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Hot Spring® USA furnizează relaxare prin intermediul spa-urilor cu hidromasaj de peste 35 de ani.
Peste 1 milion de unități vândute la nivel global.
Peste 120 de brevete de invenție în hidromasaj.
Experiența absolută în hidromasaj - The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience®.
Hot Spring România este unicul importator și dealer autorizat al brand-urilor de spa-uri cu hidromasaj Hot
Spring® și Freeflow® în România.
Asigurăm comercializarea, instalarea și mentenanța/service-ul acestora.
Oferim servicii de consultanță, design, peisagistică, proiectare și execuție a zonelor spa și încastrarea
spa-urilor cu hidromasaj în platforme tip deck.

Colecția Highlife® NXT

VANGUARD NXT SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI
®

Modelul Vanguard NXT cu cada de culoare Alpine White

Număr locuri

6 adulți

Dimensiuni

2.20m x 2.20m x 0.91m

Capacitate apă

1.275 litri

Greutate

315 kg gol ; 2.070 kg plin*

Jeturi - 38
(oțel inoxidabil)

2 Moto-Massage® DX (2)
2 SoothingStream®
2 JetStream®
2 Rotary Hydromassage
1 Directional Hydromassage
27 Directional Precision®

Cascadă

BellaFontana® cu 3 arce de apă iluminate

Pompa 1 pentru jeturi

Wavemaster® 8000; 1 viteză, 2.0 CP în mod
continuu, 4.0 CP putere maximă

Pompa 2 pentru jeturi

Wavemaster® 9200; 2 viteze, 2.5 CP în mod
continuu, 5.2 CP putere maximă

Pompa de circulare

SilentFlo® 5000 - asigură o filtrare silențioasă și continuă

Suprafață de filtrare

30 m2, filtre Tri-X® care pot fi curățate și reutilizate,
filtrare 100% fără bypass

Sistem de ozonare

FreshWater® III Corona Discharge

Sistem de control

IQ® 2020 cu panou de control wireless și ecran touch
screen, 230V/20amp, 50Hz

Sistem de iluminare

Luminescence® multi-color cu patru zone de iluminare

Încălzitor

No-Fault®, 1500W/230V

Eficiență energetică

Certificat energetic în conformitate cu Standardul
National APSP 14 - U.S.A., Comisia Energetica din
California (CEC) și legea din statul California U.S.A.

Capac termoizolant

Miez din spumă poliuretanică cu densitatea de 32 kg/m3
îmbrăcat în vinilin

Fabricație

S.U.A.

*Include apa și 6 adulți cu greutatea de 80kg fiecare

Culori disponibile**
Culori cabinet
Modelul Vanguard NXT în combinația de culori: cadă Alpine White /
cabinet Teak

Mocha

Teak

Monterey Grey

Ice Grey

Tuscan Sun

Culori cadă
Alpine White

Crème

** Unele combinații de culori sunt considerate comenzi speciale
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Desert

Platinum

Opționale

Trepte de acces

Ridicătoare de capace

Sisteme multimedia

Accesorii laterale

Control distant

Denumire
Sistem automatizat de întreținere a apei
Sistem de întreținere a apei EverFresh®

ACE® Salt Water Sanitizing System
Cartuș Ag+ + Dezinfectant MPS fără clor

Ridicătoare de capace

CoverCradle®
CoverCradle® II
Lift’n Glide®
UpRite®

Trepte de acces

Trepte Everwood HD
Trepte Everwood
Trepte NXT

Sisteme multimedia

Wireless TV
Sistem audio wireless cu Bluetooth
Sistem audio “in home” wireless dock
Subwoofer

Accesorii laterale

Balustrada pentru faciliarea accesului în cadă
Suport prosoape
Umbrelă

Control distant

Sistem Connextion®

Caracteristici specifice modelului Vanguard NXT
Confort pentru toată lumea

Făcând parte din colecția Highlife, Vanguard NXT este dotat cu capac termoizolant care include o balama specială pentru a
împiedica pierderea de căldură, filtrare 100% fără bypass pentru apă curată ca lacrima, fântâna BellaFontana și multe altele. Aria
NXT are un design unic și este dotat cu inovații precum panoul de control wireless cu touchscreen ceea ce îl face perfect pentru
cei ce doresc cea mai înaltă tehnologie din industria spa.

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience®

Indiferent de modelul pe care îl selectați, puteți conta pe calitatea superioară, pe garanțiile clare și extinse și pe grija față de
clienți, pe care o au dealerii noștri experimentați.

Inovaţie în materie de design

Cadrul spa-ului, sau structura polimerică, dă un
efect de plutire căzii, crescând în același timp și
durabilitatea.

Cu ajutorul experţilor de la BMW Group
Designworks USA, HotSpring a introdus un
design revoluţionar în domeniul spa-urilor cu
hidromasaj.

Inovație care economisește energie
Baza polimerică a spa-ului crește eficiența
energetică a spa-ului prin minimizarea
contactului cu solul limitând astfel pierderea
de căldură.

Aspect unic
Colţuri cu un design arhitectural deosebit, lumini
exterioare, lumini mari de indicare a stării de
funcţionare a spa-ului.

Jetul Moto-Massage® DX
Acest jet mobil furnizează două fluxuri
puternice de apă caldă care circulă în sus
și în jos, pe întreaga lungime a spatelui.
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Construit pentru mulți ani de utilizare

Panou de control wireless

Filtrare de excepție

Pentru mai mult confort acest model
Filtrarea fără bypass și filtrele Tri-X cu
dispune de un sistem unic de control, și
suprafața de filtrare de 30 m2, compatibilă
anume: o telecomandă wireless cu display
cu puterea pompelor, asigură faptul că
touchscreen.
100% din apă va trece prin filtre 100% din
Ajustați funcțiile spa-ului, precum jeturile,
timp, chiar și atunci când jeturile sunt
luminile sau muzica, atunci când sunteți
pornite - acesta este momentul în care
în spa sau până la 10 m distanță de acesta. alte spa-uri utilizează supape de bypass.

Eficiență energetică
Izolația formată din multiple straturi de
spumă poliuretanică de diferite densități
menține căldura, transformând spa-urile
HotSpring din colecțiile Highlife NXT și
Highlife în cele mai eficiente spa-uri pe
care le puteți deține.

Garanții

®

COLECŢIA HIGHLIFE®
NXT

COLECŢIA HIGHLIFE®

COLECŢIA LIMELIGHT®

Colecţia Highlife® NXT şi Highlife®.

Colecţia Limelight®.

Colecţia HotSpot®.

7 ani garanţie pentru cadă, aceasta reprezentând supra-

7 ani garanţie împotriva

5 ani garanţie împotriva

5 ani garanţie împotriva scurgerilor pentru instalaţia de

5 ani garanţie împotriva defect-

5 ani garanţie pentru componentele spa-ului. Aici sunt

5 ani garanţie împotriva

faţa superioară realizată din acril. Materialul utilizat este
de cea mai înaltă calitate, este perfect impermeabil,
asigurându-se faptul că nu vor exista scurgeri, nu vor fi
absorbite mirosuri, bacterii sau poluanţi.

apă din interiorul căzii, fitting-uri, lipituri, furtunuri de
scurgere şi toate punctele de conexiune.

incluse componentele electrice, pompele, jet-ul
Moto-Massage®, valvele de aer, încălzitorul, comutatoarele şi alte componente adiacente. În această garanţie
nu sunt incluse componentele care pot fi dezinstalate
manual, fără ajutorul sculelor: filtre, capacul de la camera
de filtrare, pernele spa-ului şi blocatoarele capacului
termoizolant, însă este garantat faptul că aceste componente nu vor prezenta defecte în momentul livrării.

5 ani garanţie pentru cabinetul exterior Everwood®.
3 ani garanţie pentru cabinetul exterior SpaStone®.
2 ani garanţie pentru sistemul de iluminare cu LED.
2 ani garanţie pentru sistemul de ozonare Fresh Water

scurgerilor pentru cadă, aceasta scurgerilor pentru cadă,
reprezentând suprafaţa superio- aceasta reprezentând supraară realizată din acril.
faţa superioară realizată din
acril.
elor materialului acrilic din care 2 ani garanţie împotriva
este realizată cada.
defectelor materialului acrilic
din care este realizată cada.
scurgerilor pentru instalaţia de
apă din interiorul căzii.

2 ani garanţie împotriva

5 ani garanţie pentru compo-

2 ani garanţie pentru compo-

nentele spa-ului.

3 ani garanţie pentru cabinetul
exterior ELMwood®.

Fabricat de Watkins Manufacturing Corporation, Vista, CA, S.U.A.

Premii și certificări Hot Spring:
© 2018 Hot Spring România

scurgerilor pentru instalaţia
de apă din interiorul căzii.
nentele spa-ului.

2 ani garanţie pentru încălzitor.

2 ani garanţie pentru
cabinetul exterior.

3 ani garanţie pentru sistemul 2 ani garanţie pentru sistemul
de iluminare cu LED.

III®.
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COLECŢIA HOT SPOT®

de iluminare cu LED.

