
RecSport®-vastavirta-allas I R200

W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ®

HotSpring-tuotteiden valmistajaltaHyvinvointi käsittää sekä kehon että mielen.
Hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole pelkkää fyysistä treenaamista. Siinä on kyse perheen 

kanssa vietetystä ajasta, omista hetkistä, rentoutumisesta ja viihtymisestä. R200 on juuri 

oikea valinta sinulle, joka haluat nauttia veden kaikista ominaisuuksista, oli se sitten 

polskuttelua lasten kanssa, rentoutumista vesihieronnan avulla tai altaassa kuntoilua. R200 

tekee kaiken tämän mahdolliseksi – vieläpä oman kodin rauhassa.
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Mitat (P x L x K) 366 X 226 X 127 cm

Vesitilavuus 5 054 litraa

Paino 837 kg (kuivana) / 6 680 kg (täytettynä*)

Allaskuoren värivaihtoehdot Alpine White tai Ice Grey

Ulkopaneloinnin värivaihtoehdot Mocha tai Grey

Uintiteknologia 3 vastavirtasuutinta – maksimi 815 litraa minuutissa

Vastavirtapumppu 2,5 hv jatkuva teho; 5,2 hv huipputeho – kaksinopeuspumppu

Istuimet 5 istuinta

Vesihierontasuuttimet – 27 kpl 1 suuri vesihierontasuutin, 2 pyörivää vesihierontasuutinta, 2 suunnattavaa 
vesihierontasuutinta, 22 minivesihierontasuutinta

Vesihierontasuutinten pumppu 2,5 hv jatkuva teho; 5,2 hv huipputeho – kaksinopeuspumppu

Hallintajärjestelmä** LCD-hallintapaneeli 230 V / 24 A, 50 Hz

Vesiputous 1 valaistu vesiputous

Vedenpuhdistus CD-otsonointi

Suodatuspinta-ala 9 m2

Altaan valaistus 20 moniväristä LED-valopistettä

Runkorakenne Puuta

Pohjarakenne Lämpömuovattu ABS-jalusta

Lämmitin 3 000 W / 230 V

Energiatehokkuus Kansallisen standardin APSP 14 ja Kalifornian Energiakomission (CEC) 
-standardien mukaisia Kalifornian lakien mukaan.

Otekaiteet, ruostumatonta terästä 3 otekaidetta, ruostumatonta terästä

Musiikkijärjestelmä 8 kaiutinta ja subwoofer, Bluetooth®-yhteensopiva

Fitness-tarvikkeet Uintilieka, soutusarja, vastusnauhat, lattiapeili, vesikuntopyörä

Kansi- ja kippimekanismivaihtoehdot Watkinsin kannet ja kippimekanismit (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Slider 
-kansiasennus tai VacuSeal™-kansijärjestelmä, CoverCradle™/ProLift™ III

Lisävalinnat CoolZone™-jäähdytysjärjestelmä, SwimDek®-pinta-asennussarjat, Signature-
portaat,

 Ice Grey   Alpine White   Grey    Mocha

Allaskuoren värit Ulkopaneloinnin värit

R200 RecSport®-
vastavirta-allas

HotSpring-tuotteiden valmistajalta

* Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kymmenen 80 kg painavaa aikuista 
**Muut sähköiset konfiguraatiot ovat mahdollisia

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot, värit ja pintamateriaalit voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta


