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In de jaren ‘70 stond de spa bekend als de plaats om feestjes 

te bouwen. In werkelijkheid veranderde dat idee in een 

vrijetijdsbesteding. 

Onze Highlife® NXT-spa’s zijn ontworpen en gebouwd met een nog 

belangrijker doel: een spa kan uw leven echt verbeteren. 

Voel u opperbest
Als u regelmatig tijd doorbrengt in uw spa, bent u ontspannen en 

hernieuwd, waardoor u zich opperbest voelt. Tijd doorbrengen in het 

warme water kan stress verminderen, de bloedsomloop verhogen 

en uw slaap verbeteren. Maak tijd vrij om u te herbronnen. Start 

elke dag met een fris gevoel en gebruik uw spa om ‘s avonds tot 

rust te komen. Maak van uw persoonlijke wellness elke dag een 

prioriteit — u zult het u niet beklagen.

Kalmerende massage
De voordelen van massage zijn al eeuwenlang bekend en de 

toevoeging van warm water verbetert deze ervaring nog. 

Terwijl sommige jets een zachtere massage bieden, werken de andere 

jets tot diep in uw spieren om spanning weg te nemen. Ontspan in 

de comfortabel gegoten zitplaatsen, terwijl de jets zich richten op 

de zones waar dagelijkse stress zich opstapelt - de hals, schouders, 

voeten en rug. 

Diepere connecties
Soms is even alleen ontspannen precies wat u nodig hebt. Een 

andere keer is het belangrijk om contact te hebben met de mensen 

rondom u. 

Uw spa is een plaats waar familie en vrienden kunnen samenkomen. 

Ontspannen en vrij van afleiding laten wij onze waakzaamheid varen 

en stellen wij ons open voor de mensen die ons het meest dierbaar 

zijn. Er worden belangrijke banden gevormd en deze connecties 

reiken verder dan de tijd die u doorbrengt in het kolkende warme 

water.

Buiten in de volle natuur
Tijd doorbrengen in uw spa zorgt ervoor dat u buiten bent, waar 

u frisse lucht kunt inademen, kunt genieten van het veranderende 

ochtendlicht en de vallende sterren kunt tellen. De ervaring van 

buiten in uw spa te zijn, kan een gevoel van rust en perspectief 

bieden. Wie had gedacht dat uw tuin of patio kon omgetoverd worden 

tot een persoonlijke oase van ontspanning?

Every Day Made Better ™
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Geweldig ontwerp inspireert. Het vervult en 

personaliseert. Het bereikt ons op een manier die 

wij niet hadden kunnen voorspellen. 

Geweldig ontwerp verbetert de werking, lost 

problemen op en vereenvoudigt. Het verheft het 

gewone tot de sfeer van het buitengewone. 

Wij begrijpen dat het ontwerp een revolutie kan 

betekenen voor een product. Daarom zijn wij, toen 

wij besloten om een spa van topniveau te bouwen, 

een samenwerking aangegaan met Designworks, 

een BMW Group Company, een wereldberoemde 

ontwerp-adviseur die bekend en erkend is omwille 

van zijn ontwerp-innovatie. 

De toon aangeven
Als industrieleider verbinden wij ons ertoe om de 

klanten The Absolute Best Hot Tub Ownership 

Experience™ te bieden. Wij innoveren voortdurend 

en onze talrijke “primeurs” hebben de spa-

ervaring voor onze klanten aanzienlijk verbeterd. 

Onze Moto-Massage™ DX-jet, synthetische 

omkasting met weinig onderhoud, No-Fault™-

verwarming, toegewijde circulatiepomp en 

het ACE®-zoutwatersysteem hebben de spa-

eigenaarservaring drastisch verbeterd. 

Onze laatste nieuwe innovatie bestaat uit deze 

unieke samenwerking met Designworks, een BMW 

Group Company. Met hun frisse perspectief en 

ontwerp-expertise hebben wij een nieuwe bepaling 

gegeven aan hoe een spa er moet uitzien en hebben 

wij een volledig nieuwe richting gegeven aan de 

industrie. Wij nodigen u uit om de volledig nieuwe 

Highlife® NXT-collectie te komen ontdekken — de 

nieuwe generatie op gebied van spa-ontwerp.

Een revolutionaire aanpak

Ontworpen door
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Tot nu toe was het ontwerp van de buitenkant van een 

spa redelijk gewoon. De Highlife® NXT-spa’s hebben dit 

veranderd — de visuele impact van het nieuwe ontwerp 

van de buitenkant is verbluffend anders en ongelooflijk 

prachtig. 

Zoals de rest van de Highlife-collectie hebben de NXT-

modellen mooi gegoten kuipen en een rijke, houten 

afwerking van onze Everwood™ HD-omkasting. NXT-spa’s 

bevatten ook exclusieve eigenschappen met toegevoegde 

waarde, zoals 100% filtratie zonder omleiding en ons 

unieke Energy Smart™-systeem dat de bedrijfskosten tot 

een minimum beperkt. 

Het uitgesproken verschil dat deze spa’s onderscheidt van 

andere modellen in de Highlife-collectie is het ontwerp van 

de buitenkant. 

Het opvallende NXT-profiel biedt een uniek drijf-effect 

dat leidt tot een meer gestroomlijnde spa. Een creatief 

verzonken bodem en architecturale hoeken vormen samen 

een hedendaagse look — zoals een ultramodern meubelstuk 

— zoals geen enkele andere spa.   

Een werkelijk 
superieure spa 

creëren

Het NXT-verschil

Bodem in polymeer

De intensief gebruikte bodem bevat onderaan een 

structurele ribbelplaat die de energiezuinigheid verhoogt 

door het contact met de grond te minimaliseren.

Substructuur in polymeer

De lichte polymeer substructuur biedt uitstekende 

ondersteuning en fantastische vorm en afwerking.
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Draadloze afstandsbediening met aanraakscherm-technologie 
Dit innovatieve spa-controlepaneel heeft een groot LCD-aanraakscherm. Kleurrijke pictogrammen 
en intuïtieve menu’s maken het eenvoudig om te navigeren in de bediening van uw spa. De 
geavanceerde draadloze technologie stelt u in staat om de jets, verlichting en andere functies 
eenvoudig aan te passen vanuit uw favoriete zitplaats in de spa of vanaf een afstand van maximum 
9 meter. 

Grote on/ready-controlelampjes 
Een gestroomlijnde acryl plaat geeft het Hot Spring®-logo 
weer. De controlelampjes met een doordacht ontwerp 
tonen in één oogopslag of de spa aangeschakeld en klaar 
is voor u en dienen als een eenvoudig diagnosemiddel. 

Architecturaal gegoten 
hoeken
Voor een onderscheidende stijl creëert 
de trapeziumvormige schaduw een 
waterval-effect van de kuip tot de 
basis die herhaald wordt doorheen de 
binnenkant van de spa. Een afwerking 
met complexe structuur voegt er 
diepte en dimensie aan toe. 

Buitenverlichting
De buitenverlichting op iedere hoek 
wordt afzonderlijk bediend en kan 
aangepast worden op vlak van kleur 
en helderheid. De verlichting kan zo 
ingesteld worden dat deze automatisch 
aan- en uitschakelt op bepaalde 
tijdstippen. 

Uniek drijf-effect
Door het innovatieve ontwerp van de 
polymeer substructuur en verzonken 
bodem ziet de spa eruit alsof hij op zijn 
hoeken staat.
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GRANDEE NXT De Grandee NXT
Grootse eigenschappen.  
Groots ontwerp.
De Grandee™ NXT heeft plaats voor zeven volwassenen en biedt zo genoeg ruimte 

om banden te leggen met het hele gezin. 

De Grandee NXT bevat alle zeven types jets die wij aanbieden — in totaal dus 43 

jets — waaronder 30 richtbare Precision™-jets, twee Moto-Massage DX-jets en een 

assortiment van andere gespecialiseerde massage-jets. Om kracht te geven aan 

deze jets bevat de Grandee NXT twee van onze meest krachtige WaveMaster™-

jetpompen van 2,5 PK. 

Zie gedetailleerde specificaties voor de Grandee NXT op pagina 23.

Zitplaats voor 7  |  43 jets

Exclusieve eigenschappen en opties
Twee Moto-Massage™ DX-jets

Draadloze afstandsbediening met aanraakscherm

100% filtratie zonder omleiding

Vaatwasbestendige Tri-X™-filters

Allesomvattend Energy Smart™-systeem

BellaFontana™-waterornament

ACE®-zoutwatersysteem (optioneel)

Draadloos muzieksysteem (optioneel)

NXT of Everwood™ HD-trapje (optioneel)

Onze gepatenteerde Moto-

Massage DX-jet biedt twee 

krachtige waterstromen die 

op- en neergaan over de hele 

lengte van uw rug.  Zo is er geen 

andere jet. Deze exclusiviteit van 

Hot Spring® is terug te vinden op 

alle Highlife® NXT-spa’s.

8



Highlife® NXT-collectie 9



ENVOY NXT De Envoy NXT
Massage die u nodig hebt.  
Ontwerp dat u wenst. 
De Envoy™ NXT heeft plaats voor vijf volwassenen en is perfect voor iedereen 

die een grote spa wenst met krachtige massage, geavanceerde eigenschappen 

en innovatief ontwerp. 

De Envoy bevat een comfortabele ligplaats met een Moto-Massage DX-jet die 

op- en neergaat over uw rug, terwijl andere jets de kuitspieren en de onderkant 

van uw voeten masseren. De uniek gegoten captain’s chair biedt u een volledige 

massage van de rug en therapie voor de polsen en voeten, zodat u zich bijna 

letterlijk als een koning op zijn troon kunt voelen. 

 
Zie gedetailleerde specificaties voor de Envoy NXT op pagina 23. 

Het exclusieve BellaFontana-

waterornament produceert 

drie verlichte waterbogen 

waarvan u kunt genieten in de 

spa of waarmee u extra sfeer 

kunt creëren buiten de spa. 

BellaFontana is inbegrepen in de 

Grandee™ NXT- en Envoy NXT-

modellen.

Exclusieve eigenschappen en opties
Moto-Massage™ DX-jet

Captain’s chair

Draadloze afstandsbediening met aanraakscherm

100% filtratie zonder omleiding

Vaatwasbestendige Tri-X™-filters

Allesomvattend Energy Smart™-systeem

BellaFontana™-waterornament

ACE®-zoutwatersysteem (optioneel)

Draadloos muzieksysteem (optioneel)

NXT of Everwood™ HD-trapje (optioneel)

Zitplaats voor 5  |  43 jets  |  Ligplaats
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JETSETTER NXT

Luminesence™-verlichting met 

meerdere zones - Met ons unieke 

verlichtingssysteem, dat inbegrepen 

is bij alle NXT-modellen, kunt u 

de kleur en helderheid van elke 

verlichtingszone afzonderlijk 

instellen. Zo kunt u een aangepast 

verlichtingsthema creëren dat bij 

uw humeur past.

De Jetsetter NXT 
Superieure spa. Kleine ruimte.
Voor het elegante ontwerp en de verfijning van een Highlife® NXT-spa zonder 

grote voetafdruk, kiest u best voor de Jetsetter™ NXT.

De meer compacte Jetsetter kan eenvoudig geïntegreerd worden in kleinere patio’s, 

tuinen en plankieren, maar bevat toch alle buitengewone ontwerp-elementen 

van de NXT-collectie, waaronder onze exclusieve draadloze afstandsbediening. 

De Jetsetter is perfect voor kleine gezinnen of eenzaten en bevat een volledige, 

omkeerbare ligplaats met onze gepatenteerde Moto-Massage DX-jet aan de 

ene kant en een gerichte en ultrakrachtige FootStream™-jet aan de andere kant. 

Zie gedetailleerde specificaties voor de Jetsetter NXT op pagina 23.

Exclusieve eigenschappen en opties
Moto-Massage™ DX-jet

Draadloze afstandsbediening met aanraakscherm

100% filtratie zonder omleiding

Vaatwasbestendige Tri-X™-filters

Allesomvattend Energy Smart™-systeem

ACE®-zoutwatersysteem (optioneel)

Draadloos muzieksysteem (optioneel)

NXT of Everwood™ HD-trapje (optioneel)

Zitplaats voor 3  |  22 jets  |  Ligplaats
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Een van de mythes omtrent het eigendom van een spa is dat het heel 

veel werk vergt om het water in evenwicht en zuiver te houden. Is 

het tijdrovend? Is het moeilijk? Moet u een chemicus zijn om het juist 

te hebben? Nee, nee en nee. 

Als u kiest voor een NXT-spa uit de Highlife®-collectie krijgt u niet 

alleen het beste op gebied van spa-ontwerp, u krijgt ook dag na dag 

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™. Onze exclusieve, 

innovatieve waterverzorgingssystemen houden uw spa-water vers en 

kristalhelder met heel weinig onderhoud. 

100% filtratie zonder omleiding en Tri-X-filters
In andere spa’s kan het water de filters overslaan als de jets 

zijn ingeschakeld. Highlife-collectie NXT-spa’s bevatten tot vijf 

filters, waardoor al het water door de filters kan lopen, zelfs als 

de jets ingeschakeld zijn  —en wanneer gefilterd water dus het 

allerbelangrijkste is.

Onze Tri-X™-filters maken gebruik van exclusieve driedimensionale 

technologie om meer water te filteren dan papieren filters. Ze zijn 

duurzamer en kunnen eenvoudig gereinigd worden in uw vaatwasser. 

Spa-water onderhouden 
was nooit eenvoudiger
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Het exclusieve ACE-
zoutwaterreinigingssysteem
Optioneel bij alle Highlife-collectie NXT -spa’s is dit revolutionaire 

systeem dat dagelijks gedurende een bepaalde tijd automatisch 

reinigers opwekt.

Het ACE®-systeem met weinig onderhoud maakt gebruik van 

een gepatenteerde diamant-elektrode om “actieve zuurstof” 

te creëren dat het water eerst reinigt. De actieve zuurstof 

gaat vervolgens samen met het zout om chloor en andere 

oxidatiemiddelen te creëren die het water kristalhelder houden. 

Met de juiste verzorging zijn er minder chemicaliën uit flessen 

nodig en kan het water bijgevolg tot 12 maanden behouden 

blijven. Water dat gezuiverd is met het ACE-systeem is merkbaar 

zachter voor de huid en ogen en ruikt ook beter.  

Highlife® NXT-collectie

ZOUTWATERSYSTEEM
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Innovaties op gebied van energiezuinigheid
Maakt u zich zorgen over de blijvende kosten 

om uw spa het hele jaar door te laten 

werken? Dat is nergens voor nodig met 

ons exclusieve Energy Smart™-systeem. 

Deze energiebesparende eigenschappen 

zijn inbegrepen bij alle Highlife®-collectie 

NXT-spa’s:

Meerdere lagen van hetzelfde polyurethaan schuim 

met hoge dichtheid dat gebruikt wordt in commerciële 

diepvriesapparatuur isoleren de spa-kuip. 

Onze dichte schuimafdekkingen werden ontworpen om 

een aangepaste pasvorm en dichte sluiting te verzekeren 

en te vermijden dat warmte ontsnapt. Een speciale 

scharnierbedekking sluit de warmte in het midden van de 

spa-afdekking in.

Onze SilentFlo 5000™-pomp laat het water voortdurend 

circuleren en gebruikt daarbij minder stroom dan een lamp 

van 40 watt. 

De krachtige WaveMaster™-jetpompen worden alleen 

geactiveerd als de jets nodig zijn. Ons SmartJet™-systeem 

stuurt het water enkel naar de jets die u gebruikt, waardoor 

zelfs nog meer energie wordt bespaard. 

Onze gepatenteerde No-Fault™-verwarming maakt gebruik 

van een unieke titanium behuizing en verwarmingselement 

dat de warmte-overdracht naar het water maximaliseert 

en gedurende vijf jaar gewaarborgd blijft, ongeacht de 

samenstelling van het water. 
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Echte 
waarde 
leveren
Ons Energy Smart-systeem beperkt het 

energieverbruik en helpt uw bedrijfskosten 

uiterst laag te houden. Als u bedenkt hoe 

vaak u uw spa gebruikt en de belangrijke 

voordelen waarvan u zult genieten met 

betrekking tot de lage maandelijkse 

bedrijfskosten, ziet u de enorme waarde 

die een Hot Spring®-spa u en uw gezin 

kan bieden.

Raadpleeg HotSpring.be/hottub-abc/ 

om uw maandelijkse energiekosten te 

schatten.

De norm bepalen
Alle Highlife-collectie NXT-spa’s zijn 

gecertificeerd volgens de Amerikaanse 

APSP 14-norm, en de California Energy 

Commission (CEC) in overeenstemming 

met de Californische wetgeving.
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Als industrieleider zijn wij het enige spa-merk dat meer dan 1 miljoen 

spa’s heeft verkocht — dit wil zeggen dat er meer Hot Spring®-spa’s in 

tuinen te vinden zijn dan eender welk ander merk. Wij hebben onze 

reputatie met betrekking tot kwaliteit opgebouwd. 

Sinds wij meer dan 37 jaar geleden onze onderneming opstartte, 

hebben wij het meest uitgebreide netwerk van authentieke, gedreven 

en hulpvaardige verdelers in de industrie opgebouwd. Als u voor 

Hot Spring kiest, kunt u baanbrekende innovatie op vlak van spa-

eigenschappen en ontwerp verwachten, maar ook ongeëvenaarde 

klantenzorg vóór, tijdens en na uw aankoop. 

Hot Spring-spa’s worden gemaakt door Watkins Manufacturing 

Corporation, dat deel uitmaakt van Masco Corporation - een Fortune 

500 bedrijf met een familie van kwaliteitsvolle huisproducten 

waaronder: 

The Absolute Best Hot Tub 
Ownership Experience™
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Verbintenis tot kwaliteit 
Wij zijn gedreven door het maken van de beste spa’s ter 
wereld en worden voortdurend erkend voor onze uitstekende 
kwaliteit en waarde.

Hot Spring is het enige spa-merk dat één van 
zijn spa’s bekroond zag als Beste Koop, telkens 
Consumers Digest spa’s beoordeeld heeft. 

Wij hebben gedurende tien opeenvolgende 
jaren een handelsgecertificeerde erkenning 
ontvangen van Spasearch.org – ieder jaar sinds 
de certificatie geïntroduceerd werd.

Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd door 
Lloyd’s Register voor zijn overeenstemming met 
ISO 9001:2008, de hoogste internationale norm 
voor kwaliteit van ontwerp en fabricage. 

Hot Spring is het enige merk dat meer dan één 
miljoen spa’s heeft gebouwd en verkocht.  

Aria®
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Capaciteit 7 volwassenen

Afmetingen 254 x 231 x 97 cm

Waterinhoud 1.700 liter

Jets 43

Grandee™ NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Everwood™-keuzes Kuipkleuren

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Capaciteit 5 volwassenen

Afmetingen 236 x 231 x 97 cm

Waterinhoud 1.475 liter

Jets 43 

Envoy™ NXT

Highlife® NXT-collectie

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Everwood™-keuzes Kuipkleuren

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Capaciteit 3 volwassenen

Afmetingen 213 x 165 x 84 cm

Waterinhoud 800 liter

Jets 22

Jetsetter™ NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Everwood™-keuzes Kuipkleuren

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Modern ontwerp voor omkasting en kuip
De kleur-, afwerking- en materiaalexperts van Designworks, a BMW Group 
Company hebben ons geholpen om een zorgvuldige keuze te maken uit 
verschillende kleuropties voor omkastingen, kuipen en afdekkingen. 

Everwood HD
Deze hoge-definitie afwerking biedt een rijkere houtnerf in combinatie met 
het weinige onderhoud en de duurzaamheid van onze originele Everwood™. 
NXT-hoeken zijn gegoten in moderne schaduwen om elke omkasting-kleur 
te benadrukken.

GRANDEE™ NXT ENVOY™ NXT JETSETTER™ NXT

Capaciteit (volwassenen) 7 5 3 

Afmetingen 254 x 231 x 97 cm 236 x 231 x 97 cm 213 x 165 x 84 cm

Waterinhoud (l) 1.700 1.475 800

Gewicht leeg (kg) 425 375 220

Gewicht gevuld* (kg) 2.685 2.250 1.260

Roestvrijstalen Jets (Totaal) 43 43 22

Moto-Massage™ DX jets
SoothingStream™-jets

FootStream™-jets
Rotary Hydromassage-jets

Directional Hydromassage-jets
HydroStream™-jets

Rotary Precision™-jets
Directional Precision™-jets

2 (4)
2
3
2
2

30

1 (2)
2
3
2
3

10
2

19

1 (2)

1
2
1
4
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Entertainmentopties (optioneel)

Draadloos muzieksysteem met dock
Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem

•
•

•
•

•
•

Ontspanningsmodus

BellaFontana™

Luminescence™-verlichting in  
meerdere kleuren in vier zones

•
•

•
• •

Jetpomp

WaveMaster™

PK nominaal vermogen
PK aanloopvermogen

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000
2,5
5,2

Filtratie

Filtratiezone, bovenfilter (m2) 30 30 18

Elektriciteit

230V - 50 Hz
Andere configuraties**

20 A
•

20 A
•

16 A
•

*    Inclusief water en volwassenen van elk 80 kg
**   Afhankelijk van de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften

Highlife® NXT-collectie

Mocha/LaPaz

Monterey Grey/Charcoal

Teak/LaPaz
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Wij drukken onze brochures enkel af op 
papier van Forest Stewardship Council (FSC).
Gedrukt in de EU op gerecycleerd papier 
dat 10% afval na consumptie bevat en 
FSC-gecertificeerd is. FSC zorgt ervoor dat 
het papier in onze brochures vezels bevat 
van goed beheerde en verantwoordelijk 
geoogste bossen. Gelieve deze catalogus 
door te geven of te recycleren.

Watkins Manufacturing Corporation behoudt het recht om productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. 

De hoogste kwaliteitsnormen in ontwerp en fabricage. Watkins Manufacturing is trots geassocieerd te zijn met de volgende bedrijven, filialen en stichtingen:

© 2016 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, Californië 92081, USA. Alle rechten voorbehouden. Specificaties, kleuren en oppervlaktematerialen kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Niet alle eigenschappen zijn verkrijgbaar op alle producten. Afgedrukt in de EU. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Jetsetter, The Absolute 
Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, ACE, BellaFontana, Comfort Control, Earth Smart, Energy Smart, Everwood, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, 
Luminescence, Moto-Massage, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Tri-X, en WaveMaster zijn handelsmerken van Watkins 
Manufacturing Corporation. Hansgrohe en Hüppe zijn geregistreerde handelsmerken. Alle 230v-modellen dienen geïnstalleerd te worden door een erkende elektricien in overeenstemming 
met de lokale codes. Amerikaanse patenten #5,647,736; #5,724,478; #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #5,943,711; #6,381,766; #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; D518896; D531729; D620599; D624657; D634019; 
D634021 en andere lopende patenten.


