kun valitset Hot Spring -tuotteen, voit luottaa siihen, että tukenasi ovat avuliaat myynnin ammattilaiset, taitavat huoltoasentajat sekä
perehtynyt jälleenmyyjä, joka on sitoutunut pitämään sinusta hyvää huolta niin kauan kuin ulkoporealtaasi on käytössä.
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Erinomainen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu,
johon voit luottaa
Ulkoporealtaan osto on monin tavoin verrattavissa auton
ostoon. Uusi ulkoporealtaasi on merkittävä sijoitus, jonka
omistat pitkään. Tuona aikana sinulle voi tulla mieleen
kysyttävää tai altaasi kaipaa perushuoltoa ja ohjeita altaan
ylläpitoon.
Sen vuoksi on tärkeää, että ostat ulkoporealtaasi paikalliselta
jälleenmyyjältä, johon voit luottaa. Tarvitset asiantuntevia
vastauksia kysymyksiisi, opastusta sinulle parhaiten sopivan
mallin valitsemiseen sekä jonkun, joka auttaa sinua jatkossakin
– jopa vuosia ulkoporealtaan ostamisen jälkeen.

Highlife® Collection
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The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience

40

Erinomainen asiakaspalvelu

Hot Spring® on sitoutunut
takaamaan sinulle The Absolute
Best Hot Tub Ownership Experience™
-kokemuksen, joka tarkoittaa, että
voit luottaa erinomaiseen laatuun ja
asiakaspalveluun, jota tarjoaa sekä
oma tukitiimimme että paikallinen
Hot Spring -jälleenmyyjäsi.

Sitoutuneita laatuun
Maailman parhaiden ulkoporealtaiden valmistaminen on
intohimomme. Saamme jatkuvasti tunnustusta erinomaisesta
laadusta ja hinta-laatusuhteesta.
Hot Spring on ainoa ulkoporeallasmerkki,
joka on saanut Best Buy -maininnan jokaisena
Aria®

kahdeksana kertana, kun Consumers Digest on
luokitellut ulkoporealtaita.
Olemme saaneet Spasearch.org-tunnustuksen
kymmenenä perättäisenä vuotena – joka vuosi
luokittelun alkamisesta lähtien.
Laatujärjestelmämme on Lloyd’s Registerin
sertifioima ISO9001:2008-standardin mukaisesti.
Kyseessä on vaativin kansainvälinen standardi
suunnittelun ja tuotannon laadulle.

Nimi, johon voit luottaa
Vuosien saatossa Hot Spring -ulkoporealtaat ovat saaneet
mainetta korkean laatunsa ansiosta ja me seisomme

Hot Spring on ainoa tuotemerkki, jonka
ulkoporealtaita on myyty yli miljoona.

jatkossakin myymiemme tuotteiden takana. Hot Spring on
maailman myydyin ulkoporeallas, joten niitä on useammassa
puutarhassa ympäri maailmaa kuin mitään muuta
merkkiä. Olemme suosituin merkki yli 70 maassa. Monet
asiakkaistamme ovat omistaneet Hot Spring -ulkoporealtaansa
jo kymmeniä vuosia ja ostaneet kaksi, kolme tai jopa neljä

Hot Spring -ulkoporealtaat valmistaa Watkins Manufacturing
Corporation. Se toimii osana Fortune 500 -listattua Masco
Corporation -yritystä, jonka laadukkaisiin kotitalouksille
myytäviin tuotemerkkeihin kuuluvat:

Hot Spring -ulkoporeallasta elämänsä aikana.

Asiakaspalvelu vailla vertaa
Asiakaspalveluedustajamme tekevät kaikkensa, jotta saamme
pidettyä mitä lupaamme, eivätkä he ole suinkaan ainoita.
Oma tiimimme Hot Spring -ulkoporealtaita valmistavassa
Watkins Manufacturing Corporation -yhtiössä on sitoutunut
työhönsä. Tiimin jäsenten keskimääräinen työkokemus on yli
13 vuotta. Rehellisyyteen perustuva yrityskulttuurimme sekä
sitoutumisemme erinomaiseen laatuun ja asiakaspalveluun
ovat tehneet meistä alamme johtavan yrityksen.

Highlife® Collection
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GRANDEE
H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

™

Henkilömäärä

7 aikuista

Mitat

254 x 231 x 97 cm

Vesitilavuus

1700 litraa

Vesihierontasuuttimet

43

Grandee, jossa on Alpine White -värinen allaskuori

“Olemme saaneet lukemattomia kehuja
sen tyylikkäästä ulkonäöstä ja mahtavista
Moto-Massage™-vesihierontasuuttimista.
Se on hyvin hiljainen, ja
vedenpuhdistuksen vaivattomuus oli
minulle yllätys. Se on paras tekemämme
sijoitus.”
– Grandee-ulkoporealtaan omistaja

Grandee, jossa on Alpine White -värinen allaskuori /
Mocha-värinen ulkopanelointi ja Everwood™ HD -portaat
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ENVOY
H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

™

Henkilömäärä

5 aikuista

Mitat

236 x 231 x 97 cm

Vesitilavuus

1475 litraa

Vesihierontasuuttimet

43

Envoy, jossa on Alpine White -värinen allaskuori

“Envoy-ulkoporeallas on hyvin tilava.
7- ja 9-vuotiaat lapseni viihtyvät siinä.
Heidän mielestään väri- ja vesiefektit ovat
illalla oikein hauskoja. Myös me aikuiset
arvostamme rentoutumista päivän
päätteeksi.”
– Envoy-ulkoporealtaan omistaja

Envoy, jossa on Alpine White -värinen allaskuori /
Mocha-värinen ulkopanelointi ja Everwood™ HD -portaat
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VANGUARD
H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

™

Henkilömäärä

6 aikuista

Mitat

221 x 221 x 91 cm

Vesitilavuus

1275 litraa

Vesihierontasuuttimet
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Vanguard, jossa on Ice Grey -värinen allaskuori

“Nyt kun käytämme Vanguardulkoporeallastamme joka päivä,
harmittelemme vain miksemme ostaneet
tätä jo kymmenen tai viisitoista vuotta
sitten. Emme aio enää koskaan olla ilman
Hot Spring® -ulkoporeallasta!”
– Vanguard-ulkoporealtaan omistaja

Vanguard, jossa on Ice Grey -värinen allaskuori /
Monterey Grey -värinen ulkopanelointi ja Everwood™ HD-portaat
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ARIA

H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

™

Henkilömäärä

5 aikuista

Mitat

221 x 221 x 91 cm

Vesitilavuus

1225 litraa

Vesihierontasuuttimet

35

Aria, jossa on Alpine White -värinen allaskuori

“Aria-ulkoporeallas on parempi kuin
oikea hieroja! Olemme keksineet
vaimoni kanssa, että jos annamme
vesihierontasuuttimien olla päällä ja
kääntyilemme itse istuimissa, se on
melkein kuin saisi kokovartalohieronnan.
Vau! Sitä emme osanneet odottaa.”
– Aria-ulkoporealtaan omistaja

Aria, jossa on Alpine White -värinen allaskuori /
Monterey Gray -värinen ulkopanelointi ja Everwood™ HD -portaat
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SOVEREIGN

™

H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

Henkilömäärä

6 aikuista

Mitat

203 x 236 x 84 cm

Vesitilavuus

1200 litraa

Vesihierontasuuttimet

28

Sovereign, jossa on Alpine White -värinen allaskuori

Laatu on erinomainen.
Meillä ei ole ollut ainuttakaan ongelmaa
ulkoporealtaamme kanssa. Hoito on
helppoa. Se kuluttaa mitättömän määrän
sähköä.”
– Sovereign-ulkoporealtaan omistaja

Sovereign, jossa on Alpine White -värinen allaskuori
/ Mocha-värinen ulkopanelointi
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TRIUMPH
H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

™

Henkilömäärä

4 aikuista

Mitat

236 x 188 x 84 cm

Vesitilavuus

1275 litraa

Vesihierontasuuttimet

27

Triumph, jossa on Alpine White -värinen allaskuori

“Pidämme Triumph-ulkoporealtaan
virtaviivaisesta muotoilusta. Kaksi
lepotuolia on suuri etu, samoin kuin sen
monet vesihierontasuuttimet.”
– Triumph-ulkoporealtaan omistaja

Triumph, jossa on Alpine White -värinen allaskuori /
Mocha-värinen ulkopanelointi
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PRODIGY

™

H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

Henkilömäärä

5 aikuista

Mitat

198 x 213 x 84 cm

Vesitilavuus

1100 litraa

Vesihierontasuuttimet

22

Prodigy, jossa on Alpine White -värinen allaskuori

“Olisimmepa ostaneet tämän
ulkoporealtaan jo vuosia sitten. Se
antaa fysikaalista hoitoa koko keholle.
Vesihierontasuuttimissa on voimaa ja
suorastaan tuntee miten ne karkottavat
säryt
ja kolotukset tiehensä.”
– Prodigy-ulkoporealtaan omistaja

Prodigy, jossa on Alpine White -värinen allaskuori /
Monterey Grey -värinen ulkopanelointi
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JETSETTER

™

H i g h l i f e Co l l e c t i o n
®

Henkilömäärä

3 aikuista

Mitat

213 x 165 x 74 cm

Vesitilavuus

750 litraa

Vesihierontasuuttimet

14

Jetsetter, jossa on Platinum-värinen allaskuori

Käytän ulkoporeallastani päivittäin enkä
pärjäisi ilman sitä. Pelaan innokkaasti
tennistä ja ulkoporealtaani ansiosta pystyn
pelaamaan viisi kertaa viikossa – 63 vuoden
nuorekkaassa iässäni.”
– Jetsetter-ulkoporealtaan omistaja

Jetsetter, jossa on Platinum-värinen allaskuori
/ Monterey Grey -värinen ulkopanelointi
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GRANDEE™

ENVOY ™

VANGUARD™

ARIA™

7

5

6

5

254 ˣ 231 ˣ 97

236 ˣ 231 ˣ 97

221 ˣ 221 ˣ 91

221 ˣ 221 ˣ 91

Vesitilavuus (l)

1700

1475

1275

1225

Paino tyhjänä (kg)

480

430

370

370

Paino täytettynä* (kg)

2740

2305

2125

1995

Henkilömäärä (aikuisia)
Mitat (cm)

Vesihierontasuuttimet
ruostumatonta terästä (yhteensä)
Moto-Massage™ DX -vesihierontasuuttimet

43

43

38

35

2 (4)

1 (2)

2 (4)

1 (2)

SoothingStream -vesihierontasuuttimet

2

2

2

2

FootStream -vesihierontasuuttimet

3

3

2

2

Pyörivät vesihierontasuuttimet

2

2

2

2

Suunnattavat vesihierontasuuttimet

2

3

1

™
™

HydroStream™-vesihierontasuuttimet

10

Pyörivät Precision™-vesihierontasuuttimet
Suunnattavat Precision™vesihierontasuuttimet

2

5
4

30

19

27

18

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9000+9200

9000+9200

9000+9200

9000+8200

Jatkuva teho (hevosvoimaa)

2,5+2,5

2,5+2,5

2,5+2,5

2,5+2,0

Huipputeho (hevosvoimaa)

5,2+5,2

5,2+5,2

5,2+5,2

5,2+4,0

Vastaava suodatuspinta-ala, ylhäältä (m2)

30

30

30

30

Tri-X -suodattimien lukumäärä

5

5

5

5

20 A

20 A

20 A

20 A

•

•

•

•

Viihdeominaisuudet (valinnainen)
Langaton audiojärjestelmä
telakointiasemalla
Langaton Bluetooth®-audiojärjestelmä
Rauhoittava toimintatila
BellaFontana™
Luminescence™ monivärinen
neljän alueen valo
Hierontapumppu
WaveMaster™

Suodatus
™

Sähkövirran vaatimukset
230 V - 50 Hz
Muut kokoonpanot**

Everwood™ HDvaihtoehdot

* Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kaksi 80 kg painavaa kylpijää
** Riippuu paikallisista sähkövirran ominaisuuksista.

Allaskuoren värit

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

203 ˣ 236 ˣ 84

236 ˣ 188 ˣ 84

198 ˣ 213 ˣ 84

213 ˣ 165 ˣ 74

Vesitilavuus (l)

1200

1275

1100

750

Paino tyhjänä (kg)

340

265

295

215

Paino täytettynä* (kg)

2020

1860

1795

1205

28

27

22

14

Moto-Massage DX -vesihierontasuuttimet

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

SoothingStream -vesihierontasuuttimet

2

2

2

FootStream -vesihierontasuuttimet

1

1

1

1

Pyörivät vesihierontasuuttimet

2

2

2

Suunnattavat vesihierontasuuttimet

3

18

1

1

4

10

4

4

4

Henkilömäärä (aikuisia)
Mitat (cm)

Vesihierontasuuttimet
ruostumatonta terästä (yhteensä)
™

™
™

HydroStream -vesihierontasuuttimet
™

Pyörivät Precision -vesihierontasuuttimet
Suunnattavat Precision™vesihierontasuuttimet
™

18

Viihdeominaisuudet (valinnainen)
Langaton audiojärjestelmä
telakointiasemalla
Langaton Bluetooth®-audiojärjestelmä

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9200

9000

9000

9000

Jatkuva teho (hevosvoimaa)

2,5

2,5

2,5

2,5

Huipputeho (hevosvoimaa)

5,2

5,2

5,2

5,2

Vastaava suodatuspinta-ala, ylhäältä (m2)

18

18

18

18

Tri-X -suodattimien lukumäärä

3

3

3

3

16 A

16 A

16 A

16 A

•

•

•

•

Rauhoittava toimintatila
•

BellaFontana™
Luminescence™ monivärinen
neljän alueen valo
Hierontapumppu
WaveMaster™

Suodatus
™

Sähkövirran vaatimukset
230 V - 50 Hz
Muut kokoonpanot**

Everwood™ HDvaihtoehdot

* Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kaksi 80 kg painavaa kylpijää
** Riippuu paikallisista sähkövirran ominaisuuksista.

Allaskuoren värit

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

51

Watkins Manufacturing Corporation varaa oikeuden muuttaa
tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Yritys noudattaa korkeimpia suunnittelun ja tuotannon laatustandardeja. Watkins Manufacturing
ilmoittaa ylpeänä osallistuvansa seuraavien järjestöjen, säätiöiden ja yhteenliittymien toimintaan:
© 2016 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081,
USA. Tekniset tiedot, värit ja pintamateriaalit voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia
ominaisuuksia ei ole kaikissa tuotteissa. Painettu EU:ssa. 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, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream,
SpaStone, Spring, Tri-X, UpRite, Vanishing Act, VirtualValet ja WaveMaster ovat Watkins Manufacturing
Corporation -yhtiön tavaramerkkejä. Hansgrohe ja Hüppe ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPod ja
iPhone ovat Apple, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. BEST BUY -sinetti on Consumers Digest
Communications, LLC -yhtiön tavaramerkki, jota käytetään lisensioituna. Kaikkien 230 V:n verkkovirtaa
käyttävien mallien asennuksen täytyy tapahtua valtuutetun sähköasentajan toimesta paikallisten
määräysten mukaisesti. Yhdysvaltalaiset patentit #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; D518,896; D531,729; D577,943; D611,612,
D620,599; D620,600; D621,947; D624,657; D634,019, D634,020, D634,021 ja muut vireillä olevat
patentit.

