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Uw beste dag… Elke dag
Elke morgen worden we wakker met de bedoeling 

alles uit de dag te halen. Als de dag voorbij is, gaan 

we slapen en de volgende morgen staan we op en 

begint alles weer opnieuw. Voordat we het beseffen, 

worden dagen weken, maanden, jaren. Naarmate 

het leven met elke nieuwe dag sneller voorbij vliegt, 

realiseren we ons hoe belangrijk het is dat we de 

momenten koesteren die er echt toe doen.

Dit zijn de momenten die er echt toe doen... 
Dit zijn momenten waarvan u er nooit genoeg 
hebt... Dit zijn momenten die u uzelf en uw 
gezin iedere dag weer kunt gunnen in uw 
Hot Spring®-spa:

• een diepere band met uw partner voelen,

• genieten van een goed gesprek met uw kinderen,

• gezellig samen zijn met de hele familie, praten, 

lachen,

• de sterren zien stralen op een donkere avond of de 

zon zien opkomen en een gevoel van dankbaarheid 

ervaren,

• even een moment voor uzelf nemen om een nieuw 

perspectief te krijgen en het goede leven waarvoor 

u zo hard gewerkt hebt te waarderen.

Wees uzelf
Een Hot Spring-spa helpt u zich beter te voelen. Een 
kalmerende massage van de krachtige jets maakt stramme 
spieren los en doet stress en spanning verdwijnen. Deze 
fysieke ontspanning maakt ruimte voor de mentale en 
emotionele voordelen van het baden in warm water, 
waardoor u elke dag weer op uw best kunt zijn. Gekoesterd 
door de warmte van uw spa uit de Limelight®-collectie kunt 
u weer helemaal tot uzelf komen en komt u uiteindelijk tot 
het besef dat alles in uw wereld op zijn plaats valt. 

Geniet samen
Als u zich op uw best voelt, bent u ook beter in staat om te 
communiceren met de mensen om wie u het meest geeft. 
Voor vele mensen zijn de ongestoorde gesprekken met hun 
partner, kinderen en vrienden prachtige, maar onverwachte 
voordelen van een spa. Geniet van die speciale momenten 
waarop u, ongehaast en zonder gestoord te worden door de 
moderne technologie, met de mensen die u lief zijn, kunt 
samen zijn.

Geniet van de buitenlucht
Het overgrote deel van onze dagen brengen we 
binnenshuis door, op kantoor, op school of in de auto. Als 
we dan eindelijk weer eens frisse lucht kunnen inademen, 
de blauwe hemel kunnen zien of ons bewust worden van 
de sterren aan de hemel, weten we weer hoe heerlijk het is 
om buiten te zijn. Met een Hot Spring-spa in uw tuin kunt 
u elke dag weer verfrist en met nieuwe energie beginnen, 
als u zich herbront in het morgenlicht. Maar u kunt ook 
's avonds onder de sterrenhemel ontspannen en tot rust 
komen. Geniet zo vaak als u wilt van het uitzicht en de 
natuurgeluiden vanuit uw Hot Spring-spa.

Every day made better™
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Nog nooit hebt u 
zich zo goed gevoeld

“Deze spa is zo ontspannend. Hij ziet er goed uit en hij voelt nog beter. 

Elke avond voor ik ga slapen verzacht de spa de pijn in mijn rug en 

nek. Ik slaap beter, voel me beter  en mijn gezondheid is erop vooruit 

gegaan!” — Limelight-eigenaar
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Voel u verbonden

“Ik geniet van de spa en de quality time met mijn 

gezin. Een zegen voor onze relatie.” 
— Limelight®-eigenaar
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Onze familie

“Mogen we in de spa?”
Limelight-eigenaar

Wij zijn dol op onze spa! Elke dag als 

de kinderen thuiskomen van school 

vragen ze: “Mogen we in de spa?” 

De meeste avonden brengen we als 

gezin door terwijl we elkaar verhalen 

over school vertellen en over wat ons 

bezighoudt in het dagelijkse leven. 

In de winter versieren we onze tuin 

met kerstlampjes en zo creëren we 

het perfecte winterlandschap voor 

ontspannend baden in de spa!

De Hot Spring-familie
Bij Hot Spring® bouwen we elke spa alsof we hem voor onze familie bouwen, 
omdat we weten dat dit de plek is waar familieherinneringen ontstaan. Als 
eigenaar van een Hot Spring-spa zult u ontdekken dat uw spa een integraal 
onderdeel van uw leven gaat worden: een plek waar goede gesprekken 
ontstaan, waar u met uw geliefden plezier hebt en speciale momenten deelt. 
Wij weten dat, omdat wij ook elke dag weer van onze spa genieten. Wij 
nodigen u uit de voordelen te ervaren van uw eigen Hot Spring-spa. 

Uw perfecte spa-moment
Wij hebben er jaren over gedaan om eigenschappen die u misschien nooit 
ziet of waar u misschien nooit aan denkt te perfectioneren zodat u zonder 
zorgen kunt genieten van uw Hot Spring-spa. U kunt zich ontspannen en 
concentreren op datgene dat belangrijk is, want wij ontwerpen elk detail — 
van de omtrek van een zitplaats, de druk van een jet en zelfs de plaatsing 
van elk verlichtingspunt — met uw perfecte spa-moment in gedachten.

L i m e l i g h t ® - c o l l e c t i e 5



De Hot Spring-gemeenschap  
Als eigenaar van een Hot Spring®-spa 
maakt u deel uit van een gemeenschap van 
spa-eigenaren die zich overal ter wereld 
bevinden. Maar de belangrijkste band hebt 
u waarschijnlijk met uw professionele 
Hot Spring-verdeler. 

Hebt u vragen?
• Hoe vaak ga ik mijn spa gebruiken?
• Hoeveel zitplaatsen heb ik nodig?
• Welke jets zijn voor mij de juiste?
• Hoe houd ik het water schoon?
• Hoeveel kost het om mijn spa te laten 

werken en te onderhouden?
• Waar moet ik mijn spa zetten?
• Welke elektriciteitsvoorzieningen moet 

ik treffen voor de installatie van de 
spa?

Uw plaatselijke Hot Spring-verdeler 

heeft het antwoord op al deze vragen! 

Hot Spring-verdelers komen 
regelmatig samen voor opleidingen 

De beste spa-verdelers 
Onze ervaren en betrouwbare Hot Spring-verdelers helpen u op weg om te 
genieten van uw Hot Spring-spa. Ervaren, vriendelijke en goed getrainde  
medewerkers helpen u het perfecte spa-model te kiezen dat precies past 
bij uw levensstijl. En het installeren van een Hot Spring-spa is eenvoudiger 
dan u denkt. Uw verdeler staat klaar om u te begeleiden doorheen de 
eenvoudige stappen die u moet nemen om de plaatsing voor te bereiden, 
en beantwoordt alle vragen die bij u opkomen. Als u kiest voor een 
Hot Spring-spa, profiteert u van ongeëvenaarde service en ondersteuning, 
vóór, tijdens en nog lang na uw aankoop. Hot Spring-verdelers, -verkopers 
en -servicemonteurs vormen een belangrijk onderdeel van The Absolute 
Best Hot Tub Ownership Experience™. En met meer dan 850 locaties 
wereldwijd is er altijd een professionele Hot Spring-verdeler bij u in de 
buurt.

Onze verdelers
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Voel vertrouwen

“Ze waren zo gastvrij en behulpzaam. Ook de installateurs 

waren deskundig en vriendelijk. Ik kan bellen bij de minste 

vraag die ik heb. Ik heb nadien ook verschillende telefoontjes 

gekregen met de vraag of alles in orde is. Ik zou deze verdeler 

aan iedereen aanbevelen! Applaus!” 
— Limelight®-eigenaar
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Voel u als herboren 

“De aanpasbare hydromassage-jets zijn fantastisch. Ik vind het 

heerlijk dat ik de grote en middelmatige jets zowel continu als 

roterend kan gebruiken.” 
— Limelight®-eigenaar
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Exclusieve innovatie: de  
Moto-Massage™ DX-jet

De revolutionaire Moto-Massage DX  

bewegende jets geven een 

ongeëvenaarde hydromassagebeleving. 

De dubbele spuitmonden creëren 

krachtige waterstromen die uw hele rug, 

van onder tot boven, intens masseren. U 

voelt de spanning wegvloeien wanneer 

het stimulerende, bewegende water 

overspannen spieren kalmeert. 

(enkel beschikbaar voor het 

Gleam™-model)

Buitengewone jets
Limelight-collectie spa's bevatten verschillende soorten jets om de 
spanning in uw nek, schouders, rug, kuiten en voeten te verminderen. 
Onze krachtige jets zijn voorzien van een roestvrij stalen afwerking en 
hebben een zorgvuldig gekozen plaats om u een ongelofelijke massage 
te kunnen geven. Al deze kalmerende jets samen geven een volledige 
lichaamsmassage waardoor u zich ontspannen en als herboren voelt.

Het comfort dat bij u past
Elke zitplaats in uw spa is ontworpen voor comfort. Anders dan in 
ingebouwde spa’s zijn de spa-kuipen van de Limelight-collectie gevormd 
naar de contouren van uw lichaam en bieden daarom een zachte 
ondersteuning. Door dit ergonomische ontwerp krijgt u de ideale houding 
waarin de strategisch geplaatste jets zich op specifieke spiergroepen 
kunnen richten. En met zitplaatsen op meerdere niveaus heeft iedereen 
een comfortabele zitplaats tot zijn beschikking.

Een persoonlijke beleving 
Uw spa kan speciaal aangepast worden om 
u precies die massage te geven waaraan 
u behoefte hebt: van krachtig en 
energiek tot zacht en kalmerend. Met 
behulp van ons Comfort Control™- 
systeem kunt u de ideale hoeveelheid 
lucht en water combineren door 
simpelweg de ring van elke jet te 
draaien: meer voor een krachtige 
massage, minder voor een zachtere 
touch. Met ons SmartJet™-systeem 
kunt u water naar verschillende 
jetcombinaties sturen door een hendel 
te draaien die zich binnen handbereik 
bevindt.

L i m e l i g h t ® - c o l l e c t i e

Jets
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FreshWater
Ag+  zilverionenpatroon

Schoon, warm water 
Alle Limelight®-collectie spa's bevatten de SilentFlo 5000™- 
circulatiepomp die geruisloos, voortdurend en doeltreffend 
werkt en het water van uw spa 24 uur per dag filtert. Er zijn 
geen cycli te programmeren. Bovendien zijn onze filters snel 
en gemakkelijk te reinigen.

Waterverzorging die bij u past 
De verzorging van het water in uw spa moet een eenvoudige 
taak zijn. Wij bieden verschillende opties om aan uw behoeften 
te voldoen — inclusief het ACE®-zoutwaterreinigingssysteem of 
de traditionele waterverzorgingsproducten. Uw Hot Spring®-
verdeler helpt u het systeem te kiezen dat bij u past. 

Het ACE-zoutwaterreinigingssysteem zorgde voor een revolutie 
in de manier waarop spa-eigenaars hun spa onderhouden. Dit 
exclusieve systeem vereenvoudigt het onderhoud van de spa, 
verbetert de kwaliteit van het water en laat het water langer 
meegaan. Lees verder voor meer informatie over het optionele 
ACE-zoutwaterreinigingssysteem.

Het EverFresh™-systeem maakt gebruik van het optionele 
FreshWater® III High-Output-ozonsysteem dat voortdurend 
miljoenen piepkleine, hooggeconcentreerde ozonbelletjes 
injecteert in het water. Deze neutraliseren bij contact de 
verontreinigde deeltjes. Het 
EverFresh-systeem combineert 
de kracht van ozon met de 
FreshWaterAg+-zilverionen 
en het chloorvrije MPS-
oxidatiemiddel, zodat u met 
een minimale hoeveelheid 
chloor kunt genieten van 
kristalhelder water. 

De bijkomende FreshWater-waterverzorgingsproducten zijn 
eveneens beschikbaar en specifiek ontworpen voor uw 
Hot Spring-spa. 

Innovatieve oplossingen
Het spa-water is eenvoudig te onderhouden door verontreinigingen 
te verwijderen met behulp van de Clean Screen™-voorfilter en de 
Vanishing Act™-kalkverwijderaar. Deze geavanceerde oplossingen 
verlengen de houdbaarheid van het water en beschermen de 
onderdelen van uw spa.   

FreshWater-productgamma

Clean Screen-voorfilter en Vanishing 
Act-kalkverwijderaar 

Waterverzorging
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Voel u 
verfrist

L i m e l i g h t ® - c o l l e c t i e

“De meest comfortabele spa waar ik 

ooit in heb gezeten. Ik geniet elke dag 

van kristalhelder water met zeer weinig 

onderhoud. Een eersteklas spa. Neem dat 

maar van mij aan.” — Limelight-eigenaar
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Voel u zorgeloos

“Het is zijn geld waard en ik wachtte er al zo lang op. 

Het is geen spa, het is een ervaring! Ik kocht het ACE-

zoutwaterreinigingssysteem erbij en het water voelt zijdezacht 

aan. Het is zeker een aanrader!” — Limelight®-eigenaar
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L i m e l i g h t ®  C o l l e c t i o n

Het ACE-zoutwaterreinigingssysteem

Zoutwaterreinigingssysteem

L i m e l i g h t ® - c o l l e c t i e

Luxueus spa-water
Met het ACE®-systeem blijft uw spa-water kristalhelder en 
zijdezacht. De reinigingsmiddelen bestaan uit zout en water, 
wat inhoudt dat ze zachter zijn dan chemicaliën uit flessen die 
soms agressieve toevoegingen bevatten. Bij correct gebruik, zult 
u minder producten toevoegen aan het water, waardoor het spa-
water veel langer goed blijft — Tot wel 12 maanden. Bovendien 
laat het systeem onzuiverheden volledig verdwijnen, verwijdert het 
bijproducten die een droge, jeukende huid of geïrriteerde ogen 
veroorzaken en zorgt het ervoor dat de geur die bij traditionele 
waterverzorging veroorzaakt wordt, niet optreedt. Wij weten zeker 
dat u de kwaliteit van uw spa-water met het ACE-systeem duidelijk 
beter vindt. 

Bespaar tijd en water
Het ACE-systeem genereert op basis van uw behoeften automatisch 
reinigingsmiddelen in het water. Dit houdt in dat u minder tijd kwijt 
bent met het handmatig afmeten en doseren. En omdat er minder 
producten aan het water worden toegevoegd, gaat met het ACE-
systeem het spa-water ook veel langer mee dan met traditionele 
waterzuivering. Doordat het spa-water veel langer meegaat, zult 
u uw spa minder vaak laten leeglopen en opnieuw vullen. Dat is 
dus nog een manier waarop het ACE-systeem u tijd en water laat 
besparen.

Diamanttechnologie 
Het ACE-systeem maakt gebruik van een gepatenteerde elektrode 
die uit diamantkristallen bestaat. Deze exclusieve technologie stelt 
het ACE-systeem in staat watermoleculen af te breken en 'actieve 
zuurstof' te genereren, wat een van 's werelds meest effectieve 
reinigingsmiddelen is. Actieve zuurstof is de eerste manier waarop 
het ACE-systeem het spa-water reinigt. Vervolgens wordt de 
actieve zuurstof gecombineerd met een kleine hoeveelheid zout in 
het water om de natuurlijke chloor te creëren die nodig is om het 
spa-water schoon te houden.

Waterverzorging op zijn eenvoudigst  
Alleen Hot Spring® biedt met het ACE-waterreinigingssysteem op 
basis van zout de meest eenvoudige en onderhoudsvriendelijke 
oplossing voor waterverzorging. Het gepatenteerde ACE-systeem is 
een optie die beschikbaar is op alle spa's uit de Limelight-collectie.

Klaar voor 
ACE

Alleen Hot Spring biedt met het ACE-waterreinigingssysteem 
op basis van zout een oplossing voor waterverzorging die 
weinig onderhoud nodig heeft. Vraag uw Hot Spring verdeler 
om het ACE-systeem toe te voegen aan uw spa.
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Energiezuinigheid

Bespaar energie,  
bespaar geld
Hot Spring® is marktleider als het 
gaat om ontwerp, techniek en 
fabricage van energiebesparende 

spa's. Elke Hot Spring-spa is gemaakt 
met een aantal energiebesparende 

kenmerken zodat u er met uitzonderlijk 
lage energiekosten van kunt genieten. U kunt er op vertrouwen 
dat uw Hot Spring-spa u altijd de allerbeste waar voor uw geld 
geeft. 

• De modellen uit de Limelight®-collectie zijn voorzien van 
een innovatieve FiberCor®-isolatie, waarmee de omkasting 
helemaal gevuld is met een dichtheid die vier keer 
groter is dan de 8 kg/m3 schuim die bij de meeste spa's 
aangehouden wordt. 

• Wij vervaardigen onze eigen spa-afdekkingen om te 
zorgen voor een op maat gemaakte en dichte afdekking die 
warmte vasthoudt. Iedere isolerende afdekking is voorzien 
van een dichte schuimkern met een hoge R-waarde. 

• De SilentFlo 5000™-circulatiepomp laat het spa-water 
voortdurend circuleren en gebruikt daarbij minder stroom 
dan een lamp van 40 watt.

• De krachtige Wavemaster™-jetpompen zijn speciaal 
geschikt voor het aansturen van de jets en worden alleen 
geactiveerd als u ze nodig hebt. 

• Met het SmartJet™-systeem kunt u het water naar de 
jetcluster van uw keuze sturen, wat inhoudt dat er minder 
paardenkracht nodig is en er minder energie verbruikt 
wordt.

• Wij ontwerpen onze verwarming voor ultieme efficiëntie 
zodat de warmte-overdracht naar het water maximaal is. 

• Alle modellen zijn voorzien van LED-verlichting die met 
een dimmer bediend kan worden en die minder energie 
verbruikt dan standaard lampen.

Energiekosten
Hot Spring-spa's zijn ontworpen om efficiënt te werken en 
u geld te besparen. Hoeveel kost het om een spa van de 
Limelight-collectie te laten werken? Dat hangt af van het 
model dat u hebt gekocht, van de ingestelde temperatuur, hoe 
vaak u de spa gebruikt, de gemiddelde omgevingstemperatuur 
en uw plaatselijke energieprijs.   

Wij zetten de standaard
Ongeacht waar u woont, u kunt er altijd op vertrouwen dat uw 
Hot Spring-spa ontworpen is om het verbruik zo laag mogelijk 
te houden. Hot Spring heeft alle modellen gecertificeerd 
conform de strenge normen van de California Energy 
Commission (CEC) en de Amerikaanse energiezuinigheidsnorm 
voor draagbare spa's, APSP 14. 

SilentFlo™

De SilentFlo 5000-circulatiepomp laat het spa-water 
voortdurend circuleren en gebruikt daarbij minder stroom dan 
een lamp van 40 watt.
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Voel u beloond
“In de winter hadden wij bij min 15 graden een 

stroomonderbreking van meer dan 8 uur en toch was 

onze spa slechts enkele graden kouder geworden.” 
— Limelight-eigenaar
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Voel u 
gerustgesteld 

“Ik vind het blauw-groen verlichte logo op de voorkant van de spa, dat aangeeft 

of alles goed werkt, fantastisch. Vooral tijdens de winter is dat heel handig.” 
— Limelight®-eigenaar
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L i m e l i g h t ®  C o l l e c t i o n

Gebruiksgemak

Stel het in en u hoeft er  
niet meer aan te denken 
Met het IQ 2020™-bedieningssysteem is uw Limelight-collectie 
spa eenvoudig te bedienen. U hoeft het zelfs niet te programmeren. 
Het controlepaneel is toegankelijk van binnen of buiten de spa. 
U kunt hiermee een reeks functies aanpassen, zoals de jets, de 
verlichting, draadloze muziek, en nog veel meer. Om uw 
Hot Spring®-spa te verwarmen, hoeft u alleen maar te bepalen 
welke temperatuur u aangenaam vindt. Daarna stelt u die in en 
hoeft u er niet meer aan te denken. Als de stroom uitvalt, hervat 
de spa automatisch zijn normale werking zodra de stroom weer 
is aangesloten.  

Limelight-controlepaneel 
Geavanceerde functies, zoals de spa-vergrendelingsfunctie en de 
handige reinigingscyclus van tien minuten, kunnen eenvoudig 
via het controlepaneel van de spa's van de Limelight-collectie 
geactiveerd worden, en met de knoppen voor de jets en de 
verlichting kunt u de functies die u het meest gebruikt, snel 
aanpassen.

Klaar wanneer u dat bent 
De controlelampjes 'On/Ready' (Aan/Gereed) vallen goed op. U 
kunt dus al van op een afstand zien dat uw spa aan staat en 
dat het water warm is. Een echt voordeel, in het bijzonder in 
de winter. De lampjes 'On/Ready' in het Hot Spring-logo aan de 
voorkant van de omkasting zijn zelfs zichtbaar als de afdekking 
op de spa is geplaatst. Deze lampjes functioneren ook als een 
handig diagnosehulpmiddel om u te laten weten of uw spa 
aandacht nodig heeft.  

No-Fault-verwarming – geen zorgen
Hot Spring is een pionier als het gaat om het concept van een 
onvoorwaardelijke garantie van de verwarming in spa's en blijft 
marktleider als het gaat om geavanceerde technologie. Wij 
gebruiken een unieke titaniumbehuizing en -verwarmingselement 
om corrosie te vermijden. Anders dan de garanties van andere 
spa's is uw 'No-Fault'-garantie van de verwarming vijf jaar geldig 
(onder alle omstandigheden).  

37.5ºC
Mix CyclusAudio

Volledig uitGeheugen

L i m e l i g h t ® - c o l l e c t i e

No-Fault™-
verwarming

Hot Spring is een pionier als het gaat om het concept van een 
onvoorwaardelijke garantie van de verwarming in spa's en blijft 
marktleider als het gaat om geavanceerde technologie. 
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Vidro-waterornament

Externe wandverlich
ting 

Raio-verlichting heeft meerdere lich
tpunte

n

Vloeibare rust
De aanblik en het geluid van bewegend 
water kunnen bijzonder kalmerend 
en rustgevend zijn. 

De verlichte waterboog van  
het Vidro™-waterornament voegt 
schoonheid en sfeer toe aan uw spa-
ervaring. 

Buitenverlichting
Creëer een gezellige sfeer door middel 
van de buitenverlichting op de Gleam™ 
uit de Limelight®-collectie. De vier 
hoeken van de spa komen schitterend 
tot hun recht door middel van de 
indirect geplaatste LED-verlichting in 

meerdere kleuren. De buitenverlichting 
kan ingesteld worden, zodat die elke avond 

gedurende vier uur automatisch aan gaat.  

Raio™-verlichting
Het speciaal voor de Limelight-collectie 
ontworpen verlichtingssysteem heeft 
meerdere lichtpunten die strategisch 
geplaatst zijn om het ontwerp 
van de binnenkant van de spa 
te accentueren. Pas de kleur aan 
uw stemming aan door de kleur 
en helderheid naar keuze in te 
stellen of door de zes levendige 
kleuropties rustig in een cyclus te 
doorlopen.

Verlichtings- en waterfuncties
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L i m e l i g h t ® - c o l l e c t i e

Voel u geïnspireerd

“Wij vinden vooral de regenboogkleuren van de LED-

verlichting heel mooi. ‘s Avonds zorgt de verlichting echt 

voor sfeer met zijn weerkaatsing in de waterval. Leuke spa!” 
— Limelight-eigenaar
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Het gevoel 
       van controle

“Wij staan versteld van de gebruiksvriendelijkheid van 

het zoutwaterreinigingssysteem, het fenomenale surround 

muzieksysteem, de LED-verlichting ... - met alles erop en eraan!”   
— Limelight®-eigenaar
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Geavanceerde opties

iPod®-station voor draadloos 
binnenshuis muzieksysteem

L i m e l i g h t ® - c o l l e c t i e

Klaar voor 
draadloze muziek

Hot Spring-spa's zijn “entertainment-
klaar”. Dat wil zeggen dat de opties op 
eender welk ogenblik door de verdeler 
kunnen worden toegevoegd! 

Technologie die bij uw levensstijl past
Exclusieve Hot Spring®-innovaties houden u op het scherpst van de snee. 
Coole dingen – zoals ons Connextion™-systeem voor toezicht vanop afstand 
en onze draadloze Bluetooth®-entertainmentopties – geven u meer controle 
over uw spa en bezorgen u een beleving op maat.

Muzieksysteem met draadloze Bluetooth-technologie 
Of u er nu voor kiest om muziek online te streamen 
of uw eigen bibliotheek van gedownloade muziek 

te gebruiken, met dit entertainmentsysteem kunt u met behulp van de 
draadloze Bluetooth-technologie in uw spa genieten van de muziek op uw 
mobiel apparaat. Upgrade uw entertainment-ervaring door de toevoeging 
van het draadloze dockingstation. Met dit exclusieve dockingstation kunt 
u uw muziekbron veilig binnen laten staan en toch in uw Hot Spring-spa 
genieten van uw favoriete muziek. Bovendien kunt u bijna eender welke 
audiobron naar keuze aansluiten en het geluid onmiddellijk doorsturen naar 
uw spa. Het dockingstation beschikt ook over een handige line-out stekker 
waardoor u ook muziek van uw mobiele apparaat kunt afspelen via uw 
home-audiosysteem.

Een nieuw niveau van klantenzorg  
Geniet van de ultieme gemoedsrust dat er voor uw spa gezorgd wordt, 
zelfs wanneer u er niet bent. Met zijn gepatenteerde technologie houdt 
het Connextion-systeem voor toezicht op afstand uw spa voordurend in de 
gaten. Bovendien verwittigt het u en uw Hot Spring-verdeler onmiddellijk 
wanneer uw spa aandacht nodig heeft. Deze innovatieve oplossing is ideaal 
als u vaak afwezig bent of als u van een Hot Spring-spa wilt genieten 
in uw buitenverblijf. Het Connextion-systeem biedt ook een handige 
toegang vanop afstand tot spa-functies, zoals temperatuurcontrole en spa-
vergrendeling, via de gratis app Connextion*. Op die manier kunt u de spa-
instellingen aanpassen terwijl u weg bent en ervoor zorgen dat uw spa klaar 
is wanneer u dat wilt. Vraag meer informatie over het Connextion-systeem 
en het toezichtsabonnement aan een Hot Spring-verdeler.

Connextion-app zoals weergegeven 
op een iPad®* Interface enkel beschikbaar in het Engels
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Necessories

Haal meer uit uw spa   
Hot Spring® Necessories™ zijn de accessoires die u nodig hebt om maximaal van uw spa te kunnen genieten. Omdat ze speciaal zijn 
ontworpen voor uw Hot Spring-spa, zijn Necessories de perfecte aanvulling waardoor u nog meer van uw spa gaat genieten. Het 
gebruik van accessoires die niet zijn bedoeld voor uw spa, kan uw spa beschadigen, terwijl de exclusieve Hot Spring Necessories 
juist uw spa-ervaring verbeteren en de levensduur van de spa-onderdelen verlengen. 
 

Handige afdekkingshefsystemen 
Onze hefsystemen voor afdekkingen zijn speciaal ontworpen om samen met uw Hot Spring-afdekking te 
gebruiken en zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in uw spa kunt stappen. Met deze gepatenteerde ontwerpen 
kan één persoon de afdekking van de spa halen om van de spa gebruik te maken, en ook de levensduur van de 
afdekking wordt verlengd. 

CoverCradle
Deze afdekkingshefsystemen van topkwaliteit hebben een vormgeving met laag profiel en een ultrasoepel 
glijmechanisme. De CoverCradle™ maakt gebruik van een dubbele pneumatische gasveer waarmee het openen 
van de afdekking een fluitje van een cent wordt. De CoverCradle II maakt gebruik van één enkele pneumatische 
gasveer. Beiden hebben 64 cm ruimte achter de spa nodig.

UpRite
Het UpRite™-hefsysteem is ideaal voor gebruik als de ruimte beperkt is, zoals op terrassen en in tuinhuisjes, en 
biedt extra privacy tijdens het gebruik van de spa. Heeft maar 18 cm ruimte achter de spa nodig.

Lift ‘n Glide 
Het Lift ‘n Glide™-hefsysteem gebruiken is net zo eenvoudig als het klinkt: til de afdekking op en schuif hem naar 
achteren, en open daarna de afdekking om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot uw Hot Spring-spa. Heeft 
35 cm ruimte achter de spa nodig.

Trapjes voor eenvoudige toegang 
Exclusieve trapjes die perfect bij uw spa uit de Limelight®-collectie passen en waarmee 
u veilig in en uit de spa kunt stappen. 

Everwood-trapje 
Een bij uw spa passend Everwood™-trapje is gemaakt van dezelfde starre polymeren 
als de omkasting van uw spa uit de Limelight-collectie en heeft maar weinig 
onderhoud nodig.

Polymeer trapje
Het duurzame, lichtgewicht polymeer trapje is een stabiele opstap om in en uit uw spa 
te stappen en kan aan het einde van zijn levensduur gerecycleerd worden.

Polymeer trapje in 
Wenge-afwerking

Everwood-trapje in 
Coastal Grey-afwerking

CoverCradle

UpRite

Lift’n Glide

Everwood-trapje in 
Teak-afwerking
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Voel u 
compleet

“Ten zeerste aanbevolen, de CoverCradle 

met twee gasveren die het openen van 

de afdekking zo eenvoudig maken.” 
— Limelight®-eigenaar
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Voel u voldaan

“Gevuld met water, instructies gevolgd, stroom aangezet, 

geen problemen. Voor één keer klopte alles eens en werden 

onze verwachtingen overtroffen. Geweldig product.”  
— Limelight®-eigenaar
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Een naam die u kunt vertrouwen  
Met meer dan één miljoen verkochte spa’s zijn de Hot Spring®-
spa’s wereldwijd in meer tuinen terug te vinden dan eender 
welk ander merk. Wij zijn het bevoorrechte merk in meer dan 
70 landen. Met trots delen wij in deze brochure de uitspraken 
van onze familie gebruikers over hun ervaringen. Met zoveel 
tevreden klanten kunt u er zeker van zijn dat u gekozen hebt 
voor een merk dat er zal zijn om u te steunen in heel uw 
ervaring als gebruiker.

Integriteit en kracht
Bij Hot Spring stimuleren wij een cultuur van integriteit die 
een afspiegeling is van ons streven naar uitmuntendheid en 
het optimaal bedienen van onze klanten. Mede door de manier
waarop wij zaken doen, onze klanten waarderen en achter onze
producten staan, heeft het voortdurend nastreven van deze 
toewijding ons niet alleen tot een sterke, veerkrachtige 
onderneming gemaakt. Daarnaast is Hot Spring ook het best 
verkopende spa-merk wereldwijd met meer dan 1 miljoen 
verkochte spa’s sinds 1977.

Verbintenis tot kwaliteit 
Wij zijn gedreven door het maken van uitstekende spa’s en 
worden voortdurend erkend voor onze uitmuntende kwaliteit 
en waarde. 

Wij hebben sinds het begin van de uitreiking van 
de award in 2005 ieder jaar het SpaSearch-
certificaat verdiend voor het leveren van een 
superieure eigenaarservaring. 

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

Ons team is sterk en ervaren met een gemiddelde 
anciënniteit van meer dan dertien jaar. 
Deze ongeëvenaarde ervaring van onze 
medewerkers betekent onovertroffen kwaliteit 
en betrouwbaarheid op lange termijn voor u en 

 uw gezin.

Watkins Manufacturing Corporation maakt deel uit van 

MASCO Corporation, een Fortune 500 bedrijf met een 

familie van kwaliteitsvolle huis- en tuinproducten met 

merken zoals:

Klantentevredenheid
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Glow™Flair™

Bolt™

Pulse™ DLGleam™

Ash 

Coastal
Grey

Teak 

Caramel 

Hedendaagse stijl met  
uitzonderlijke prestatie
De Limelight®-collectie biedt kwaliteit en prestatie in 
een adembenemende moderne stijl. Met de schitterend 
vormgegeven kuip, prachtige verlichting in meerdere kleuren 
en krachtige jets voor een stimulerende massage, kunt u 
achterover leunen en ontspannen in de wetenschap dat u 
voor het beste gekozen hebt – een Hot Spring®-spa. 

Kuip
Met duidelijke lijnen en vloeiende bochten 
ziet de acryl kuip, die in twee fases voor 
kracht en duurzaamheid wordt gebouwd, 
er bijzonder mooi uit. De opvallende 
details bestaan onder meer uit de stijlvolle 
kuiprand, aangepaste jetomrandingen en 
een levendig roestvrijstalen jetprofiel.

Omkasting
De exclusieve Everwood™-omkasting heeft 
maar weinig onderhoud nodig en is toch 
duurzaam. Bovendien wordt hij geleverd 
met een garantie van vijf jaar. Het uitzicht 
in reliëfhoutdruk roept de natuurlijke 
warmte en pracht van hout op. 

Afdekking
Elke afdekking uit de Limelight-collectie is  
UL-geclassificeerd in overeenstemming met  
de ASTM-veiligheidsnormen. Uw afdekking 
is voorzien van versterkte, aanpasbare 
riemen die de afdekking op uw spa veilig 
vastzetten en voorzien zijn van kindersloten 
die kunnen afgesloten worden met een 
sleutel.

Chestnut 

Wenge 

Limelight-collectie

White Pearl

Platinum

Sterling Marble

Tuscan Sun

Desert
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Limelight®-collectie

GLEAM™

Capaciteit 8 volwassenen

Afmetingen 231 ˣ 279 ˣ 97 cm

Waterinhoud 1 925 liter

Jets 73

Omkastingkleuren

Kuipkleuren

Afdekkingskleuren

White PearlPlatinum

Wenge

Teak

Coastal 
Grey

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun
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Limelight®-collectie

PULSE™ DL
Capaciteit 5 volwassenen

Afmetingen 226 ˣ 226 ˣ 97 cm

Waterinhoud 1 450 liter 

Jets 50

Omkastingkleuren

Kuipkleuren

Afdekkingskleuren

White PearlPlatinum

Wenge

Teak

Coastal  
Grey

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert
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Limelight®-collectie

FLAIR™

Capaciteit 6 volwassenen

Afmetingen 213 ˣ 213 ˣ 91 cm

Waterinhoud 1 175 liter 

Jets 41

Omkastingkleuren

Kuipkleuren

Afdekkingskleuren

White PearlPlatinum

Wenge

Teak

Coastal  
Grey

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert
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Limelight®-collectie

GLOW™

Capaciteit 4 volwassenen

Afmetingen 193 ˣ 213 ˣ 84 cm

Waterinhoud 1 025 liter

Jets 30

Kuipkleuren

Omkastingkleuren

Afdekkingskleuren

White PearlPlatinum

Wenge

Teak

Coastal  
Grey

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert

30



Limelight®-collectie

BOLT™

Capaciteit 4 volwassenen

Afmetingen 203 ˣ 203 ˣ 84 cm

Waterinhoud 1 100 liter 

Jets 17

Kuipkleuren

Omkastingkleuren

Afdekkingskleuren

White PearlPlatinum

Wenge

Teak

Coastal  
Grey

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert
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Gleam™ Pulse™ DL Flair™ Glow™ Bolt™

Capaciteit (volwassenen) 8 5 6 4 4
Afmetingen (cm) 231ˣ279ˣ97 226ˣ226ˣ97 213ˣ213ˣ91 193ˣ213ˣ84 203ˣ203ˣ84
Waterinhoud (l) 1 925 1 450 1 175 1 025 1 100 

Gewicht Leeg (kg) 575 450 420 320 320
Gewicht gevuld* (kg) 3 140 2 300 2 075 1 665 1 740

Everwood™-keuzes

Coastal Grey (G); Wenge (W); Teak (T) G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T
Kuipkleuren

White Pearl •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •
Sterling Marble •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Tuscan Sun •       •       •       •       •       •       •       •       •       •       
Platinum •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Desert •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Roestvrijstalen Jets (Totaal) 73 50 41 30 17
Moto-Massage™ DX 1 (2)

Combination XL-jets 4 6 5 2 1
Combination-jets 9 6 8 6 4

Direct-jets 58 38 28 22 12 

Entertainmentopties (optioneel)

Draadloos muzieksysteem met dock • • • • •
Draadloos Bluetooth®-muzieksysteem • • • • •

Ontspanningsmodus

Raio™ LED-verlichtingssysteem 39 32 30 16 16
Vidro™-waterval met  

achtergrondverlichting  • • • •
Externe wandverlichting •

Jetpomp

WaveMaster™ 9000+9000+9200 9000+9200 8000+8200 8000+8200 8000
PK nominaal vermogen 2,5+2,5+2,5 2,5+2,5 2,0+2,0 2,0+2,0 2,0

PK aanloopvermogen 5,2+5,2+5,2 5,2+5,2 4,0+4,0 4,0+4,0 4,0

Filtratie

Effectief filteroppervlak (m2) 9 6 6 6 6

Elektriciteit

230V - 50 Hz 25 A + 16 A 20 A 16 A 16 A 16 A
Andere configuraties** • • • • •

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

Limelight®-collectie specificatiesLimelight®-collectie specificaties
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Direct-jets:
Gerichte 
ontspanning 
waar u dat het 
meest nodig 
hebt.

Combination-jets: 
Instelbaar voor 
een richtbare 
of roterende 
massage.

Comfort Control™:
Stel zelf de 
gewenste 
hoeveelheid lucht 
en water in!

Combination XL-jets: 
Instelbaar voor 
een richtbare 
of roterende 
massage.

Ergonomisch design: 
Voorzien van een grote variëteit aan 
zitplaatsen en hoogtes.

Controlesysteem:
Het brein van elke spa uit de 
Limelight-collectie.

Vidro™-waterval:
Met meerkleurige LED-
achtergrondverlichting.

Raio™-verlichtingssysteem: 
Strategisch geplaatste 
meerkleurige LED-
lichtpunten.

Een extra groot 
filtercompartiment: 
Bespaar tijd en 
problemen met het 
onderhoud van de filter.

Kussens: 
Esthetische en 

comfortabele kussens.

Modern kuipontwerp:
Elegante, gestroomlijnde 
vormgeving – van 
de hoofdsteunen en 
jetomrandingen tot de 
zitplaatsen toe.

Armsteunen:
Ontspan 
comfortabel en 
in stijl. 
Ergonomisch en 
esthetisch!

SmartJet™:
Stel uw massageplezier 
zelf samen!

Afbeelding toont een Gleam™-spa met kuip in Sterling Marble uit de Limelight-collectie

  Functies voor alle spa-modellen uit de Limelight®-collectie:
 Verlichting: Strategisch geplaatste veelkleurige lichtpunten accentueren de kuipvormgeving van alle modellen uit de Limelight-collectie
 Verwarming: Titanium No-Fault™ 1500W/230V
  Circulatiepomp: 24-uurs SilentFlo 5000™-pomp
 Vinyl afdekking: Deluxe, U.L. (Underwriters Laboratoria) en ASTM (American Society for Testing and Materials) gekeurd
 Ozonator:  FreshWater® III optioneel op alle spa's uit de Limelight-collectie
 Elektrische Veiligheid: TÜV-gekeurd

Kuitjets:
Gerichte aandacht 
voor uw kuiten.

Luidsprekers: 
Werken met het optionele 
muzieksysteem. 

Moto-Massage™ DX:
Maar liefst 
tweemaal de 
unieke rugmassage! 
(exclusief 
beschikbaar op de 
Gleam)
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Verregaande innovatie
Hot Spring® is leider van de sector 

met ultramoderne ontwerpen en 
energiezuinige prestaties. Meerdere 
innovaties die voor het eerst werden 
geïntroduceerd door Hot Spring worden 

nu in heel de sector gebruikt. Met meer 
dan 118 Amerikaanse patenten en veel 

exclusieve eigenschappen die enkel terug te vinden zijn op 
Hot Spring-spa's kunt u erop vertrouwen dat wij voortdurend 
innoveren om u The Absolute Best Hot Tub Ownership 
Experience™ te bieden. 

Hierna volgen enkele van de eigenschappen die Hot Spring-
spa's onderscheiden:

• Hot Spring introduceerde als eerste: volschuimisolatie; 
circulatiepompen; spa's met twee pompen; omkastingen 
in synthetisch hout; een No-Fault™-verwarming en een 
spa-garantie van 5 jaar.  

• De exclusieve Moto-Massage™-jet was de eerste 
bewegende jet in de sector en nu hebben bijna alle spa's 
jets die draaien of roteren. 

• Het exclusieve ACE®-zoutwaterreinigingssysteem zorgde 
voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de manier 
waarop spa-eigenaars het water van hun spa verzorgen. 

• Innovatieve FiberCor®-isolatie maakt de modellen van de 
Limelight®-collectie energiezuiniger dan andere spa's die 
meestal geïsoleerd worden met schuim met een dichtheid 
van 8 kg/m3. 

De Earth Smart™-spa
Wij geloven erin milieuvriendelijke spa's 
te vervaardigen met eigenschappen 
die zowel het energieverbruik als het 
waterverbruik helpen verminderen. 

Milieubewust als we zijn, hebben we 
in alle aspecten van de productie groene 

initiatieven doorgevoerd: 

• Er wordt jaarlijks meer dan 1,5 miljoen kilogram materiaal 
gerecycleerd. 

• Door de verbeteringen die in onze fabriek werden 
aangebracht aan de systeembedieningen kan Hot Spring 
jaarlijks 3,8 miljoen liter water besparen. 

• Watkins is een SmartWay Transport Partner en dus 
verbonden tot zuiver, efficiënter vervoer. 

Innovatie & milieu
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L i m e l i g h t ®  C o l l e c t i o n

Voel u veilig

"Wij zijn niet bang om te investeren in 'onzichtbare' 

eigenschappen waarmee de kwaliteit, prestaties of veiligheid 

van onze producten op de lange termijn verbeteren, zelfs als die 

functies meer kosten of moeilijk in de showroom te zien zijn." 
— Steve Hammock, President Watkins Manufacturing Corporation

35



Aria®

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, California 92081, USA. Specificaties, kleuren en oppervlaktematerialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Niet alle eigenschappen zijn verkrijgbaar op alle producten. Gedrukt in de EU. Hot Spring, Limelight, Gleam, Pulse DL, Flair, Glow, Bolt, Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, 
ACE, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, Fibercor, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, 
FootStream, Lift ‘n Glide, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, Soothing Seven, SoothingStream, SpaStone, Tri-X, 
UpRite, Vanishing Act, Vidro en Wavemaster zijn handelsmerken van Watkins Manufacturing Corporation. Hüppe en Hansgrohe zijn geregistreerde handelsmerken. iPod en iPhone zijn geregistreerde 
handelsmerken van Apple, Inc. De BEST BUY Seal is een geregistreerd handelsmerk van Consumers Digest Communications, LLC, dat onder licentie wordt gebruikt. 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; 
#7,293,300; #7,472,430; #7,472,431; #8,838,280; and D388,161; D492,936; D577,943; D589,624; D590,951; D601,263; D611,612; D641,487; D657,882; D683,038; D683,039 en andere lopende patenten.

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


