
Artesian Spas®

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

"De kracht van hydrotherapie
de kunst van Artesian"

PLATINUM ELITE™

Ervaar het ultieme gevoel



Een nieuwe definitie 
van sereniteit

Weinig geluiden zĳ n zo universeel ontspannend als 
dat van stromend water. Dat geluid raakt ons tot in 
onze kern. Het ontspant ons, kalmeert ons en 
herstelt ons. Met die wetenschap in het achterhoofd 
ontwierpen we  elke Platinum Elite spa met meerdere 
AquaSerene™  waterfuncties, die de gebruikers 
omringen met het  ontspannende geluid van zacht 
vallend water. De twee pop-upfonteinen worden 
verlicht met ledverlichting en aangedreven door de 
circulatiepomp die 24 uur per dag werkt. Op die 
manier vormen ze een constante bron van visuele en 
auditieve rust. Elke Platinum Elite spa is ook uitgerust 
met twee Pillowfalls (hoofdkussens met een waterval) 
die met ledverlichting zĳ n verfraaid. Zo kunnen de 
gebruikers genieten van een kalmerende waterval 
over hun nek en schouders.

Een nieuwe definitie 
van luxe

Luxe is tot zekere hoogte iets subjectiefs.
Wat de ene persoon luxueus vindt, kan voor de andere
beneden de maat of nog slechter zĳ n. Toch is er een
niveau van luxe dat zo verfi jnd, zo mooi en zo
indrukwekkend is, dat er geen discussie over 
bestaat. De Platinum Elite spa's van Artesian vormen 
de belichaming van dat niveau van luxe. Elk aspect 
van deze spa's is zo ontworpen dat de gebruiker van 
de ultieme therapeutische spa-ervaring kan genieten. 
Of eenvoudig gesteld: geen enkele andere spa op de 
markt kan qua kwaliteit, kenmerken en schoonheid
tippen aan een Platinum Elite spa van Artesian.

Een nieuwe definitie 
van comfort

Bĳ  het ontwerpen van onze spa's maken we geen 
gebruik van de recentste 3D-modelleringssoftware. 
Sterker nog: er komt zelfs geen muis aan te pas. We 
gebruiken wel eenvoudige gereedschappen zoals 
beitels, schuurblokken, vĳ len en plamuurmessen. We 
zĳ n zelfs trots op het primitieve karakter van ons 
ontwerpproces. We creëren onze mallen op de 
ouderwetse manier - we vormen ze met de hand. 
Het creatieve proces voor de mooie, organische 
vormen van onze spa's is veel meer kunst dan 
wetenschap. Bovendien garandeert het intieme 
menselĳ ke contact met ons proces dat de prachtige 
ontwerpen van onze producten perfect zĳ n afgestemd 
op de menselĳ ke lichaamsvorm.

Een nieuwe definitie 
van prestaties

De Platinum Elite spa's van Artesian zĳ n prachtig. 
Maar ze zĳ n nog veel meer dan alleen maar mooi. 
Achter de elegante lĳ nen en de verwennende 
oppervlakken ligt het krachtigste en meest 
geavanceerde systeem ooit om het water in een spa 
rond te pompen en te sturen. Uitgerekend door dit 
gepersonaliseerde besturingssysteem voor het water 
onderscheiden de spa's van Artesian zich van de 
modellen van de concurrentie.
Een Platinum Elite spa stuurt meer watervolume door 
jets - met een veel hoger vermogen en minder 
weerstand dan eender welke andere spa in de 
sector. Simpelweg gesteld zult u nergens een meer 
hoogwaardige of therapeutische spa vinden.
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"Gemodelleerd 
met de hand
voor een 
perfecte 
harmonie met 
het lichaam"

Leider in hydrotherapie

Compromisloze kwaliteit en aandacht voor details

Onovertroffen innovatie en design

Ongeëvenaarde energie-effi ciëntie

Compleet watermanagement met één druk op de knop

Ontworpen als toonbeeld van luxe

Ervaar het ultieme gevoel
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Directflow™ Kenmerken en voordelen
• EEN POMP PER ZITPLAATS: Deze aanpak staat garant voor een geoptimaliseerde effi ciëntie en sturing, aangezien 

het systeem precies de gewenste hoeveelheid water stuurt naar de zitplaatsen die worden gebruikt. Zo wordt niet de 
volledige spa ingeschakeld.

• EEN BEDIENINGSEENHEID PER ZITPLAATS: Iedere gebruiker van de spa be-
schikt over een eigen DIRECTFLOW™ persoonlĳ ke bedieningseenheid. Op die ma-
nier behoudt de gebruiker van op zĳ n zitplaats op een persoonlĳ ke en ergonomisch 
effi ciënte manier de controle over de werking van de spa.

• DIRECTE WATERSTROOM: Het water stroomt van de pompen direct naar de jets – zonder (drieweg)kranen of dode 
punten. Dit systeem garandeert een maximaal vermogen bĳ  minimale weerstand.

• EFFICIËNTIE: Dankzĳ  het DIRECTFLOW™-systeem kunnen kleinere en effi ciëntere pompen worden gebruikt. In 
combinatie met het feit dat elke zitplaats een eigen pomp en bedieningseenheid heeft en driewegkranen overbodig 
zĳ n, zorgt dit ervoor dat onze spa's zo effi ciënt en duurzaam mogelĳ k presteren.
En dat drukt de werkingskosten op lange termĳ n.

• VARIABLE FLOW CONTROL™: De VFC-klep stelt de gebruiker in 
staat om de waterstroom uit de pomp te regelen door lucht in de 
leiding te brengen vóór de pomp (lagere uitstroming) en voorbĳ  de 
pomp (hogere stroomsnelheid). Zo krĳ gt iedere gebruiker de optimale 
controle over de massage vanaf zĳ n zitplaats. De VFC-klep maakt 
bovendien traditionele driewegkranen overbodig. Dat maakt het 
buizensysteem van de spa eenvoudiger en verbetert de duurzaamheid, 
terwĳ l het lawaai en de energiekosten in grote mate worden 
teruggedrongen.

De innovatieve, gepatenteerde DIRECTFLOW™ motor 

zonder schakelingen en het buizensysteem van de Platinum 

Elite-lĳ n worden gecombineerd met Variable Flow Control™ 

(VFC) om iedere gebruiker de ultieme hydrotherapeutische 

ervaring te bieden. De VFC zelf is een draaiknop die u instelt 

van 'high' voor een massage op volle kracht tot 'low' voor 

een lichtere massage. Maar het meest bĳ zondere van dit 

systeem is dat u de VFC kunt instellen op welke massagedruk 

ook tussen 'low' en 'high' (zoals een dimschakelaar).

VFC maakt integraal deel uit van het DIRECTFLOW™ 

systeem. Deze gepatenteerde klep biedt de gebruikers de 

ultieme persoonlĳ ke controle over de hydrotherapeutische 

omgeving van de spa.

De energiebesparende 
Variable Flow Control™

"met de VFC op lage stand 

gebruiken de pompen 50 % minder 

elektriciteit dan een gewone spa met 

driewegkranen"
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U LT I E M E  K R A C H T  B I N N E N
H A N D B E R E I K

De innovatieve gepatenteerde DIRECTFLOW™ motor zonder 
schakelingen en het leidingstelsel van de Platinum Elite modellen
 maken gebruik van bĳ zonder effi ciënte, duurzame pompen en 
motoren. Die zĳ n ongeveer onder elke hydrotherapeutische zitplaats 
ondergebracht of ten opzichte van een speciale functie zoals de 
koepel voor de voetenmassage opgesteld. Elke zitplaats wordt 
bediend door een persoonlĳ k DIRECTFLOW™ bedieningspaneel dat 
bestaat uit een aan/uit-schakelaar, een bedieningseenheid voor de 
luchttoevoer naar de jets en een Variable Flow Control ™ (VFC) 
besturingseenheid binnen handbereik van de gebruiker van de spa. 
VFC maakt integraal deel uit van het DIRECTFLOW™ systeem. Deze 
gepatenteerde klep biedt de gebruikers de ultieme persoonlĳ ke 
controle over de hydrotherapeutische omgeving van de spa.

Directflow™
waarom wisselen als het rechtstreeks kan?

"Misschien 
wel de beste 

therapeutische 
spa ter wereld"



"Een hoogwaardige spa 
is een combinatie 

van alleen de 
allerbeste functies – 

de Platinum Elite-modellen 
hebben ze allemaal"

App voor draadloze bediening van de spa via wifi  
Voortaan kunt u uw spa ook draadloos regelen! 
Dankzĳ  deze nieuwe smartphonetechnologie regelt u de 
therapeutische pompen, watertemperatuur en verlichting van uw spa 
ook draadloos. De onderhoudsfunctie geeft nuttig onderhoudsadvies 
en kunt u zo instellen dat u een melding krĳ gt wanneer u het water 
moet verversen of de fi lters moet reinigen. Deze draadloze app is een 
must voor al wie zĳ n eigen, perfecte spaomgeving wil creëren zonder 
een voet buiten te zetten.

Harman Premium Infi nity mediastereo
Het Harman Premium Infi nity-systeem produceert 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, 2 
pop-upluidsprekers, een krachtige subwoofer en een 
draadloze afstandbediening. Als optie kunt u Harman Premium 
Patio luidsprekers toevoegen aan de ombouw van uw spa. 

PolyPlanar®-stereo 
Een andere innovatieve stereo-optie is het PolyPlanar® cd-systeem. 
Als een van de beste audiosystemen op de markt beschikt het 
over een AM/FM-ontvanger, mp3-compatibiliteit, een subwoofer 
en drĳ vende afstandbediening. U kunt de ingebouwde 
pop-upluidsprekers 360° draaien om het geluid in 
de gewenste richting te sturen.

Platinum Elite Smart bedieningseenheid
Dit gebruiksvriendelĳ ke slimme toetsenbord maakt gebruik van een 
computergestuurd digitaal bedieningssysteem met lcd-
kleurenscherm. Dankzĳ  duidelĳ ke pictogrammen is de spa eenvoudig 
te bedienen. Bovendien is het geavanceerde toetsenbord meertalig 
en heeft het een wifi -functie. 
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ProHelix™ 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.

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

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

Multiblasters     
Grote jets met diverse uitgangen die synchroon meerdere waterstoten 
geven om de onderrug en voeten doeltreffend te masseren.

Whirlpooljets     
Drie van de vier spa's in deze klasse zĳ n uitgerust met een whirlpooljet. 
Ze kunnen grote hoeveelheden water laten ronddraaien zoals een 
massagebad. Ideaal om te ontspannen met dat geweldige gevoel 
van het water dat overal rond uw lichaam stroomt.

De producten uit de Platinum Elite Spa reeks maken gebruik van een revolutionaire technologie op het 
vlak van hydrotherapeutische jets: het gepatenteerde Helix-ontwerp op basis van een driedimensionale 
vorm met een dubbele spiraal.     

De nieuwe jet - met de toepasselĳ ke naam 'Helix' ('schroef') - werd zo ontworpen dat hĳ  een erg opmer-
kelĳ k hydromassage-effect creëert. Een effect dat u alleen bĳ  Artesian Spas vindt.  De jets werden ontwik-
keld op basis van het dubbele schroefconcept en maken gebruik van een rechtlĳ nige schroef aan de 
binnenkant van de cilinder. Daardoor krĳ gt de voortgestuwde waterstroom een draaiende spiraalbewe-
ging die voor de nodige pulsen en massagedruk zorgt. Deze jets vormen een totaalsysteem dat het neus-
je van de zalm is op het vlak van hydromassage.

Verlichte hoofdkussens 

met waterval

ProHelix™ jets Luxueuze verlichte kussens

AccuHelix™ jets

Pop-upluidsprekers

Sweeper jet

Aquaserene™
verlichte pop-up-
watereffecten

Multirug-

blaster

Whirlpooljets   

 

TheraHelix™ jets

Slimme 
bediening

Directfl ow™
bediening 
met VFC™

DynaBrite™
verlichting

Multivoetblasters

Afkoelzitplaats met jets

“De helix Jets™ van 
Artesian geven een unieke 
ontspannende, weelderige 

hydromassage”
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Helix Jets™ :  Een nieuwe draai aan 
jets in spa's



“Dynabrite™ verlichting 
zorgt voor een geweldige 
sfeer. De hele spa gloeit in 

alle kleuren die men zich kan 
voorstellen”

Elke Platinum Elite spa is standaard uitgerust met het DynaBrite™ ledverlichtingssysteem. Dat 

bestaat uit een grote hoofdlamp, lichten in de kussens, Pillowfalls en AquaSerene™ 

watereffecten, 7 bĳ komende onderwaterlichten en 2 accentlichten aan de buitenkant van de 

ombouw. Deze unieke lichtshow maakt gebruik van meerdere 2" fi ttingen waar 

gesynchroniseerde lichtgeneratoren zĳ n ingebouwd. Dit systeem met tien functies komt 

meteen tot leven zodra u op de knop van het bedieningspaneel van de spa drukt. Bĳ  elke druk 

op de knop wordt een van de (maximaal) vĳ f verschillende gekleurde lichten ingeschakeld. Op 

die manier kan de gebruiker een van zĳ n favoriete kleuren kiezen. Maar

de DynaBrite™ lichtshow heeft zĳ n naam niet te danken aan het stevige kleurenpalet. Verder in 

het menu beschikt u over een meerkleurig avontuurlĳ k palet bĳ  elke nieuwe druk

op de knop. De laatste vĳ f functies zĳ n verschillende combinaties van kleuren die op een

kunstzinnige manier in elkaar overvloeien. Het DynaBrite™ ledverlichtingssysteem is uw ticket 

voor een werkelĳ k adembenemende spa-ervaring.

Dynabrite™ ledverlichtingssysteem
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DirectFlow™-technologie met Variable Flow Control™

Het systeem maakt gebruik van kleinere, effi ciëntere 
pompen zonder (drieweg)kranen of dode punten – 
voor een maximale output met minimale weerstand. 
Op de laagste stand verlaagt de innovatieve VFC™ het 
energieverbruik van de pomp tot 50%.

Artesian slimme verwarming

De slimme verwarming van Artesian is een intelligent 
extern waterverwarmingssysteem. Het gebruikt alleen 
de elektriciteit die nodig is om het water tot de 
gewenste temperatuur te verwarmen.

Motors zonder schakelingen

De revolutionaire motors zonder schakelingen drĳ ven 
extreem duurzame pompen met een groot 
waterdebiet aan. De motors hebben tot 16 onderdelen 
minder dan traditionele motors. Bovendien hebben ze 
geen mechanische schakelaar nodig om van starten 
over te gaan op draaien, wat de effi ciëntie aanzienlĳ k 
verhoogt. Het bĳ komende voordeel is dat de pomp 
starten minder elektriciteit vergt.

WhisperPure™ circulatie de klok rond

Deze fantastische circulatiepomp laat het water tot 
100 keer per dag door de spa stromen. Het water is 
24 uur per dag in beweging, waardoor het vlekkeloos 
schoon en helder blĳ ft. Het geweldige aan deze pomp 
is dat ze slechts 0,4 ampère nodig heeft en dus 
supereffi ciënt is. Ze is bovendien heel stil – u hoort het 
niet eens als ze werkt.

Onderhoudsvrije ombouwen 
    
De prachtig ontworpen Permawood ombouwen van 
de Platinum Elite-reeks bestaan uit een duurzaam 
synthetisch materiaal dat zelfs de guurste 
weersomstandigheden aankan. De ombouw is 
onderhoudsvrĳ  en kan niet rotten of verslĳ ten. En het 
mooiste van het hele verhaal is dat er ook geen bomen 
moeten worden omgehakt!

Integrale schuimlaag en veiligheidskap

Bĳ  elke Platinum Elite spa zit er een dikke schuimlaag in 
de ruimte tussen de onderhoudsvrĳ e ombouw en de 
structuur. Artesian gebruikt schuim van het merk 
Icenyne®. Dat isoleert uitstekend, waardoor de spa zĳ n 
warmte behoudt. Het schuim volgt alle krommingen en 
holtes, wat een naadloze luchtbarrière oplevert die de 
spa een constante R-waarde geeft. 
De spa's van de Platinum Elite-klasse beschikken 
standaard over een luxueuze veiligheidskap die toe-
loopt van 5 inch tot 3 inch. Dit zorgt voor een dikke 
isolatielaag met een isolerende balk in de naad van de 
kap die de spa zĳ n warmte nog beter laat vasthouden.

De Platinum Elite spa van Artesian is de krachtigste 
en effi ciëntste spa op de markt. De innovatieve, 
wrĳ vingsloze microvoltpomp van deze spa loopt 24 
uur per dag en fi ltert voortdurend het water. De pomp 
heeft een debiet van maar liefst 114 liter water per 
minuut en een wegwerpfi lter van 2 micron dat tien 
keer beter fi ltert dan het fi lterelement van 4,6 
vierkante meter dat doorgaans wordt gebruikt. Voor 
amper enkele eurocent per dag wordt het water van 
uw spa gefi lterd door het fi jnste spafi lter dat 
momenteel verkrĳ gbaar is.

Maar Artesian gaat nog een stap verder in het 
verhaal van schoon water. Zo maakt ons CleanWater 
Management System gebruik van de Artesian 
Nature2 Mineral Stick in combinatie met het ProPure 
ozonsysteem. Hierdoor kan de eigenaar van een 
Platinum Elite spa erop rekenen dat het water 
automatisch van een heel hoge sanitaire kwaliteit is. 
Zo kan men het gebruik van sterke chemische 
producten tot een minimum beperken. Via een 
gestuurde vrĳ gave behoudt de Artesian Nature2 
Stick voldoende zilver in het water om de bacteriën 
te doden. Nadat een bacterie is gedood, blĳ ft het 
zilver aan de dode bacterie hangen tot er een 
hyperoxidatiemiddel in het systeem wordt 
geïnjecteerd. Dat maakt de bacterie los, waardoor 
het zilver opnieuw andere bacteriën kan doden. Dat 
hyperoxidatiemiddel is de ozon uit het ProPure 
ozonsysteem. Ozon is een middel dat het dodende 
vermogen van zilver aanvult en het zilver opnieuw vrĳ  
zet, zodat het nieuwe bacteriën kan doden. Net als 
ozon in de natuur door bliksem wordt voortgebracht 

en op die manier helpt om de atmosfeer schoon te 
maken, maakt een ozonator gebruik van een 
elektrische lading om ozon in de spa te produceren 
en zo de bacteriën te doden. Daardoor kan men het 
gebruik van chemische producten in het water tot 
een minimum beperken.

Het ProPure ozonsysteem is veel beter dan een 
gewoon ozonsysteem. In plaats van ozon in het 
water van de spa te injecteren zoals een ozonator, 
produceert de mengkamer van ProPure ozon in een 
afzonderlĳ ke kamer. Daar worden het water van de 
spa en de ozon samengebracht. Deze mengkamer 
vernietigt eventuele bacteriën in het water veel 
doeltreffender. Zodra het water is gereinigd met 
ozon, wordt het terug in de spa geleid. De 
mengkamer vult zich met ander water. Tĳ dens deze 
cyclus wordt uiteindelĳ k al het water van de spa 
gereinigd in de mengkamer. Op die manier is er veel 
minder kans dat de ozon roestvorming van de 
afdekhoes veroorzaakt. Bovendien is er geen sprake 
van de geur die soms vrĳ komt als ozon in het water 
van een spa wordt geïnjecteerd.

Het CleanWater Management System is 
gewoonweg de beste oplossing die op de markt van 
spa's voor thuisgebruik wordt aangeboden. Dankzĳ  
de werking van de magnetische circulatiepomp van 
Artesian die 24 uur per dag werkt, het exclusieve 
wegwerpfi lter van 2 micron, de Nature2*-technologie 
en het gebruik van ProPure ozon is het water in de 
spa zo helder dat het de EPA-standaard voor 
drinkbaar fl essenwater overtreft.

Schoon water en Platinum Elite spa's Platinum Elite spa's - ongeëvenaarde energie-effi ciëntie
Platinum Elite spa's zitten boordevol energiebesparende functies en groene technologieën. Dat 
maakt hen tot de meest energie- en kosteneffi ciënte spa's op de markt.

OPMERKING: dit waterzuiveringssysteem houdt de zuurtegraad (pH) van het water niet in balans. Controleer die regelmatig om er zeker van te zijn dat het waterzuiveringssysteem werkzaam is 
(dit geldt voor alle dergelijke systemen). In het begin kan het gebruik van dichloor nodig zijn voor periodieke agressieve behandelingen.

*Nature2 is een optie.

Spa's die gemaakt zĳ n uit Lucite® gegoten acrylaat zĳ n 
traditiegetrouw gemakkelĳ k schoon te maken. Nu heeft 
Lucite International zĳ n Lucite® acryloppervlakken naar 
een nog hoger niveau getild door ze uit te rusten met het 
antibacteriële Microban®. Deze beschermende stof 

voorkomt de groei van bacteriën die geurtjes, vlekken 
en productslĳ tage kunnen veroorzaken. Microban® 
verslĳ t niet mettertĳ d, want het zit in het oppervlak van 
de spa.
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De revolutionaire motors zonder schakelingen drĳ ven 

DirectFlow

Het systeem maakt gebruik van kleinere, effi ciëntere 

maakt hen tot de meest energie- en kosteneffi ciënte spa's op de markt.

Artesian slimme verwarming

De slimme verwarming van Artesian is een intelligent 
extern waterverwarmingssysteem. Het gebruikt alleen 

Motors zonder schakelingen

WhisperPure

Deze fantastische circulatiepomp laat het water tot 

Integrale schuimlaag en veiligheidskap

™

Het systeem maakt gebruik van kleinere, effi ciëntere 

Onderhoudsvrije ombouwen
    
De prachtig ontworpen Permawood ombouwen van 

maakt hen tot de meest energie- en kosteneffi ciënte spa's op de markt.

Artesian Spas®

& WATERZUIVERINGHET ULTIEME IN ENERGIE-EFFICIËNTIE

Schoon water en Platinum Elite spa's 

Lucite met Microban



specifi caties
zitcapaciteit 8

droog gewicht 500 kg

gewicht vol 2.580 kg

watercapaciteit 2.080 liter

pompen x 5 therapiepompen

circulatie/fi ltering 24-hr Whisper Pure™

directfl ow controls 5

verwarming Artesian slimme verwarming

Full Foam ja

licht DynaBrite™ led

fi ltertype (2) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerp Micron

jets                             69

specifi caties
zitcapaciteit 7

droog gewicht 440 kg

gewicht vol 2.350 kg

watercapaciteit 1.910 liter

pompen x 5 therapiepompen

circulatie/fi ltering 24-hr Whisper Pure™

directfl ow controls 5

verwarming Artesian slimme verwarming

Full Foam ja

licht DynaBrite™ led

fi ltertype (2) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerp Micron

jets                             67

De compleet nieuwe Pelican Bay beschikt 

over de meeste ruimte die een Platinum Elite 

spa ooit heeft geboden. Deze spa is u

itgerust met maar liefst 69 heel krachtige, 

geavanceerde jets en vĳ f therapiepompen, 

net als met een WhisperPure 

circulatiesysteem met een pomp met een 

hoog debiet. De Pelican Bay Platinum Elite 

spa offert geen therapeutische 

eigenschappen of prestaties op 

aan de omvang.

Het is niet verwonderlĳ k dat de Piper Glen 

van Consumer Digest de 'Best Buy' Award 

in de Premium-categorie spa's kreeg. Met 

zĳ n 67 geavanceerde massagesets met 

hoog debiet en vier volledige therapeutische 

zitplaatsen biedt de Piper Glen in elk geval 

de ultieme spa-ervaring.

2,75 m x 2,35 m x 0,97 m 2,35 m x 2,35 m x 0,97 m2,35 m x 2,35 m x 0,97 m2,35 m x 2,35 m x 0,97 m
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specifi caties
zitcapaciteit 6

droog gewicht 410 kg

gewicht vol 2.210 kg

watercapaciteit 1.800 liter

pompen x 5 therapiepompen

circulatie/fi ltering 24-hr Whisper Pure™

directfl ow controls 5

verwarming Artesian slimme verwarming

Full Foam ja

licht DynaBrite™ led

fi ltertype (2) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerp Micron

jets                             67

specifi caties
zitcapaciteit 5

droog gewicht 270 kg

gewicht vol 1.575 kg

watercapaciteit 1.305 liter

pompen x 4 therapiepompen

circulatie/fi ltering 24-hr Whisper Pure™

directfl ow controls 4

verwarming Artesian slimme verwarming

Full Foam ja

licht DynaBrite™ led

fi ltertype (2) 4,65 m² geplooid

(1) wegwerp Micron

jets                             58

Deze Platinum Elite spa zit vol met 

mogelĳ kheden en heeft dezelfde afmetingen 

en troeven als de Piper Glen. Maar dankzĳ  

de specifi eke ligplaats en de dubbele 

roterende voetenjets en massage voor de 

kuiten is dit een unieke spa. Typisch voor de 

Platinum Elite modellen is het gebruik van 

een fl exibele drievoudige zitplaats met 

omhullende en aanpasbare jets met een 

hoog debiet die als optie verscheidene 

variaties van hydromassage bieden.

2,35 m x 2,35 m x 0,97 m

Deze middelgrote spa is ergonomisch 

ontworpen, zodat u op uw plaats blĳ ft zitten 

terwĳ l de jets hun wondere werk verrichten. 

Deze spa is uitgerust met een specifi eke 

ligplaats met armsteunen en een 

dynamische supermasserende voeten- en 

benenruimte in de ligstand. De Quail Ridge is 

een ruimtebesparende spa die door de 

meeste deuren gaat, maar die u toch 

gemakkelĳ k alle luxe en comfort biedt die zo 

kenmerkend zĳ n voor de 

Platinum Elite modellen.

2,35 m x 2,02 m x 0,89 m
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ProPure Ozon: natuurlĳ ke 
helderheid is prachtig
Welk voordeel heeft ozon voor het water van uw spa? 
ProPure 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. ProPure ozon verhoogt ten slotte de 
prestaties van chloride en broom in uw spa en zorgt 
ervoor dat u veel minder chemische producten nodig 
hebt om het water sprankelend en schoon te houden. 
De wervelkamer biedt een maximaal vermogen.

Full Foam isolatie
De ruimte tussen de onderhoudsvrĳ e ombouw en de 
structuur is gevuld met schuim met een hoge i
solatiewaarde. De combinatie van de Full Foam isolatie 
en onze stevige afdekhoes zorgt ervoor dat bĳ  onze 
spa's de warmte veel beter wordt vastgehouden dan bĳ  
eender welk model van de concurrentie. Maar dat is 
nog niet alles! Full foam isolatie biedt nog een hele reeks 
andere voordelen. Denk maar aan een sterkere 
structuur van de spa en minder slĳ tage van de lassen 
op de buizen, aangezien het isolatiemateriaal alle jets en 
slangen stevig op hun plaats houdt. Op die manier 
krĳ gen bewegingen en trillingen in de buizen zo goed 
als geen kans, waardoor de levensduur van het 
buizenstelsel spectaculair wordt verlengd.

Duurzame acrylkuip
Elke Artesian spa is uitgerust met een duurzame 
kuipconstructie van mooi acryl met ons Diamond Bond 
versterkingssysteem dat levenslang meegaat. Onze jets 
draaien op lagers in plaats van kunststof, zodat ze 
gemakkelĳ k kunnen worden ingesteld. Bovendien zĳ n 
onze kussens gemaakt van in de massa gekleurd 
schuim van gesloten cellen dat tegen barsten, 
verkleuring en waterabsorptie bestand is.

Duurzame PermaWood
ombouw
Bĳ  Artesian zorgen we ervoor dat u de best mogelĳ ke 
waarde krĳ gt door de hoogste kwaliteit aan te bieden 
die tegenwoordig op de markt van de spa's verkrĳ gbaar 
is. Elke Platinum Elite spa is standaard uitgerust met 
een duurzame Permawood ombouw en een volledig 
van ABS gemaakte bodem, net als met een 
afvoeropening in de bodem waarmee het water 
gemakkelĳ k kan worden vervangen.

Dynabrite™ ledsysteem
Een zintuiglĳ ke veelkleurige led-lichtshow bestaande 
uit 1 grote hoofdlamp, 7 bĳ komende lampen verspreid 
over de spa, verlichte kussens en Pillowfalls, 
AquaSerene watereffecten en 2 accentlichten 
op de ombouw.

Helix: Een nieuwe draai aan 
jets in spa's
Alle spa's van de Platinum Elite reeks maken gebruik 
van een revolutionaire technologie op het vlak van de 
hydrotherapeutische jets: het gepatenteerde 
Helix-ontwerp op basis van een driedimensionale vorm 
met een dubbele spiraal. De nieuwe jet - met de toe-
passelĳ ke naam 'Helix' ('schroef') - werd zo ontworpen 
dat hĳ  een erg opmerkelĳ k hydromassage-effect 
creëert. Een effect dat u alleen bĳ  Artesian Spas vindt. 
De jets werden ontwikkeld op basis van het dubbele 
schroefconcept en draaien niet alleen, maar maken 
ook gebruik van een rechtlĳ nige schroef aan de 
binnenkant van de cilinder. Hierdoor krĳ gt de 
voortgestuwde waterstroom een draaiende 
spiraalbeweging, die voor de nodige pulsen en massa-
gedruk zorgt die geen enkele andere spa 
u kan bieden.

Standaardkenmerken Standaardkenmerken... vervolg
Platinum Elite micronfi lter
Het wegwerpmicronfi lter van de Platinum Elite spa 
creëert een unieke fi ltermethode voor spa's met 
circulatiesystemen. Hierbĳ  worden op het oppervlak 
van het fi lter vezels met een lagere dichtheid gebruikt. 
Dichter bĳ  het midden zitten vezels met een hogere 
dichtheid. Op die manier kan het fi lterpatroon meer vuil 
tegenhouden. Bovendien werkt het fi lter zo heel wat 
doeltreffender en gaat de helderheid van het water er 
aanzienlĳ k op vooruit. Het ontwerp van het 
wegwerpfi lter verbetert de circulatie van het water en 
zorgt ervoor dat u minder chemische producten moet 
gebruiken in uw spa. Deze oplossing is veel 
doeltreffender gebleken dan het standaard 
plooifi lterpatroon. 
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Motor zonder 
schakelingen
Technologie
De revolutionaire 
motoren zonder 
schakelingen in de 
Platinum Elite spa's 
drĳ ven pompen voor 
hoge watervolumes aan die lang meegaan en 
bĳ zonder betrouwbaar zĳ n. Het resultaat is de meest 
energie-effi ciënte en rendabele spa die momenteel op 
de markt verkrĳ gbaar is!

Bĳ  een motor zonder schakelingen is er geen 
mechanische schakeling nodig die de motor van de 
startpositie naar de draaipositie brengt, waardoor hĳ  
veel effi ciënter werkt. Deze techniek brengt ook het 
werkingslawaai naar beneden, dat wordt veroorzaakt 
door onder meer de trillingen en de elektrische ruis die 
bĳ  conventionele motoren wel hoorbaar zĳ n. Een extra 
troef van de motor zonder schakelingen is dat er 10 tot 
16 onderdelen minder nodig zĳ n dan bĳ  een 
conventionele motor. Een groot aantal potentieel 
problematische onderdelen zĳ n dus al van bĳ  het begin 
weggelaten. De levensduur van onze motoren zonder 
schakelingen wordt uitgedrukt in decennia in plaats 
van in honderden uren.

WhisperPure™ 
circulatiesysteem
De verbluffende, uitermate effi ciënte pomp
(113 l bĳ  0,4 A) stuwt al het water in de spa tot 100 
keer per dag door ons speciale Micronfi lter en de 
effi ciënte ProPure ozonator en verwarming. Ons 
WhisperPure™ circulatiesysteem met Silent 
pomptechnologie is zo stil dat u nauwelĳ ks kunt 
geloven hoe hard het wel werkt.

PermaBase ABS vloer
De ABS-vloer is een volledig gegoten basis die de 
onderzĳ de van uw spa beschermt tegen het weer.

Een groene spa?
Een massa vermogen? Als het niet effi ciënt is, hebt u 
er niets aan. Het Platinum Elite DirectFlow-systeem, 
dat gebruikmaakt van onze pompen zonder schakelin-
gen, zorgt ervoor dat u op het einde van de maand 
geen hoge elektriciteitsfacturen in de bus vindt. 
Wegens hun lage vermogenseisen en de sturing van 
de waterstroom pompen onze systemen meer water 
en krĳ gen ze met minder weerstand te maken. In 
combinatie met onze gepatenteerde VFC’s betekent 
dit dat een Platinum Elite spa in sommige gevallen 
50% minder kost tĳ dens het gebruik dan een 
traditionele spa. Het is de bedoeling dat u zich o
ntspant in uw Platinum Elite spa, in de wetenschap dat 
luxe en hoge prestaties niet gepaard gaan met een 
hoger verbruik en hoge kosten.

drĳ ven pompen voor 

Een groene spa?
Een massa vermogen? Als het niet effi ciënt is, hebt u 
er niets aan. Het Platinum Elite DirectFlow-systeem, 
dat gebruikmaakt van onze pompen zonder schakelin-
gen, zorgt ervoor dat u op het einde van de maand 
geen hoge elektriciteitsfacturen in de bus vindt. 
Wegens hun lage vermogenseisen en de sturing van 
de waterstroom pompen onze systemen meer water 
en krĳ gen ze met minder weerstand te maken. In 

AquaSerene™
Elke Platinum Elite spa is standaard uitgerust
met diverse, rustgevende AquaSerene™ watereffecten. 
Twee pop-upfonteinen, aangedreven door de 24-uurs 
circulatiepomp, bieden een constante bron van 
visuele en auditieve rust.

Pillowfall watereffecten
Elke Platinum Elite spa is ook uitgerust met 2 
ontspannende en rustgevende watervallen. Geniet 
gewoonweg van het serene geluid van vallend water of 
nestel u onder de warme waterval die over uw nek en 
rug stroomt. Ons standaard DynaBrite™ systeem 
verlicht zowel de Pillowfall als de fonteinen 
met ledlampen.



Artesian stereosystemen
Uw zoektocht naar de ultieme 
multizintuiglĳ ke spa-ervaring is 
voorbĳ . De Platinum Elite spa's 
van Artesian bieden voortaan 
de twee meest innovatieve 
audiosystemen die tegenwoor-
dig op de markt voor spa's ver-
krĳ gbaar zĳ n.

Artesian buitenhuisluidsprekers
Wanneer u op uw patio van muziek wilt genieten, maar 
wanneer u uw spa niet gebruikt! Met één druk op een 
schakelaar kunt u genieten van het hoogwaardige geluid 
van de waterbestendige 5" speakers met dubbele conus 
op de ombouw van de spa. U hoeft de afdekhoes niet op 
te tillen en verspilt dus geen warmte!

Acrylkleuren

PermaWood ombouwen

Standaardkenmerken
Gepatenteerde DirectFlow™ technologie

Energiebesparende VFC's

Individuele bediening per therapiepomp

Gepatenteerde Helix jets™

DynaBrite™ multiledverlichting

2 Pillowfalls

2 AquaSerene™ watereffecten

WhisperPure™ 24-uurs circulatiesysteem

Pompen zonder schakelingen die lang meegaan

Artesian slimme verwarming

Artesian Smart Control-pakket

Platinum Elite Smart bediening via verlicht paneel

ProPure™ ozon waterbehandeling

Drie fi lters voor wateronderhoud (incl. 1 wegwerpmicronfi lter)

Complete controle dankzĳ  instelbare jets

Plaatjes van roestvrĳ  staal

Volledig schuim

PermaBase™ ABS-vloer

Volwaardige afvoer in de bodem

3” tot 5” ASTM Super afdekhoes

PermaWood™ ombouwen

Afkoelzitplaatsen met jets - een exclusief kenmerk van Artesian

Heen en weer gaande jet

Opties
Draadloze bediening van de spa via app voor smart technologie 
en smartphones

PolyPlanar cd- en mp3-stereosysteem (incl. 2 pop-up
luidsprekers via IR, subwoofer en drĳ vende afstandbediening)

    Artesian zwarte patioluidsprekers(5”)

Harman Premium Infi nity mediastereo met drĳ vende 
afstandbediening

    Harman patioluidsprekers met zilveren coating (6,5”)

Crystal UVC

Artesian Nature 2 patroon

Pro-Guard afdekhoes

Onderhoudsvrĳ e Rock ombouw (in Java of Zandsteen)

Garantie
Structuur 12 jaar

Oppervlak 7 jaar

Onderdelen en buizen 3 jaar

Arbeidstĳ d 3 jaar

PermaWood™ ombouw 2 jaar

OPMERKING: - Specifi caties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewĳ zigd.
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poolandspa.com

Taupe Rood Grĳ s Java Zwart Antiek

Artesian stelt met trots zĳ n gegoten acrylaat met antibacteriële bescher-
ming voor. Microban werd na tests veilig bevonden en is bĳ  de EPA geregi-
streerd. Het product dringt door tot de cellen van micro-organismen en 
verstoort daar de belangrĳ kste functies. Hoewel eigenaars van een spa nog 
altĳ d een normaal onderhoudsprogramma moeten volgen, gaat Microban 
de groei van bacteriën tegen die geurhinder en vlekken veroorzaken tussen 
twee onderhoudsbeurten door.

Pelican Bay alleen beschikbaar in Zilvermarmer, Kwarts, Parelmoer, 
Oesteropaal, Middernachtopaal en Mineraalwit.

Opties

E R VA A R  H E T  U LT I E M E  G E V O E L
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Java Rock Zandsteen

Onderhoudsvrĳ e Rock 
ombouw
De mooie duurzame Rock ombouw is een optie waarmee 
u uw spa nog vele jaren extra onderhoudsvrĳ  kunt houden. 
De onderhoudsvrĳ e ombouw rot niet, roest niet, verbuigt 
niet, slĳ t niet en hoeft niet te worden vervangen. De pane-
len zĳ n gemaakt van duurzaam synthetisch materiaal dat 
tegen de guurste weersomstandigheden bestand is, zoals 
sneeuw, vocht, regen, ĳ zel en hitte. U hoeft deze weersbe-
stendige, duurzame Rock ombouw – die niet verkleurt en 
vlekken geen kans geeft – niet te schilderen of te vernissen. 
Indien nodig kunt u deze ombouwen gemakkelĳ k schoon-
gemaken met zeep en water. En het mooiste van het hele 
verhaal is dat er ook geen bomen moeten worden omge-
hakt!

Harman Premium Infi nity 
mediastereo

Het Harman Premium Infi nity-sys-
teem produceert het beste geluid 
in diverse mediaformaten, zoals 
bestanden op uw iPod® of ande-
re mp3-spelers (via de ingebouw-
de aux- en USB-poort). Ook 
draadloos streamen via bluetooth 
kan. Het systeem beschikt ook 
over een AM/FM-radio, 2 
pop-upluidsprekers, een krachti-
ge subwoofer en een draadloze 
afstandbediening.

Harman patioluidsprekers
Beluister uw favoriete muziek tĳ dens het tuinieren of 
tĳ dens een moment van ontspanning op uw patio. 
Deze externe Harman-luidsprekers bieden een onge-
evenaarde geluidskwaliteit. 

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 golfl engte op 
om virussen, bacteriën, algen, schimmels en micro-or-
ganismen te vernietigen en af te voeren. Deze technolo-
gie wordt ook gebruikt door bedrĳ ven die water bottelen 
en om ziekenhuisapparatuur te steriliseren.

App voor draadloze bediening 
van spa
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. 

ProGuard afdekhoes
De ProGuard afdekhoes is uitgerust met een taps lopend 
schuimen inzetstuk (150 mm x 100 mm) uit Dura-Core met 
een hoge dichtheid en heeft c-kanaalbalken van gegalvani-
seerd staal. Daardoor is ze over het volledige oppervlak be-
stand tegen een kracht van 270 kg.

Artesian Nature 2
Garandeert de eigenaar van een Platinum Elite spa dat 
het water automatisch van een heel hoge sanitaire kwa-
liteit is, terwĳ l daarvoor slechts een minimum aan sterke 
chemische producten nodig is. De Artesian Nature 2 
zorgt ervoor dat er altĳ d voldoende zilver in het water 
achterblĳ ft dat de bacteriën doodt. (Opgelet: niet compatibel 

met broom).

Wit Tourmaline Parelmoer Zilvermarmer

Mineraal-
wit

Kwarts

SierraCaraïbisch 
blauw

Zand

Middernacht-
opaal

Marineblauw

Toscaanse zon

Vermiljoen

Middernacht-
canyon

Oester-
opaal

Mystieke 
smaragd

Zomersaffi er KobaltMajestueuze 
lucht

Maanland-
schap

Harman patioluidsprekers

teem produceert het beste geluid 
in diverse mediaformaten, zoals 
bestanden op uw iPod® of ande-
re mp3-spelers (via de ingebouw-
de aux- en USB-poort). Ook 
draadloos streamen via bluetooth 
kan. Het systeem beschikt ook 

Poly-Planar cd-stereo
Poly-Planar® waterdichte AM/FM-ontvanger en 
cd-speler met mp3-aansluiting, pop-upluidsprekers 
en drĳ vende afstandbediening.



Artesian Spas®

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

Telefoon : +32 (0)3 779.90.92
Website: www.artesianspas.be     E-mail: info@artesianspas.be

Uw erkende Artesian dealer is: 
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PLATINUM ELITE™

Ervaar het ultieme gevoel


