
Artesian Spas®

E R V A A R  H E T  U L T I E M E  G E V O E L

Island Spas™

Een spa ervaring van een geheel ander niveau !

"De kracht van hydrotherapie
de kunst van Artesian"



A R T E S I A N  S PA S  –  I S L A N D - K L A S S E

Leider in hydrotherapie

Compromisloze kwaliteit en aandacht voor details

Vakmanschap en prestaties van een ander niveau

Vermogen gekoppeld aan energie-efficiëntie van wereldklasse

Ervaar het ultieme gevoel

ZELDZAME LUXE
De spa's van de Island-productenfamilie werden door dezelfde getalenteerde handen en volgens dezelfde wereldwijd 
toonaangevende kwaliteitsstandaarden gebouwd als de Artesian Platinum Elite-modellen. Bij de Island spa's werd dan 
ook net zo resoluut voor kwaliteit als voor esthetische aantrekkingskracht gekozen. Maar het gespecialiseerde 
vakmanschap en het adembenemende design zijn niet de enige fascinerende aspecten van de Island spa's. 
Bij het ontwerp van de productenfamilie werd minstens evenveel aandacht besteed aan de hydrotherapeutische 
kwaliteiten - waardoor de resultaten op dit vlak tot de beste van deze categorie behoren. Bovendien is binnen de 
Island-productenfamilie elke spa op uw specifieke behoeften en uw veeleisende smaak afgestemd - waarbij altijd een 
resultaat wordt verkregen dat binnen uw budget past. Wij hebben ons tot doel gesteld om de beste en mooiste 
topspa's te bouwen die op de markt verkrijgbaar zijn. Met 33 tot 75 jets en alles daartussen kunt u van elke Island uw 
unieke, gepersonaliseerde toevluchtsoord maken.

Kies de Island spa die precies overeenstemt met wat u wilt. Kom tot rust in uw geheel persoonlijke Island.

Waarom een Artesian Island spa?

Kwaliteit, vermogen, design, betrouwbaarheid, 
zin voor detail en service. Dus gaat u maar rustig zitten: 
we hebben het allemaal onder controle.

Artesian Spas passen een nieuwe benadering 
op de markt van de spa's toe.

Ons netwerk wordt gevormd door dealers die heel 
passioneel met professionele ondersteuning bezig zijn 
voor alles wat met spa's te maken heeft. Zij helpen u 
graag om tijdens en na de aankoop van uw spa een 
gefundeerde beslissing te nemen. Wij bieden hulp bij uw 
eerste vragen, bijstand op het moment dat de juiste 
keuze moet worden gemaakt, advies over chemische 
producten en installatie en vervolgens de hoogwaardige 
zorg en verkoopservice die iedere klant verdient. Artesian 
Dealers hebben ook de taak om het hele proces op een 
eenvoudige, vriendelijke en professionele manier te laten 
verlopen.

"In een 
tijd waarin 
de meeste 
ondernemingen 
zich op de 
massa richten, 
behandelen 
wij u als een 
individu!"
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"Geef u over aan 
de pure luxe van 

de Island Spa 
productenfamilie."



D E  U LT I E M E 
H Y D R O T H E R A P E U T I S C H E  M A C H I N E 

HELIX™ JETS: EEN NIEUWE DRAAI AAN JETS VOOR SPA'S 
Dankzij de revolutionaire gepatenteerde Helix™-jets van Artesian biedt de Island-productenfamilie de beste 
hydrotherapeutische massage op de markt. Combineer deze met onze unieke nek- en voetblasters voor een 
lichaamsmassage van top tot teen. U kunt zelfs onze exclusieve Pulsating Wave Technology toevoegen aan uw 
spa voor de ultieme hydrotherapeutische ervaring.

Deze superieure jet met de toepasselijke naam Helix™ ('schroef') werd zo ontworpen dat hij een erg opmerkelijk 
hydromassage-effect creëert. Een effect dat u alleen bij Artesian Spas vindt. De jets werden ontwikkeld op basis 
van het dubbele schroefconcept en maken gebruik van een rechtlijnige schroef aan de binnenkant van de 
cilinder. Daardoor krijgt de voortgestuwde waterstroom een draaiende spiraalbeweging die voor de nodige 
pulsen en massagedruk zorgt. Deze jets vormen een totaalsysteem dat het neusje van de zalm is op het vlak van 
hydromassage.

PULSATING WAVEMOTION 
Deze fantastische functie zorgt voor een geheel nieuwe hydrotherapeutische sensatie. Met één druk op de knop 
gaat de druk langzaam van een zachte massage naar een volledige massage van het diepe weefsel met een 
pulserend effect, en daarna terug naar een zachte massage. Dit gaat zo verder tot u opnieuw op de knop drukt.

Dit vervangt de traditionele driewegkraan en maakt de spa efficiënter. Er gaat namelijk geen vermogen verloren 
door de wrijving die ontstaat wanneer het water de stop van een driewegkraan raakt.

Beschikbaar voor alle spa's met minstens 45 jets.

Grote draaiende Helix-jets 
zorgen voor een hoog volume 
water dat de grote spieren in 
het lichaam masseert. Stel de 
jets in voor een grote of kleine 
massage met heen en weer 
gaande beweging, een weldaad 
voor gespannen spieren.

Middelgrote Helix jets, 
strategisch geplaatst in kleine 
groepen om bijv. de kuit, 
hamstring, schouderspieren en 
triceps te masseren. Deze jets 
zorgen voor een therapeutische 
massage van lichaamsdelen die 
dat het meest nodig hebben.

Kleine, gerichte Helix jets in 
grote groepen om grotere delen 
van het lichaam te masseren. 
Deze uiterst nauwkeurige jets 
zorgen voor een krachtige 
massage van de spieren dankzij 
de draaiende beweging van het 
water.

Grote, uiterst krachtige jets met 
diverse uitgangen geven 
meerdere waterstoten die de 
schouders/nek en voeten 
doeltreffend masseren.

ProHelix™-jets TheraHelix™-jets AccuHelix™ -jets Nek- en voetblasters

Interne luidsprekers

Voetblasters

Dynapoint™-verlichting

Luchtinspuiters

Full-body ligplaats met jets

Slimme bediening

ProHelix™-jets

Pulsating
Wavemotion stoel 1

Pulsating
Wavemotion stoel 2

Optionele verlichte
Pillowfall

Nekblasters

Sweeper jet

AccuHelix™-jets TheraHelix™-jets

B I M I N I  E X E R C I S E

‘Bimini Exercise’ 3,35 m x 2,32 m x 0,92 m

ISLAND-KLASSE
specificaties Bimini Exercise
zitcapaciteit 10

droog gewicht 545 kg

gewicht vol 2.745 kg

watercapaciteit 2.200 liter

pompen    3 / 2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

jets 75 / 55

Bimini met roeibankje

Bij de soepele, zachte en onbelaste roeioefeningen 
wordt de intensiteit van de inspanningen over de drie 
belangrijkste spiergroepen van het lichaam gespreid: 
de romp, de benen en de armen. Die gelijke spreiding 
zorgt voor een harmonisch effect voor alle spieren - in 
tegenstelling tot oefeningen waarbij slechts één 
afzonderlijke spiergroep aan  het werk wordt gezet.

Verlichte rustgevende watervalAfkoelzitplaats
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B I M I N I G R A N D  B A H A M A

B A R B A D O S G R A N D  C AY M A N

specificaties Bimini
zitcapaciteit 9

droog gewicht 545 kg

gewicht vol 2.745 kg

watercapaciteit 2.200 liter

pompen    3 / 2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

jets 72 / 52

specificaties Grand Bahama
zitcapaciteit 6

droog gewicht 360 kg

gewicht vol 2.070 kg

watercapaciteit 1.710 liter

pompen    3 / 2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

voetblasters Ja/optie

jets 61 / 45

Dit is de gloednieuwe vijf persoons spa met 61 
hoogwaardige jets, waaronder 2 fantastische 
voetblasters! Deze prachtige toevoeging laat 
twee mensen samen van de jacuzzi genieten 
terwijl ze naar elkaar kijken, wat een gezellige 
sfeer creëert. 

Deze spa is in alle opzichten 'grandioos', maar 
dan vooral op het vlak van de visuele 
aantrekkingskracht en de prestaties. De Grand 
Cayman onderscheidt zich door zijn aantrekkelijke 
vormgeving, die erg uitnodigend is voor de 
gebruiker van spa's die op zoek is naar het 
comfort en de ontspannende effecten van 
hydrotherapie. Deze spa biedt ruim plaats voor 
zeven mensen, maar zijn open zitruimte blijkt in de 
praktijk even veelzijdig als uitbreidbaar..

U zult snel merken dat de Bimini uitstekend 
geschikt is voor zowel leuke gezinsmomenten als 
om uw gasten te verwennen. U zult dan ook geen 
enkele moeite moeten doen om iedereen van 
deze enorme spa te laten genieten. De Bimini is 
uitgerust met zes massageplaatsen, twee 
persoonlijke ligplaatsen en een afkoelplaats, en 
biedt dan ook meerdere opties voor hydrotherapie.

Deze spa biedt ruim plaats voor zes mensen, 
maar is voorzien van een ligplaats die in de zitting 
is ingewerkt en die het summum op het vlak van 
het comfort biedt. Zowel de versie met 61 jets als 
die met 45 jets is uitgerust met een uniek 
nekkraagmassagesysteem in een van de 
zitplaatsen in de hoek. De Grand Bahama 61 
heeft ook 3 krachtige therapiepompen die de 
massage van het diepe weefsel geven waarvoor 
de Island productenfamilie bekendstaat.

specificaties Barbados
zitcapaciteit 5

droog gewicht 360 kg

gewicht vol 2.070 kg

watercapaciteit 1.710 liter

pompen    3  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

voetblasters Ja

jets 61

‘Bimini’ 3,35 m x 2,32 m x 0,92 m

‘Barbados’ 2,32 m x 2,32 m x 0,92 m

‘Grand Bahama’ 2,32 m x 2,32 m x 0,92 m

specificaties Grand Cayman
zitcapaciteit 7

droog gewicht 360 kg

gewicht vol 2.165 kg

watercapaciteit 1.805 liter

pompen    3 / 2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

voetblasters Ja/optie

jets 61 / 46

‘Grand Cayman’ 2,32 m x 2,32 m x 0,92 m

island-klasse   |   76   |  island-klasse



specificaties Captiva
zitcapaciteit 6

droog gewicht 330 kg

gewicht vol 1.845 kg

watercapaciteit 1.515 liter

pompen    2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

voetblasters Optie/n.v.t.

jets 52 / 33

A N T I G U A N E V I S

C A P T I VA S A N TA  C R U Z

specificaties Antigua
zitcapaciteit 6

droog gewicht 330 kg

gewicht vol 1.755 kg

watercapaciteit 1.425 liter

pompen    2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

voetblasters Optie/n.v.t.

jets 52 / 33

specificaties Nevis
zitcapaciteit 5 / 6

droog gewicht 310 kg

gewicht vol 1.485 kg

watercapaciteit 1.175 liter

pompen    2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

voetblasters Optie/n.v.t.

jets 45 / 33

Deze 2,14 m lange spa is een kleinere versie 
van de Grand Cayman (2,44 m). De Captiva 
is de oplossing voor spaliefhebbers die een 
open zitruimte willen maar slechts weinig 
plaats hebben. Beschikbaar met 52 of 33 
jets, beide met 2 therapiepompen en de 
unieke nekkraagmassage.

Dit model met drie zitplaatsen biedt al het 
comfort van de grotere modellen van het 
Island Spas assortiment in een klein 
ruimtebesparend geheel. Met zijn 2 zitplaatsen 
voor hydrotherapie en zijn ontspannende 
ligplaats vormt dit model de voor de hand 
liggende keuze voor wie weinig ruimte heeft, 
maar toch geen compromissen wil sluiten op 
het vlak van het comfort. De Santa Cruz is met 
33 jets uitgerust.

De Antigua spa (2,14 m bij 2,14 m) uit de 
Island spa-productenfamilie is een kleinere 
versie van de Island Grand Bahama. Net als 
de Grand Bahama is de Antigua uitgerust 
met ligplaatsen die het allerbeste bieden wat 
comfort en hydrotherapie betreft. Dit model 
is verkrijgbaar met 52 of 33 jets.

Nevis is een kleinere versie van de Antigua. 
Hij werd ontworpen als plaatsbesparende 
spa die door de meeste buitendeuren gaat 
en toch nog alle luxe en comfort biedt waar 
de Island productenfamilie bekend staat. 
Deze spa met 45 of 33 krachtige massage 
jets is een paradepaardje in het Island 
aanbod.

specificaties Santa Cruz
zitcapaciteit 3

droog gewicht 240 kg

gewicht vol 1.092 kg

watercapaciteit 852 liter

pompen    2  therapiepompen

circulatie/filtering 24-hr Whisper Pure™

verwarming 3 kW

Full Foam Ja

licht Dynapoint™ veelkleurig

filtertype (1) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerpfilter (micron)

jets 33

‘Antigua’ 2,14 m x 2,14 m x 0,92 m

‘Captiva’ 2,14 m x 2,14 m x 0,92 m

‘Santa Cruz’ 2,14 m x 1,56 m x 0,82 m

‘Nevis’ 2,14 m x 1,98 m x 0,87 m
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ONOVERTROFFEN KWALITEIT
Bij Artesian zorgen we ervoor dat u de best 
mogelijke waarde krijgt door de hoogste kwaliteit 
aan te bieden die tegenwoordig op de markt van 
de spa's verkrijgbaar is. Van de fantastische 
bouwkwaliteit en groene technologie tot de 
geweldigehydrotherapeutische en sfeervolle 
functies: de spa's uit de Island-productenfamilie 
hebben standaard meer te bieden dan 
de concurrentie.

24 UURS WHISPERPURE™ 
CIRCULATIESYSTEEM
De fenomenale, superefficiënte pomp (0,4 A) met 
een debiet van 114 liter laat al het water tot wel 
100 keer per dag door de spa circuleren. De 
Silent pomptechnologie is zo stil dat u nauwelijks 
kunt geloven hoe hard ze wel werkt.

FULL FOAM ISOLATIE
De ruimte tussen de onderhoudsvrije ombouw 
en de structuur is gevuld met schuim met een 
hoge isolatiewaarde. Samen met onze stevige 
afdekhoes zorgt dit ervoor dat bij onze spa's de 
warmte veel beter wordt vastgehouden dan in 
eender welk model van de concurrentie. Dankzij 
Full Foam krijgen bewegingen en trillingen in de 
buizen zo goed als geen kans, waardoor de 
levensduur van het buizenstelsel spectaculair 
wordt verlengd.

ISOLERENDE VEILIGHEIDSHOES
De luxueuze veiligheidshoes van de Island-pro-
ductenfamilie loopt taps toe van 11,4 naar 6,4 
cm. Deze dikke, isolerende laag houdt de 
warmte als geen ander in uw spa.

ISLAND SPA MICRONFILTER
Het wegwerpbare micronfilter van de Island spa's 
zorgt voor een unieke filtermethode. De vezels 
met verschillende dikte tillen de vuilopname en 
efficiëntie naar een hoger niveau.

DYNASTAR™ MULTILEDVERLICHTING
De juiste verlichting kan de perfecte toets 
toevoegen aan uw spa-ervaring. De Dynapoint™ 
ledverlichtingssystemen van de Island Spas 
modellen werden dan ook ontworpen om de 
juiste sfeer te creëren.

Ons systeem met tien functies komt meteen tot 
leven zodra u op de knop van het bedieningspaneel 
van de spa drukt. Elke aanraking dompelt het 
water onder in maar liefst vijf verschillende 
gekleurde lichten. De gebruiker kan stoppen bij 
een geliefkoosde kleur of ontspannen dankzij de 
kleurcombinaties die kunstzinnig in elkaar 
overgaan. Dankzij deze adembenemende 
lichtshow krijgt uw spa-ervaring nog een extra 
avontuurlijke toets.

Het systeem omvat de hoofdlamp, 4 bijkomende 
lichtlenzen, een verlichte, rustgevende waterval 
op de filterbehuizing, 2 ombouwlichten en 
verlichting op de optionele Pillowfall.

HELIX™ JETS
Het allerbeste in hydrotherapie (zie pagina 4 voor 
meer informatie).

VOETBLASTERS
Deze uiterst krachtige blasterjets hebben een 
eigen therapiepomp en geven een geweldige 
voetmassage met verschillende waterstoten. 
Standaard op alle modellen met 61 jets. 
Opmerking: Optioneel op alle modellen met ten 
minste 45 jets (bijkomende pomp inbegrepen).

MOTOR ZONDER SCHAKELINGEN
TECHNOLOGIE
De revolutionaire motors zonder schakelingen 
drijven extreem duurzame, ultra stille en haast 
onderhoudsloze pompen met een groot 
waterdebiet aan. Het resultaat is de meest 
energie-efficiënte en rendabele spa die 
momenteel op de markt verkrijgbaar is!

PERMABASE™ - ABS-BASIS
Permabase is een volledig gegoten basis die de 
onderzijde van uw spa beschermt tegen het 
weer.

SMART BEDIENINGSPANEEL
Dit gebruiksvriendelijke slimme toetsenbord 
maakt gebruik van een uiterst ingenieus 
computergestuurd digitaal bedieningssysteem 
met lcd-kleurenscherm. Dankzij duidelijke 
pictogrammen is de spa eenvoudig te bedienen. 
Bovendien is het geavanceerde toetsenbord 
meertalig en heeft het een wifi-functie. 

S TA N D A A R D K E N M E R K E N
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DYNABRITE™ VERLICHTING
Upgrade naar de ultieme verlichtingservaring met 
ons Dynabrite™ systeem met meerdere kleuren. 
Dit pakket bestaat uit twee bijkomende onder-
waterlichten van 50 mm, verlichte luchtinspuiters 
boven de waterlijn en verlichte voetblasters 
(indien van toepassing).

PILLOWFALL
Ervaar met de optionele Island Pillowfall-functie 
een unieke belevenis telkens wanneer u van uw 
spa geniet. Water stroomt uit het kussen van de 
spa, met een kalmerende waterval als resultaat. 
Geniet gewoonweg van het serene geluid van 
vallend water of nestel u onder de warme waterval 
die over uw nek en rug stroomt.

PULSATING WAVE-BEWEGING
Een unieke massage-ervaring (zie pagina 5 voor 
meer informatie).

OZON
Ozon vernietigt bacteriën, virussen en 
schimmels. Bovendien elimineert deze stof 
sporen, fungus en oliën, net als andere 
verontreinigende middelen. Ozon houdt het 
water in uw spa schoon, helder en vers. Ozon 
verhoogt de prestaties van chloor in uw spa 
en zorgt ervoor dat u veel minder chemische 
producten nodig hebt om het water sprankelend 
en schoon te houden. Op elke Island spa kan 
een ozonator worden geïnstalleerd die het water 
24 uur per dag behandelt.

PROPURE™ OZON
Deze krachtige ozongenerator levert in 
combinatie met wervelkamers kristalhelder water 
op en vereist nog minder chemische producten 
dan standaard ozonsystemen. In combinatie met 
de Nature 2-technologie van Artesian overtreft 
de kwaliteit van het water in de spa de 
standaarden die de EPA voor drinkwater 
in flessen hanteert.

CRYSTAL UVC
Crystal UVC produceert een ultraviolet licht binnen 
een kwartskamer door middel van een krachtige 
uv C-lamp van 15 watt. Deze lamp wekt de 
optimale golflengte op om virussen, bacteriën, 
algen, schimmels en micro-organismen te 
vernietigen en af te voeren. Deze technologie 
wordt ook gebruikt door bedrijven die water 
bottelen en om ziekenhuisapparatuur te 
steriliseren.

ARTESIAN STEREOSYSTEMEN VOOR EEN 
MUZIKALE ERVARING
Met uw eigen Island spa in de tuin ontsnapt u 
elke dag moeiteloos even uit uw jachtige leven. 
Een Artesian stereo-installatie vormt de perfecte 
aanvulling voor uw luxueuze oase. Artesian biedt 
geavanceerde surroundsystemen die voor 
zeegebruik werden ontworpen en over 
een krachtige subwoofer beschikken.
Opmerking: Niet beschikbaar op de Santa Cruz.

HARMAN PREMIUM INFINITY MEDIASTEREO
Het Harman Premium Infinity-systeem produ-
ceert het beste geluid in diverse mediaformaten, 
zoals bestanden op uw iPod® of andere 
mp3-spelers (via de ingebouwde aux- en USB-
poort). Ook draadloos streamen via bluetooth 
kan. Het systeem beschikt ook over een AM/
FM-radio, 4 pop-upluidsprekers, een krachtige 
subwoofer en een draadloze afstandbediening. 

HARMAN PATIOLUIDSPREKERS
Beluister uw favoriete muziek tijdens het tuinieren 
of tijdens een moment van ontspanning op uw 
patio. Deze externe Harman-luidsprekers bieden 
een ongeëvenaarde geluidskwaliteit.

AQUATIC IPOD-KASTJE
MET FM-ONTVANGER
Beluister uw favoriete muziek op uw iPod® of 
iPhone® terwijl uw toestel wordt opgeladen. 
Inclusief 4 luidsprekers in de spa, subwoofer 
en RF-afstandbediening. 

ARTESIAN BLUETOOTH
MUZIKALE BELEVENIS
Deze stereo met een prachtige geluidskwaliteit 
kunt u draadloos verbinden met om het even 
welk bluetooth apparaat. Ideaal om muziek te 
streamen via de 4 luidsprekers in de spa en de 
subwoofer.

ARTESIAN BUITENHUIS LUIDSPREKERS
Beluister uw favoriete muziek in de tuin zonder 
de hoes van uw spa te halen.

WIFI APP
Bedien voortaan uw spa 
draadloos via het aanraakscherm 
van uw iPod®, smartphone of 
ander 'slim' toestel dankzij deze 
innovatieve app. Regel de 
verlichting, temperatuur en 
pompen van uw spa. Deze app 
biedt zelfs een helpende hand bij 
het onderhoud van uw spa.

P E R S O N A L I S E R E N
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KLEUREN ACRYL KUIP

Artesian stelt met trots zijn gegoten acrylaat met anti 
bacteriële bescherming voor. Microban werd na tests veilig 
bevonden en is bij de EPA geregistreerd. Het product dringt 
door tot de cellen van micro-organismen en verstoort daar 
de belangrijkste functies. Hoewel eigenaars van een spa 
nog altijd een normaal onderhoudsprogramma moeten 
volgen, gaat Microban de groei van bacteriën tegen die 
geurhinder en vlekken veroorzaken tussen twee 
onderhoudsbeurten door.

Opmerking: de Bimini is alleen verkrijgbaar in Moonscape, 
Sterling silver en Kwarts.
Stereo's niet beschikbaar op de Santa Cruz.

Wit Tourmaline White Pearl Silver marble

Mineraal-
wit

Kwarts

SierraCaribbean blue Sand

Midnight-
opaal

Marineblauw

Tuscan Sun

Vermiljoen

Midnight 
canyon

Oyster-
opal

Mystic
emerald

Summer
sapphire

CobaltMajestic
sky

Standaardkenmerken
Afstelbare Helix™-jets

DynaPoint™-multiledverlichting

Tranquility waterval

WhisperPure™ 24-uurs circulatiesysteem

Pompen zonder schakelingen die lang meegaan

Island verlichte eenheid voor smartbediening

Dubbel filter voor wateronderhoud (incl. 1 wegwerpmicronfilter)

Nek- en voetblasters(meeste modellen)

Plaatjes van roestvrij staal

Volledig schuim

PermaBase™ ABS-vloer

4,5” tot 2,5” ASTM Super afdekhoes

PermaWood™ ombouwen

Afkoelzitplaats

Heen en weer gaande jet

Opties
Draadloze bediening van de spa via app voor 
smarttechnologie en smartphones

Harman Premium Infinity mediastereo met drijvende 
afstandbediening

    Harman patioluidsprekers met zilveren coating (6,5”)

Aquatic iPod-kastje met radio inclusief drijvende 
afstandbediening

Artesian Bluetooth muziekervaring met radio

    Artesian buitenhuisluidsprekers (3")

DynaBrite™-multiledverlichting

Verlichte Pillowfall

Pulsating Wave-beweging

Standaard ozon

ProPure™ ozon

Crystal UVC

Artesian Nature 2 patroon

Pro-Guard afdekhoes

Onderhoudsvrije Rock ombouw (in Java of Zandsteen)

Garantie
Structuur 12 jaar

Oppervlak 5 jaar

Onderdelen en buizen 2 jaar

Arbeidstijd 2 jaar

PermaWood™ ombouw 2 jaar

OPMERKING: - Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden 
gewijzigd.
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E R VA A R  H E T  U LT I E M E  G E V O E LP E R S O N A L I S E R E N

PROGUARD™ AFDEKHOES
De ProGuard™  is uitgerust met een taps lopend 
schuimen inzetstuk (150 naar 100 mm)
uit Dura-Core met een hoge dichtheid en heeft 
c-kanaalbalken van gegalvaniseerd staal. Daardoor is 
ze over het volledige oppervlak bestand tegen 
een kracht van 270 kg.
Opmerking: de ProGuard afdekhoes is een optionele                  
                    upgrade.

ONDERHOUDSVRIJE ROCK OMBOUW
De mooie duurzame Rock ombouw is een optie 
waarmee u uw spa nog vele jaren extra onderhouds-
vrij kunt houden. Deze weerbestendige ombouw is 
duurzaam, vlekvrij en behoudt zijn kleur.

Opmerking: de Rock ombouw is een optionele 
upgrade. (Rock ombouw niet beschikbaar op de 
Bimini, Nevis en Santa Cruz).

KWALITEIT VAN ARTESIAN
Elke Artesian spa is uitgerust met een duurzame 
kuipconstructie van mooi acryl met ons Diamondbond 
versterkingssysteem dat levenslang meegaat. Onze 
jets draaien op lagers in plaats van kunststof, zodat ze 
gemakkelijk kunnen worden ingesteld. Bovendien zijn 
onze kussens gemaakt van in de massa gekleurd 
schuim van gesloten cellen dat tegen barsten, 
verkleuring en waterabsorptie bestand is.

DUURZAME PERMAWOOD™ OMBOUW
Elke Island spa is standaard uitgerust met een 
duurzame, imitatiehouten Permawood™ ombouw 
gemaakt van een duurzaam synthetisch materiaal dat 
zelfs de guurste weersomstandigheden trotseert.

Grijs Rood Zwart

Landelijk 
taupe

Java Antiek

Java Rock Zandsteen

Moonscape
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Artesian Spas®

E R V A A R  H E T  U L T I E M E  G E V O E L

Island spa's™

Een spa ervaring van een geheel ander niveau !

Uw dichtstbijzijnde erkende Artesian dealer is: 

BISHTA
PROMOTING SAFE SPA WATER

BISHTA
PROMOTING SAFE SPA WATER

BISHTA
PROMOTING SAFE SPA WATER
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Telefoon: +32 (0)3 779.90.92
Website: www.artesianspas.be    E-mail: info@artesianspas.be


