Limelight -mallisto
®

Every Day Made Better ™
Hot Spring® -ulkoporeallas on henkilökohtainen pakopaikkasi arjelta.

Parempi maailma

Se on inspiraation lähde, josta voit ammentaa milloin tahansa – se

Hot Spring -ulkoporealtaassa elämän kiihkeä rytmi hidastuu, ja

auttaa sinua olemaan paras mahdollinen itsesi. Varaa joka päivä aikaa

saat nauttia luonnosta, mikä toisinaan pääsee unohtumaan arjen

siihen, että voit keskittyä hetkeen, virkistäytyä ja saada kosketuksen

kiireiden keskellä. Ihaile yötöntä yötä, elokuun kuutamoa, syksyn

sinulle tärkeisiin asioihin.

ruskaa tai tähtikirkasta talvitaivasta revontulineen. Ulkona Hot Spring
-ulkoporealtaan lämpimän veden syleilyssä vietetty aika muuttaa

Parempi minä

suhtautumistasi ympäröivään maailmaan. Tunnet yhteyttä tärkeiden

L ä m m i n ve s i , ve d e n ke l l u t t a v a v a i k u t u s j a h i e r ov a t

asioiden kanssa ja huomaat jälleen, miten paljon kaikkea kaunista

vesihierontasuuttimet voivat tuoda ennenkokemattoman hyvän olon

silmiesi edessä on.

tunteen. Ulkoporeallas on sinulle erityinen paikka, jossa arjen haasteet
jäävät tauolle. Aamulla se valmistaa tulevaan päivään, ja illalla se

Mikä tekee Hot Spring -ulkoporealtaasta muita paremman?

auttaa rentoutumaan ja parempaan uneen. Ulkoporealtaassa löydät

Hot Spring -ulkoporealtaat ovat ansainneet maineensa alan johtavana

parhaan version itsestäsi.

tuotemerkkinä yli neljänkymmenen vuoden ja reilusti yli miljoonan
myydyn ulkoporealtaan kokemuksella. Uskomme, että tuotteemme

Parempia ihmissuhteita

tekevät elämästä täydemmän. Sen mahdollistaminen on Hot Spring

Ulkoporealtaassa vietetty aika muiden kanssa syventää ihmissuhteita

-ulkoporealtaiden ydin. Olemme asettaneet tehtäväksemme tarjota

ja keskusteluista tulee mielekkäämpiä. Siellä on helppo avautua ja

sinulle The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ -elämyksen,

vaalia ihmissuhteita. Hyödyt jatkuvat myös altaasta noustua, ja elämä

johon kuuluvat ennennäkemätön kylpy- ja hierontakokemus,

täyttyy hetkistä, jotka vahvistavat tärkeimpiä ihmissuhteitasi.

uudet innovaatiot, jotka tekevät vedenhoidosta vaivatonta, ja
energiansäästöominaisuudet, jotka pitävät käyttökustannukset kurissa.
Hot Spring -ulkoporealtaassa voit rentoutua ja näet päiväsi, yösi ja
itsesi aivan uudessa valossa.
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Hyvä olo
ulottuvillasi
Kun hankit Hot Spring
-ulkoporealtaan kotiisi,
vesiterapian elvyttävä teho
o n kä y t ö s s ä s i a i n a k u n
haluat. Ulkoporealtaasta voi
tulla päivittäisenä rituaalina
h y v i n vo i n t i e l ä m ä n t a p a s i
perusta, joka auttaa sinua
voimaan paremmin niin mielen,
kehon kuin tunne-elämänkin
suhteen.

LIMELIGHT® COLLECTION
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Limelight-mallisto
Haluat itsellesi ja perheellesi kaikkein parasta. Käytät

Voimakkaat vesihierontasuuttimet takaavat räätälöitävän

rahasi viisaasti ja haluat nauttia joka hetkestä. Myös

hierontakokemuksen, joka on ver taansa vailla.

ulkoporealtaan pitäisi täyttää korkeat vaatimuksesi.

Innovatiivinen muotoilu saa Limelight -ulkoporealtaat

Mutta miten löytää monista vaihtoehdoista juuri sinulle

erottumaan massasta. Niitä on helppo käyttää ja ylläpitää.

täydellinen ulkoporeallas?
Ulkoporealtaiden ykkösbrändin laadun, luotettavuuden ja

Oma terveyslähteesi

maineen ansiosta on helppo ymmärtää, miksi Limelight

Saammeko esitellä Hot Spring® Limelight® -ulkoporealtaat?

-ulkoporeallas on laadultaan ja hinta-laatusuhteeltaan

Upeat, innoittavat ulkoporealtaat ovat täydellinen

paras premiumluokan ulkoporeallas.

terveyskeidas, josta voit nauttia joka päivä juuri silloin
kun haluat. Tuotteiden loistava laatu ja alan paras
asiakaspalvelu tekevät kokemuksesta vaivattoman ja
huolettoman vuodesta toiseen.
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Astu Limelight -ulkoporealtaaseen
Haluatpa sitten kylpeä aamuhämärässä, iltapäivän auringossa tai tähtikirkkaan yötaivaan

kulmavalaisimet luovat ainutlaatuisen tunnelman, olitpa sitten nauttimassa

alla, Hot Spring® -ulkoporealtaassa viettämäsi aika rikastuttaa elämääsi. Limelight®

ulkoporealtaan lämpimästä vedestä altaassa tai seurustelemassa ystäviesi kanssa

-ulkoporealtaiden entistäkin kutsuvamman ulkonäön, uusien muotoiluinnovaatioiden

altaan äärellä.

ja suuremman sisätilan ansiosta voit aloittaa ja lopettaa päivän virkistyneenä ja
uudistuneena.

Ulkoporealtaat on valmistettu vuosien käyttöä varten huippuluokan materiaaleista
legendaarisella Hot Spring -tarkkuudella ja -työnlaadulla, joiden tukena on kattava

Upea puhdaslinjainen muotoilu avautuu tilavaksi sisätilaksi, jossa jokainen istuin

takuu. Alan johtavan valmistajan paras palvelu ja tuki takaavat, että Limelight täyttää

on muotoiltu kehon luonnollisten muotojen mukaisesti tuomaan lisää mukavuutta

kaikki toiveesi ulkoporealtaiden suhteen.

ja tukea. Vesihierontasuuttimet on sijoitettu harkiten koko kehon hierontaa silmällä
pitäen. Ulkoporealtaan innovatiivinen monipistevalaistusjärjestelmä ja täysimittaiset
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1. Huoleton vedenhoito
FreshWater®-suolajärjestelmä tarkoittaa sitä, että käytät
vähemmän aikaa ulkoporealtaan ylläpitoon ja enemmän
aikaa ulkoporealtaasta nauttimiseen.

2. Tyylikäs muotoilu ulkoa ja sisältä
Ta r k a t l i n j a t j a h i e n o v a r a i s e t
muodot tuovat tuoreen näkökulman
ulkoporeallasdesigniin heijastellen
Hot Spring -ulkoporealtaiden laatua ja
innovaatioita.

2
3

3. Tilavat, mukavat istuimet
Muotoillut akryyli-istuimet asettavat kehon juuri
sopivaan stressiä lieventävään asentoon, pitävät
sinut paikoillasi ja tuovat lisää sisätilaa.
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4. Kestävä ulkopanelointi
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Pitkät vaakapaneelit, joissa on hienovarainen
puunsyykuviointi, antavat ulkoporealtaan verhoilulle
lämpimän, modernin ulkonäön ja ajatonta kauneutta.
Ulkopanelointi on suunniteltu säänkestäväksi, ja sillä
on viiden vuoden takuu.

5. Valmiusmerkkivalo
Näet yhdellä silmäyksellä, onko ulkoporeallas
kylpyvalmis. Merkkivalolla ilmoitetaan myös huoltoja ylläpitotietoa.

6. Valaistus
Kolmea eri kokoa olevat valopisteet ja koko altaan

Limelight -ulkoporealtaiden geometriset linjat sopivat sekä
perinteiseen että moderniin sisustustyyliin. Ulkotilojen
sisustustrendien inspiroima vaakasuora ulkoverhoilu on samalla
kertaa moderni ja ajaton. Ulkoverhoilua on saatavana useaa eri väriä.

korkuiset valolistat kulmissa valaisevat altaan niin
sisältä kuin ulkoa. Kuusi eri väriä ja säädettävä kirkkaus
luovat toivottuun tunnelmaan sopivan valaistuksen,
rauhallisesta sykkivän eläväiseen.
LIMELIGHT® COLLECTION
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Parempi hieronta
Yli miljoonan ulkoporealtaan ja 40 vuoden kokemuksen ansiosta olemme

tehokasta vesihierontaa varten tai

kehittäneet vesihierontakokemuksen täydelliseksi. Suurellakaan määrällä

kevyeksi kosketukseksi – helposti

voimakkaita vesihierontasuuttimia ei ole merkitystä, elleivät vesisuihkut osu

vesihierontasuutinta kiertämällä.

oikealla tavalla oikeaan kohteeseen.

Helppokäyttöisen säätimen ansiosta
voit säätää vesisuihkua niin, että saat

Hot Spring® -ulkoporealtaiden istuimet ja vesihierontasuuttimet on suunniteltu

juuri sinulle räätälöidyn kokemuksen

toimimaan yhdessä niin, että ne tuottavat tarkan, sinulle räätälöidyn paremman

SmartJet™ -järjestelmällä.

hierontakokemuksen.

Koko vartalolle
Räätälöitävä hieronta

Harkiten

Eri päivinä on erilaiset tarpeet. Vain Hot Spring -ulkoporealtaissa on Comfort

vesihierontasuuttimet hoitavat

Control™ -järjestelmä, jolla voi säätää sopivan määrän ilmaa ja vettä joko

valittuja lihasryhmiä niskasta ja olkapäistä selkään, pohkeisiin, ranteisiin ja

sijoitetut

jopa jalkateriin saakka. Valitse paras istuin. Limelight® -ulkoporealtaassa on
monta eri vaihtoehtoa täydellistä koko kehon hierontaa varten.

Ergonomia, joka sopii sinulle
Parempi hieronta alkaa mukavista istuimista, jotka on muotoiltu kehon
luonnollisten muotojen perusteella. Limelight -ulkoporealtaissa on tilava
jalkatila sekä integroidut tyynyt, ja istuinten asettelu on suunniteltu
lievittämään stressiä. Istuimia on monella korkeudella, joten jokainen löytää
mukavan ja juuri kehonsa tarpeisiin sopivan istumapaikan itselleen.

SmartJet-ominaisuuden ansiosta hierontakokemusta voi räätälöidä vesihierontasuuttimen suihkua
ohjaamalla, käynnistämällä ja sulkemalla.
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Voittamaton vedenhoito
Aikasi on liian kallista haaskattavaksi ulkoporeallaskemikaalien kanssa puuhasteluun. FreshWater®-suolajärjestelmä
on mullistava keksintö, joka poistaa arvailut vedenpuhdistuksesta, joten voit käyttää enemmän aikaa ulkoporealtaasta
nauttimiseen.

Helppo ja intuitiivinen

Se myös säästää vettä. Hyvin hoidettuna veden käyttöikä

Vesi puhdistetaan titaanipatruunalla, joka muodostaa

pitenee ja ulkoporealtaan täyttöväli voi olla jopa

automaattisesti klooria suolasta. Kloorin tuottotaso

12 kuukautta – mikä on jopa kolme kertaa pidempi kuin

asetetaan helposti painiketta painamalla.

muilla järjestelmillä.*

Järjestelmää käytetään ulkoporealtaan pääohjauspaneelista.

Ulkoporealtaan omistajana on helppoa

Selkeät viestit näytöllä poistavat arvailun tarpeen

Titaanipatruuna kestää enimmillään neljä kuukautta, eikä

näyttämällä, miten kaikki toimii ja mitä säätöjä mahdollisesti

sitä tarvitse huoltaa. Kun titaanipatruuna pitää vaihtaa,

tarvitaan.

vaihto sujuu sekunneissa ilman työkaluja tai altaan
tyhjennystarvetta.

Huoltovapaan patruunan
vaihto sujuu sekunneissa ilman
työkaluja.

Luonnolliselta tuntuva, pidempään kestävä vesi.
Kemikaalien käytön vähenemisen ansiosta voit unohtaa

FreshWater-suolajärjestelmä muuttaa ulkoporealtaan

voimakkaat hajut, ihon kutinan ja silmien ärtymisen. Vesi

käyttökokemusta merkittävästi poistamalla vedenhoidosta

on pehmeämpää ja tuntuu luonnolliselta

murehtimisen tarpeen. Kun vesi on aina lämmin ja

.

käyttövalmis, käytät vähemmän aikaa ulkoporealtaan
ylläpitoon ja enemmän aikaa sen käyttämiseen.

*Ulkoporealtaan veden käyttöikään vaikuttaa monta tekijää, kuten käyttökuormitus ja vesikemia. Nämä tekijät huomioon ottaen kolme patruunaa
riittää pitämään veden puhtaana ja kirkkaana jopa koko vuoden ajan.
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Yksi 3 patruunan pakkaus riittää
koko vuoden vedenhoitoon.*

Kaksitoiminen suodatus
Limelight® -ulkoporealtaissa on ainutlaatuinen kahden

Suolajärjestelmä

suodattimen järjestelmä, jonka ansiosta suodatus on
tehokkaampaa ja jatkuvaa. Toinen suodattimista vastaa
ympärivuorokautisesta suodatuksesta hiljaisella,
jatkuvatoimisella SilentFlo 5000™ -kiertovesipumpulla.
Toinen suodattimista on tarkoitettu vesihierontasuuttimien
pumpuille puhdistamaan vettä, kun tarve on suurin.
Kahden suodattimen ansiosta tehokasta suodatuspinta-

Nauti
puhtaammasta
vedestä

alaa on enemmän, ja vesi pysyy puhtaampana vähemmällä
ylläpidolla. Yksinkertaisen yläpuolelta vaihdettavan
muotoilun ansiosta suodattimen puhdistus on helppoa.

LIMELIGHT® COLLECTION
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Parempi energiatehokkuus
HotSpring ® on alan johtava yritys energiaa säästävien

Wavemaster™-hierontapumppuja käytetään yksinomaan hieronnan tuottamiseksi ja

ulkoporealtaiden teknologiassa ja valmistuksessa. Sinun ei

ne ovat päällä vain silloin kuin haluat.

tarvitse murehtia korkeista sähkölaskuista, sillä käytämme
ulkoporealtaissamme kaikenkattavaa EnergySmart™-järjestelmää,

Smar tJet ™ -järjestelmän avulla voi kohdistaa vir tauksen valittuihin

joka pitää veden haluamasi lämpöisenä ja samalla sähkölaskun

vesihierontasuutinryhmiin. Tämä kohdistaa pumpputehon oikeaan kohteeseen oikeana

kurissa.

aikana säästäen samalla energiaa.
Suunnittelemme No-Fault™-lämmittimemme niin, että ne siirtävät äärimmäisen

Limelight® -ulkoporealtaissa on innovatiivinen FiberCor®-eristys,

tehokkaasti lämpöä veteen.

joka eristää altaan kokonaan ja on tiheydeltään nelinkertainen
verrattuna useimmissa ulkoporealtaissa käytettyyn 8 kg/m 3

Kaikissa malleissa on himmennettävät LED-valot, jotka käyttävät mahdollisimman

vaahtoon.

vähän energiaa.

Me asetamme standardin
Valmistamme itse porealtaisiimme kannet varmistaaksemme oikean sopivuuden

Käytitpä HotSpring -ulkoporeallasta millä tavalla tahansa, voit olla varma, että se on

ja tiukan tiiviyden. Tiheävaahtoeristys muodostaa ytimen, jolla on korkea

suunniteltu pitämään käyttökustannukset mahdollisimman pieninä. Kaikki mallit ovat

R-arvo, ja erityinen eristystiiviste estää lämmön karkaamisen saumoista, joten

tiukkojen Kalifornian Energiakomission (CEC) -standardien ja Yhdysvaltain ulkoporealtaita

lämmityskustannukset pysyvät kurissa.

koskevan kansallisen energiatehokkuusstandardin APSP 14 mukaisia.

Matalaenerginen SilentFlo 5000™ -kiertovesipumppu pitää ulkoporealtaan veden
jatkuvassa liikkeessä käyttäen vähemmän energiaa kuin 40 watin hehkulamppu.
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Näe kaikki uudessa valossa
Sisävalaistus
Virtaavan veden katseleminen ja kuunteleminen
voi olla erityisen rauhoittavaa ja tyynnyttävää.
Valaistu ulkoporealtaaseen virtaava vesi korostaa
kokemuksen kauneutta ja hienoa tunnelmaa

Valitse mielialan mukaan
Sisävalaistus koostuu useista valopisteistä, joita on kolmea eri kokoa ja jotka korostavat
allaskuoren muotoja. Voit valita värin mielialasi mukaan valitsemalla valon värin ja
kirkkauden tai antaa värin vaihtua kaikkien kuuden kirkkaan värivaihtoehdon kautta.

Ulkoinen valaistus
Ulkoinen valaistus luo tunnelman, ja Limelight® -ulkoporealtaiden säädettävän
valaistuksen dramaattisen tehon ymmärtää parhaiten vasta kokiessaan sen pimenevässä
illassa. Kaksi valaisinta altaan kuoren etukulmissa ulottuvat alhaalta ylös luoden
ainutlaatuisen tyylikkään valotunnelman. Valoteho on säädettävä ja valittavissa on
kuusi värivaihtoehtoa. Monivärinen LED-valaistus voidaan kytkeä automaattisesti päälle
neljäksi tunniksi joka ilta.

Värivaihtoehtoina on kuusi jalokivisävyä: safiiri, turkoosi, smaragdi, kulta, ametisti ja rubiini.
14
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Käskystäsi
Helppo ja fiksu käyttää
Säädä vesihierontasuuttimia, valaistusta, langatonta viihdettä ja paljon muuta IQ
2020™- porealtaan säätöjärjestelmällä – ohjelmointia ei tarvita. Pääohjauspaneelia
on helppo käyttää ulkoporealtaan sisä- ja ulkopuolelta. Valitse sopiva vedenlämpö, ja
sitten "säädä kerran ja unohda". Ulkoporeallas palaa automaattisesti suosikkiasetuksiisi
myös mahdollisen virtakatkon jälkeen.

Edistynyt ohjauspaneeli
Pääohjauspaneelista on helppo käyttää ulkoporealtaan lukitustoimintoa, kätevää 10
minuutin puhdistusjaksoa ja muita toimintoja. Vesihierontasuuttimille ja valaistukselle
on omat painikkeensa, jotta käytetyimpien ominaisuuksien säätö olisi nopeaa ja kätevää.

Heti käyttövalmis
Tiedät aina, milloin ulkoporeallas on käyttövalmis – myös kauempaa ja kun altaan kansi
on suljettuna. Ohjelmisto toimii kehittyneenä diagnostiikkajärjestelmänä. Hyvin erottuva
värikoodattu valo näyttää yhdellä silmäyksellä, kun ulkoporeallas on saavuttanut
asetetun lämpötilan. Logovalo ilmoittaa myös, kun on ylläpidon, suodattimen vaihdon tai
huollon aika – ominaisuus löytyy vain Hot Spring® -ulkoporealtaista. Siitä on todellista
hyötyä, etenkin talvella.

Vihreä – ulkoporeallas on
käyttövalmis.
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K e l t a i n e n
–
U l ko p o r e a l l a s t a o n
t u r va l l i s t a kä y t t ä ä .
Saattaa kuitenkin olla,
että jokin lisäominaisuus
vaatii tarkistamista.

Punainen – ota yhteys
jälleenmyyjään.
Välitä jälleenmyyjälle
ohjauspaneelissa
mahdollisesti ilmoitettu
tieto ongelman
selvittämiseksi.

LIMELIGHT® COLLECTION
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Viihdettä ja innovaatioita
Täydellinen kuva
Hanki lisävarusteena säänkestävä 55 cm:n langaton HD-monitori, niin ulkoporealtaassa ja terassilla voi katsoa
televisiota, suoratoistaa videota ja paljon muuta. 1080p-kuvatarkkuus yhdistettynä heijastuksia ja häikäisyä
estävään pinnoitteeseen takaa erinomaisen kuvanlaadun. Monitorin jalusta asennetaan helposti ja turvallisesti
ulkoporealtaan pohjaosan alle. Yhdistä monitoriin mediatoistin tai liitä se kodin videolähteisiin helposti HDMIkaapelilla. Vankan rungon ja karkaistun lasin ansiosta LCD-monitori sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Kestävä
vinyylistä valmistettu monitoripeite ulkoporealtaan kannen väreissä tarjoaa lisäsuojaa säätä vastaan.

Langaton yhteys
On monta tapaa nauttia viihteestä Limelight® -ulkoporealtaassa.
Lisävarusteena hankittava langaton viihdejärjestelmä, joka
käyttää laajennettua Bluetooth®-teknologiaa, mahdollistaa
musiikin livetoiston ja soittolistojen käyttämisen. Voit myös
kuunnella podcastia tai äänikirjaa. Järjestelmään voi liittää
laitteita enimmillään 45 metrin säteellä, ja kappaleiden
nimet näytetään selkeällä ohjauspaneelilla. Voit tilata
ulkoporealtaasi neljällä kaiuttimella, jotka on sijoitettu
parhaan äänentoiston kannalta juuri oikeaan paikkaan.
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*

Riippuu ympäristön lämpötilasta ja muista tekijöistä.
Kysy tarkempia tietoja Hot Spring -jälleenmyyjältäsi.

** Yhdysvaltalaiset patentit #8,688,280 and #8,838,280
*** Käyttöliittymä on saatavana vain englanniksi

Nautintoa vuoden ympäri

Mielenrauhaa

Chillaillaan

Kaikki hallinnassa

Lisävarusteena hankittavalla CoolZone -järjestelmällä vettä on helppo

Oletko usein matkoilla, allas on kesämökillä/kakkosasunnolla tai haluat

joko lämmittää tai viilentää – se ei ole mahdollista useimmissa muissa

muuten mielenrauhaa? Connextion®- ulkoporealtaan kaukovalvontajärjestelmä

ulkoporealtaissa. Nauti viilentävästä pulahduksesta keskellä kuumaa päivää,

valvoo Hot Spring®-ulkoporeallastasi myös silloin, kun et itse pääse paikalle.

lämpimästä kylvystä viilenevässä illassa tai kylmävesihoidosta milloin tahansa.

Patentoidun** teknologian ansiosta sinä ja Hot Spring -jälleenmyyjäsi voitte valvoa

CoolZone-järjestelmä toimii yhdessä ulkoporealtaan lämmittimen kanssa ja

ulkoporeallastasi mistä tahansa, ja VirtualValet™-viestitoiminto ilmoittaa sinulle ja

nostaa tai laskee lämpötilaa tehokkaasti muutamassa tunnissa*.

jälleenmyyjällesi, jos allas tarvitsee toimenpiteitä. Sen ansiosta tarvittava ylläpito

™

ja huolto voidaan tilata viipymättä – myös silloin kun olet poissa***.
LIMELIGHT® COLLECTION
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Lisävarusteet
Käytät ulkoporeallastasi entistäkin enemmän, kun lisäät käyttömukavuutta Hot Spring®

Lift’n Glide™

-lisävarusteilla. Tuotteet on erityisesti suunniteltu Limelight® -ulkoporeallastasi varten,

Se on yhtä yksinkertaista kuin se kuulostaakin – nosta

jotta kokemuksesi olisi mahdollisimman antoisa. Älä vaaranna altaan takuuta tai

kansi, liu'uta sitä takaisinpäin ja avaa sitten, jotta

sijoituksesi arvoa hankkimalla muiden valmistajien tuotteita. Vaadi vain aitoja Hot Spring

pääset käyttämään nopeasti ja mukavasti Hot Spring

-lisävarusteita.

-allastasi. Vaatii vähintään 36 cm tilaa (tilan tarve

Helppokäyttöiset kannen
kippimekanismit

UpRite

Kannen kippimekanismit, jotka on suunniteltu

Vain vähän tilaa terassilla, huvimajassa tai

erityisesti Hot Spring -altaasi kantta varten,

pihanurkkauksessa? UpRite™-kippimekanismi on

tekevät altaan käytöstä helppoa. Nämä

ihanteellinen ratkaisu ja suojaa myös katseilta

patentoidut mallit mahdollistavat sen, ettei

käytön aikana. Vaatii vähintään 18 cm tilaa (tilan

sinun tarvitse nostaa kantta minnekään

tarve riippuu ulkoporealtaan mallista ja sijainnista).

käyttäessäsi allasta, ja pidentävät samalla
kannen käyttöikää.

CoverCradle
P r e m i u m l a a t u i s e s s a
kannenavausjärjestelmässä on
matalaprofiilinen muotoilu ja
kaasuiskunvaimentimet, joiden avulla kansi
liukuu pehmeästi ja avaaminen käy käden

Altaaseen menoa helpottavat portaat
Täydennä Limelight Collection ulkoporeallastasi ja varmista turvallinen nousu altaaseen ja altaasta pois.

Everwood
Everwood™-portaat on valmistettu samasta kestävästä
polymeerimateriaalista kuin Limelight -ulkoporealtaiden
ulkopanelointi, ja valittavissa ovat yhteensopivat värit
Coastal Grey, Espresso ja Sable.

käänteessä. CoverCradle™-järjestelmässä on

Polymeeri

kaksi pneumaattista iskunvaimenninta.

Valmistettu kestävästä ja kevyestä polymeeristä, joka

CoverCradle II -järjestelmässä on yksi

soveltuu kierrätettäväksi. Saatavana ulkopaneloinnin kanssa

kaasuiskunvaimennin. Molemmat vaativat

yhteensopivat värit Coastal Grey, Wenge ja Sable.

™

vähintään 61 cm tilaa (tilan tarve riippuu
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riippuu ulkoporealtaan mallista ja sijainnista).

ulkoporealtaan mallista ja sijainnista).

Allasvarjo
o

Varjosta ulkoporeallastasi 360 kiertyvällä allasvarjolla.
Jauhemaalattu alumiini ja sinkitty teräs ovat ruostumattomia.
Ulkoporealtaan ulkopaneloinnin alle asennettava pohjalevy
tekee allasvarjosta vakaan. Allasvarjon läpimitta on 3 metriä
ja sitä on saatavilla väreissä Crème ja Navy.

Pyyheteline
Pidä pyyhe ulottuvillasi tässä helposti koottavassa
pyyhetelineessä. Teline on jauhemaalattua pronssinväristä
alumiinia ja sopii tyylikkääksi ja käteväksi lisäksi
ulkoporealtaasi viereen.

Kaide
Kaiteen pohjalevy asennetaan turvallisesti ja vakaasti
ulkoporealtaan ulkopaneloinnin alle. Kaide kääntyy niin,
että se tukee kulkua ulkoporealtaan sisä- ja ulkopuolella.
Paristolla toimiva LED-valaistus helpottaa turvallista käyttöä
yöllä.

LIMELIGHT® COLLECTION
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The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™
Maailman parhaiden ulkoporealtaiden valmistaminen ja vertaansa vailla olevan

SPA

omistajuuskokemuksen tarjoamisesta joka vuosi palkinnon

omistajan kokemuksen tarjoaminen on intohimomme. Saamme jatkuvasti tunnustusta
erinomaisesta laadusta ja hinta-laatusuhteesta. Hot Spring -ulkoporealtaat valmistaa
®

Meille on myönnetty SpaSearch-sertifikaatti erinomaisen

MANUFACTURER

2019

perustamisesta vuonna 2005 lähtien.

Watkins Wellness , jonka kokeneilla työntekijöillä on keskimäärin yli vuosikymmenen
®

työkokemus. Tämä omistautuneisuus ja kokemus tarkoittavat ylivertaista laatua,
luottamusta ja luotettavuutta sinulle ja perheellesi, sekä monia nautinnollisia vuosia

Parhaat ulkoporeallasjälleenmyyjät

Hot Spring -porealtaan omistajana.

Kun valitset Hot Spring -ulkoporealtaan, valitset ulkoporealtaiden ominaisuuksien ja
designin kehittyneimmät innovaatiot sekä koulutetut ammattilaiset. Osaavat paikalliset

Asiakasyhteytesi

jälleenmyyjämme tarjoavat erinomaista asiakaspalvelua ennen ostoa, oston aikana

Olemme myyneet yli miljoona ulkoporeallasta ainoana tuotemerkkinä

ja kauan sen jälkeen. Meillä on alan laajin verkosto aidosti innostuneita ja avuliaita

maailmassa – Hot Spring -ulkoporealtaita on pihoilla ja puutarhoissa

jälleenmyyjiä.

enemmän kuin mitään muuta tuotemerkkiä. On perheitä, jotka ovat jo toisen tai
kolmannen sukupolven ulkoporealtaan omistajia! Olemme menestyksekkäin
tuotemerkki, jota myydään kaikkialla Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä 70 muussa maassa.

Tuotemerkki, johon voit luottaa
Yli 40 vuoden ajan olemme kasvattaneet mainettamme korkean laadun pohjalta,
mutta sinun ei tarvitse luottaa vain meidän sanaamme. Lue aitojen Hot Spring
-porealtaiden omistajien, juuri sinun kaltaistesi ihmisten, mielipiteitä verkkosivulla
HotSpring.co.uk/Reviews.

Watkins Wellness on ulkoporealtaiden ja vesiharjoittelutuotteiden johtava yritys. Sen
emokonsernina on Fortune 500 -yhtiö MASCO Corporation, jonka koteihin tarkoitettuihin
tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi:
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Limelight-mallisto
Moderni tyyli ja poikkeuksellinen suorituskyky
Limelight®-mallisto tarjoaa poikkeuksellista laatua, tyylikkyyttä ja suorituskykyä. Tilavat sisätilat, geometrinen muotoilu ja moniväriset valopisteet korostavat allaskuoren
muotoilua ja modernia designia. Voit nojautua tyytyväisenä tilavaan istuimeen tietäen tehneesi parhaan valinnan – Hot Spring® -ulkoporeallas on suunniteltu ja valmistettu
ohjenuoranaan hyvä hierontakokemus, matalat käyttökustannukset ja helppo ylläpito. Kutsumme sitä termillä The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ -elämys..

Prism™

Pulse™

Flair™

Flash™

Beam™

Henkilömäärä

7

7

6

7

4

Makuupaikka

Yksi

Ei

Yksi

Ei

Ei

Mitat (cm)

231 x 279 x 97

226 x 226 x 97

213 x 213 x 91

213 x 213 x 91

203 x 203 x 84

Vesitilavuus (l)

1 990

1 685

1 270

1 365

1 115

Vesihierontasuuttimia

73

49

43

41

19

Valaistu vesiputous

Yksi

Yksi

Yksi

Yksi

Yksi

Sähkövirran
vaatimukset

230V / 16 A + 25 A

230V / 20 A

230V / 16 A

230V / 16 A

230V / 16 A

Malli

LIMELIGHT® COLLECTION
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Allaskuori
Allaskuori on lasikuituvahvisteista akryylimateriaalia, joka kestää ja säilyy hyvännäköisenä pitkään.
Valitse mieleisesi perinteisistä ja moderneista värivaihtoehdoista.

Alpine White

Ice Grey

Platinum

Tuscan Sun

Desert

Ulkopanelointi
Olimme edelläkävijöitä ulkoporealtaissa suositussa puukohokuvioinnissa, ja Limelight® -altaiden
ulkopaneloinnissa käytetty oma Everwood™-materiaalimme on tyylikäs, erittäin kestävä ja vaatii
vain vähän ylläpitoa. Valitse suosikkisi kolmesta värivaihtoehdosta, jotka sopivat moneen eri
rakennus- ja sisustustyyliin.

Coastal Grey

Sable

Espresso

Kannet
Jokainen Limelight -kansi on UL-tutkimuslaitoksen luokittelema ASTM-turvallisuusstandardien mukaisesti.
Kansissa on lapsiturvallinen lukitus ja säädettävät hihnat, joilla kansi pysyy napakasti paikallaan.

Slate
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Caramel

Chestnut

Isompi on parempi.

PRISM

Hot Spring Limelight® -ulkoporealtaiden suurin allas Prism™ sopii aktiivisille perheille ja viihtymiseen. Altaassa on

Henkilömäärä 7

seitsemän istumapaikkaa, rentouttava makuupaikka sekä aurinkotuolimainen istuin, jossa on vesihierontasuuttimet
ranteiden, pohkeiden ja jalkaterien hierontaa varten.

Prism on suunniteltu kokonaisvaltaista hierontakokemusta varten, ja siinä on useita suunnattuja Precision™vesihierontasuuttimia ja voimakkaita hydroterapiasuuttimia. FootStream XL, joka on vain suurimmassa ja parhaassa
Limelight-ulkoporealtaassa, antaa poikkeuksellisen hienon jalkojen ja jalkaterien hierontakokemuksen.
Prism-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 32.

Tärkeimmät ominaisuudet
FreshWater®-suolajärjestelmävalmius
73 vesihierontasuutinta
Makuupaikka
Vidro™-valaistu vesiputous
231 x 279 x 97 cm
1 990 litraa

Prism, jossa on Ice Grey -värinen allaskuori.

LIMELIGHT® COLLECTION
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PULSE

Rentoudu sinulle tärkeiden ihmisten seurassa.

Henkilömäärä 7

Vaali ihmissuhteita perheen ja ystävien kesken tilavassa Pulse™-ulkoporealtaassa, johon mahtuu seitsemän
aikuista. Avoin, miellyttävä istuinrakenne on omiaan keskusteluille. Allas antaa tehokkaan vesihieronnan, ja
jalkaosan suunnatut Precision™-vesihierontasuuttimet ovat käytössä joka istuimella.

Pulse-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 32.

Tärkeimmät ominaisuudet
FreshWater®-suolajärjestelmävalmius
49 vesihierontasuutinta
Avoin istuinrakenne
Vidro™-valaistu vesiputous
226 x 226 x 97 cm
1 685 litraa
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Pulse, jossa on Alpine White -värinen allaskuori.

Ympäröi itsesi hemmottelevilla
vesihierontasuuttimilla ja tyylikkyydellä.

FLAIR
Henkilömäärä 6

Tämä suositun kokoinen ulkoporeallas, jossa on avoimia muotoiltuja istuimia ja tilava makuupaikka, on
ominaisuuksiltaan joustava. Flair™-ulkoporeallas on tilava, ja sen harkiten sijoitetut vesihierontasuuttimet lievittävät
koko kehon jännityksiä. Monen hoitovaihtoehdon ansiosta altaasta tulee suosikkipaikkasi, jossa voit rentoutua
tyylillä.

Flair-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 32.

Tärkeimmät ominaisuudet
FreshWater®-suolajärjestelmävalmius
43 vesihierontasuutinta
Makuupaikka
Vidro™-valaistu vesiputous
213 x 213 x 91 cm
1 270 litraa

Flair, jossa on Alpine White -värinen allaskuori.

LIMELIGHT® COLLECTION
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FLASH

Isonkin porukan suosikki.

Henkilömäärä 7

Seitsenpaikkainen tilava ulkoporeallas on koko perheen suosikkipaikka. Moderni geometria tulee hienosti esille
avoimissa istuimissa, kahdeksankulmaisessa jalkatilassa ja moniväristen valopisteiden korostamissa muodoissa.
Flash™ ulkoporeallas on sisältä tilava, ja sen pohja-ala on suosittu 213 x 213 cm. Jalkatilan neljä suunnattua
Precision™-vesihierontasuutinta antavat jalkaterähieronnan neljälle kulmaistuimelle.

Flash-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 32.

Tärkeimmät ominaisuudet
FreshWater®-suolajärjestelmävalmius
41 vesihierontasuutinta
Avoin istuinrakenne
Vidro™-valaistu vesiputous
213 x 213 x 91 cm
1 365 litraa
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Flash, jossa on Alpine White -värinen allaskuori.

Pieni koko. Suuret mahdollisuudet.

BEAM

Beam™ on kooltaan pienempi ulkoporeallas, joka sopii täydellisesti kahdelle, mutta siihen sopii vaivatta

Henkilömäärä 4

myös neljä aikuista. Allas on intiimi tila, jossa voi uppoutua hoitavan hieronnan hellimäksi ja samalla nauttia
ympäröivän luonnon kauneudesta.

Kussakin kulmaistuimessa on eri vesihoitomahdollisuudet, ja suuri jalkatila on yksi altaan tilavien sisätilojen
eduista.

Beam-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 32.

Tärkeimmät ominaisuudet
FreshWater®-suolajärjestelmävalmius
19 vesihierontasuutinta
Avoin istuinrakenne
Vidro™-valaistu vesiputous
203 x 203 x 84 cm
1 115 litraa

Beam, jossa on Alpine White -värinen allaskuori.

LIMELIGHT® COLLECTION
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PRISM ™
Henkilömäärä

FLAIR ™

FLASH ™

BEAM ™

7

7

6

7

4

231 x 279 x 97

226 x 226 x 97

213 x 213 x 91

213 x 213 x 91

203 x 203 x 84

1 990

1 685

1 270

1 365

1 115

540

460

400

385

320

3 085

2 700

2 140

2 300

1 750

73
1
1
2
3
7

49

43

41

19

1
1
2

1
2
1
6

1
3
1

1

4
4

4
2

2

4
4

2
2

10
41

4
35
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Valinnaiset viihdeominaisuudet
Langaton TV
Langaton Bluetooth®-audiojärjestelmä

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Rauhoittava toimintatila
Taustavalaistu Vidro™-nauhavesiputous
Moniväriset Raio™-valopisteet
Ulkopuolen monivärinen valaistus ja
ajastin

•
38
•

•
32
•

•
32
•

•
27
•

•
30
•

•
Valinnainen

•
Valinnainen

•
Valinnainen

•
Valinnainen

•
Valinnainen

9 200 + 9 000 + 9 000
2,5 + 2,5 + 2,5
5,2 + 5,2 + 5,2

9 200 + 9 000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

9 000
2,5
5,2

14

9

9

9

9

16 A + 25 A
•

20 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

Mitat (cm)
Vesitilavuus (l)
Paino tyhjänä (kg)
Paino täytettynä* (kg)
Vesihierontasuuttimia (yhteensä)
FootStream-vesihierontasuutin
Pyörivä XL-kaksoisvesihierontasuutin
Pyörivä XL-vesihierontasuutin
Suunnattava XL-vesihierontasuutin
Pyörivä vakiokokoinen
kaksoisvesihierontasuutin
Pyörivä vakiokokoinen vesihierontasuutin
Suunnattava vakiokokoinen
vesihierontasuutin
Pyörivä Precision-vesihierontasuutin
Suunnattava Precision-vesihierontasuutin

Vedenhoitojärjestelmät
FreshWater®-suolajärjestelmävalmius
FreshWater® III -otsonijärjestelmä
(ei ole yhteensopiva FreshWater-suolajärjestelmän
kanssa)

Vesihierontapumput
WaveMaster™
Jatkuva teho (hevosvoimaa)
Huipputeho (hevosvoimaa)
Suodatus
Suodatuspinta-ala (m2)
Sähkövirran vaatimukset
230 V – 50 Hz
Muut kokoonpanot**
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PULSE ™

* Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kaksi 80 kg painavaa kylpijää
** Riippuu paikallisista sähkövirran ominaisuuksista.

LIMELIGHT® COLLECTION
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www.kuumalahde.fi
020 7710 800

Painatamme esitteemme vain Forest Stewardship Council (FSC) -paperille. Painettu EU:ssa
kierrätyspaperille, joka sisältää 10 % kuluttajajätettä ja on FSC-sertifioitua. FSC takaa, että esitteidemme
paperin kuitumateriaali on lähtöisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Anna esite eteenpäin tai toimita se
kierrätykseen.

© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot, värit ja pintamateriaalit voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia ominaisuuksia ei ole kaikissa tuotteissa. Painettu EU:ssa. Hot Spring, Limelight,
Prism, Pulse, Flair, Flash, Beam, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, Clean Screen, Comfort Control, CoverCradle, Connextion, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Necessories, No-Fault,
Nobody Backs You Better, Precision, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, UpRite, Vanishing Act, Vidro ja Wavemaster ovat Watkins Manufacturing Corporation -yhtiön tavaramerkkejä. Bluetooth on Bluetooth Special Interest Group (SIG) -ryhmän rekisteröity tavaramerkki. Hüppe ja
Hansgrohe ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Kaikkien 230 V:n verkkovirtaa käyttävien mallien asennuksen täytyy tapahtua valtuutetun sähköasentajan toimesta paikallisten määräysten mukaisesti. Yhdysvaltalaiset patentit #5,647,736; #5,810,257; #5,810,262; #5,924,850 ja
muut haetut patentit.

