JOKA SÄÄN ALTAAT

Joka sään altaissa uima-altaiden ja porealtaiden
parhaat puolet yhdistyvät yhdessä edullisessa
paketissa. Altaat on helppo asentaa, ja niitä
voidaan käyttää sekä kuumina että kylminä.
Joka sään altaat ovat käyttövalmiita 365 päivää
vuodessa.
Kuntoile, rentoudu tai polskuttele: nämä altaat
ovat täydellisiä sekä suurille ryhmille että
yksinäisille pulahtajille.

VIHREÄÄ AJATTELUA: PITKÄN AIKAVÄLIN SÄÄSTÖT ALTAAN OMISTAJILLE

Jokaisessa Arctic-yrityksen valmistamassa Joka sään altaassa on ainutlaatuinen
ohjelmointimahdollisuus, jonka ansiosta virtaa voidaan käyttää silloin, kun sähköverkossa on eniten joutokapasiteettia – ja kun sähkö on yleensä halvimmillaan.
Muista kysyä myyntiedustajaltasi, miten tämä toimii ja miten helppoa on säästää
vielä enemmän!

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS SAATTAA OLLA RAHANARVOISTA!
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Kaikki tietävät, että Kanadan talvet ovat hieman koleita.
Niinpä ympäri vuoden käytettävän altaan hankkiminen ei
tulekaan monille mieleen.

Muut altaat

Ainoastaan patentoitu Freeheat-eristysjärjestelmämme
tekee tämän mahdolliseksi. Viimeisten 3 vuosikymmenen
aikana viimeistelty Freeheat on saanut innoituksensa
pohjoisen ilmanalan talojen eristyksistä ja perustaakin
toimintansa näille. Me keskitymme eristämään tarvittavat
kohdat ja ottamaan talteen kaikki mahdolliset altaan
käyttöä helpottavat syöttöenergiat. Luomamme tiivis
ilmaonkalo auttaa lämmittämään veden ja suojaamaan
varusteita äkillisiltä lämpötilan muutoksilta. Virran
katketessa järjestelmämme suojaa koko allasta jäätymiseltä
useita päiviä jopa kylmimmissä ympäristöissä.
Altaalla oleva järjestelmä valvoo ja säätää altaan rungon
sisäosan lämpötilaa jäähdyttäen tarvittaessa hellepäivinä
kaikki joka sään altaan mekaniikkaosat patentoitua Ross
Exhaust -järjestelmää käyttäen.

Arctic® joka sään altaat
Pumpulta tuleva ympäristön
kuumuus läpäisee altaan kuoren ja
lämmittää veden. Talvella kuumuus
palaa pumppualueelle virran
puuttuessa.

TULOS YMPÄRIVUOTINEN
KAIKKIIN ILMASTOIHIN SOVELTUVA
ALLAS.
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SETRIPUU | LUONNOLLISTA TÄYDELLISYYTTÄ
Runkomme ovat erityinen ylpeyden aiheemme,
sillä ne ovat ainutlaatuisia sekä konseptinsa
että esteettisyytensä puolesta. Jokaisen
altaan uunikuivattu tuoksusetrirunko kestää
ylivertaisesti kaikkia lämpötilanvaihteluja,
kosteutta ja tuholaisia, joita kussakin ilmastossa
on. Havupuihin kuuluva nopeasti kasvava ja
kova setri on uusiutuva luonnonvara, joka
kuvastaa sitoumustamme altaan osissa
olevien petrokemiallisten tuotteiden määrän
vähentämiseen. Tämä puu on peräisin
kansainvälisesti sertifioiduista ja kestävän
kehityksen mukaisista metsänhakkuista.
Päivä päivältä yhä enemmän kertakäyttöisiä
tuotteita kuluttavassa maailmassa meidän
setripuiset runkomme uivat vastavirtaan. Ne
ovat kestäviä ja korjattavissa ja ne päätyvät
epätodennäkoisimmin kaatopaikalle.
Arctic valmistaa täyden tuotesarjan yhteensopivia
setriportaita, terasseja ja lisävarusteita
täydentämään pihasi tyyliä.
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KLASSISET HUOLTOVAPAAT RUNGOT
(lisävaruste)
Uudelleen suunnitellut klassiset huoltovapaat runkomme ovat saaneet vaikutteita hyväksi havaitusta setrirungostamme –
olemme tuottaneet tämän kauniin ja toiminnallisen rakenteen 100 % komposiittimateriaaleista. Kiinteät ylä- ja alakaiteet ja
pystypinnat on valmistettu HighWood-komposiittimateriaalista. Se kestää erinomaisesti auringon ja sään vaikutukset, tehden
Arctic Span ulkopinnasta täysin huoltovapaan.
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REFLEX TORSIONTM -LETKU

Parempaa suorituskykyä, vähemmän ongelmia.

Arctic Spas® on ensimmäinen alansa yritys, joka hyödyntää Reflex Torsion™
-letkua jokaisessa porealtaassa. Tämä varta vasten suunniteltu putki on
suunniteltu kietoutumaan jäykän PVC:n päälle, mikä mahdollistaa laajemman
liimauspinta-alan ja suuremman veden virtauksen ja poistaa letkun liikkumisesta
aiheutuvat liitäntävuodot. Altaan letkuissa oleva vesi saattaa olla painavaa, joten
tämä letku paisuu vaimentaakseen liittimien rasitusta. Reflex Torsion™ -letku
on läpinäkyvä, ja sen sisällä kulkee värikoodattu PVC-lanka. Tämä mahdollistaa
helpon vianmäärityksen ja väriliiman huomioimisen vesitestatessamme kunkin
porealtaan tehtaalla. Jos korjauksia joskus tarvitaan, Reflex Torsion™ -letku
voidaan yleensä kiinnittää letkunkiristimellä paljon ennen kuin vuotokohta
voitaisiin edes löytää täysin vaahtomuovista valmistetussa altaassa.

TRU-GUARD™-LÄMMITYS
Viiden vuoden takuulla, mukisematta.
Lämmittimiin tulee vikoja useammin kuin muihin porealtaan osiin. Tämä
johtuu siitä, että useimmat poreallaslämmittimet hyödyntävät veteen upotettua lämmityslaitetta, mikä altistaa tämän suoraan potentiaalisille kemiallisen
epätasapainon tai huonon vedenlaadun vaaroille (kyseinen ongelma on
yleensä takuun ulkopuolella). Arctic Spas® -porealtaiden lisävarusteena
saatava Tru-Guard™ -lämmitin hyödyntää lämmitysteknologian uusimpia
tuulia maksimoidakseen tehokkuuden ja luotettavuuden, sinun mielenrauhasi
tähden. Tru-Guard™-lämmityselementti on tiivistetty vedelle altistumisen
varalta samalla suojauksella kuin mitä käytetään kaupallisten happosäiliöiden
pinnoitteissa. Tämä patentoitu pinnoite estää mineraalien kerääntymisen ja
suojaa osia syöpymiseltä.
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MAAILMAN
ENSIMMÄINEN INTERNETIIN YHDISTETTY HALLINTAJÄRJESTELMÄN
JOKA SÄÄN ALLAS. OMINAISUUDET JA VAIHTOEHDOT
Hallintajärjestelmän ominaisuudet ja vaihtoehdot
Kaikkien Arctic Spas -porealtaiden vakiovarusteisiin kuuluu huippuluokan
hallintajärjestelmä. Yhdessä testatun, kestävän ja itsediagnosoivan altaan päällä
sijaitsevan ohjauspaneelin kanssa Arctic Spa -hallintajärjestelmä on sekä kätevä että
luotettava. Kaikki altaan toiminnot, mukaan lukien lämpötilan säätö, suodatuksen hallinta,
LED-valaistus ja paljon muuta, ovat helposti ulottuvillasi.

Edistynyt hallintajärjestelmä (lisävaruste)
Arctic Spas® on ensimmäisenä poreallasyrityksenä yhdistänyt älypuhelimen ja
altaan onSpa®-järjestelmällä. Olemme menneet vielä pidemmälle Home Connect
-ominaisuudella (mikä laajentaa porealtaan ja älypuhelimen yhteyttä kodin Internet-verkon
välityksellä). Kaikessa erinomaisuudessaan Home Connect oli kuitenkin vain ensimmäinen
askel kohti uusinta ominaisuussarjaamme, jota kutsumme nimellä Web Connect.
* Sovellus saatavilla iPhonelle, iPadille,
Blackberrylle ja muille älypuhelimille.

OnSpa® ja Web Connect
Web Connect on kunnianhimoisin onSpa®-järjestelmän
laajennuksemme. Sen avulla EcoPack-laitteistolla varustetut
Arctic Spa® -altaat voidaan liittää suoraan Internetiin. Näin
porealtaan omistaja voi kirjautua porealtaaseensa mistä tahansa
Internet-yhteyden välityksellä ja valvoa ja säätää porealtaan
kaikkia päätoimintoja mukavasti älypuhelimesta, tabletista
tai kannettavasta tietokoneesta. Käyttäjä voi valita Web
Connect -järjestelmän seuraavista toiminnallisuuksista: yhteys
pilvipalvelun, Wi-Fin tai MyArcticSpa.com-sivuston kautta.
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TÄYSI HALLINTA MISTÄ TAHANSA
MAAILMASSA
Kun onSpa® ja WebConnect on aktivoitu, käyttäjä voi säätää
porealtaan perustoimintoja, kuten
käynnistää ja sammuttaa pumput
esittää senhetkinen tilan
- lämmityssykli
- suodatussykli
- säästötila
esittää virtaus ja säätää lämpötilaa
kytkeä valaistuksen päälle ja pois sekä vaihdella värejä ja kuvioita

Korkeamman tason toiminnot, kuten
suodatussyklin tiheyden ja keston säätö
Peak Ozone -järjestelmän säätö
Onzen-suolavesijärjestelmän tuoton säätö

Viitemateriaalit, kuten
käyttöoppaat
Onzen-suolavesijärjestelmän käyttöopas
vianmääritysopas
esitteitä

ja paljon muuta!
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(lisävaruste)

UUSINTA AUTOMAATTISTA ALLASHUOLTOA
Liity vallankumoukseen!
Automaattinen vedenhuoltojärjestelmämme Spa Boy edustaa tärkeintä saavutusta porealtaissa
moneen vuoteen. Sen sijaan, että tukeuduttaisiin hankalaan ja epätarkkaan manuaaliseen
testaukseen ja vedenpuhdistusaineiden lisäämiseen altaaseen, Spa Boy mittaa automaattisesti
ja ylläpitää ihanteelliset vesiolosuhteet porealtaassa. Ei enää testiliuskoja eikä epätarkkaa
manuaalista kemikaalimäärien annostusta poreallasveteen – Spa Boy ylläpitää täysin kirkasta ja
turvallista allasvettä yksinkertaisesti, tarkasti ja vaivattomasti. Tämä uskomaton tekniikka hyödyntää
lääketieteellisen tason antureita ja analysoi jatkuvasti veden tärkeimpiä puhtausparametreja.
Tämän tiedon pohjalta Spa Boy säätää täsmällisesti integroidun suolavesijärjestelmän tuotannon
varmistaen, että puhdistusaineiden tasot pysyvät täysin optimaalisella tasolla. Jos porealtaan
pH-arvo joutuu vähänkin epätasapainoon, Spa Boy pyytää (päällä sijaitsevalla ohjauspaneelilla,
sovelluksella ja myarcticspa.com-portaalilla) altaan omistajaa korjaamaan tilanteen.

Spa Boy on todella mullistava keksintö
– se poistaa porealtaiden käytön ainoan
todellisen varjopuolen! Nyt voit rentoutua
ja nauttia Arctic Spas -porealtaasta täysin
mitoin ja jättää vesihuollon oman, henkilökohtaisen Spa Boyn hoidettavaksi!
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Automaattisäätöinen Onzen-vedenpuhdistaja ja otsoni
TEE ASETUKSET VAIN KERRAN
Sähköposti-ilmoitus, jos pH kaipaa säätöä
Lähetetään mobiililaitteeseen, kannettavaan
tietokoneeseen tai tablettiin
EDISTYNYT ORP-ANTURI
Automaattisesti sammuttaa ja kytkee päälle Onzen-suolageneraattorin ja Peak Ozone -järjestelmän ylläpitääkseen
vesitasapainon, pitäen altaan puhtaana ja terveellisenä.
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PEAK I (lisävaruste)
Luotettava ja huipputehokas otsonijärjestelmä.
Peak I koostuu Arctic Spas® Peak Ozone -järjestelmän lisäämisestä porealtaan
sisäiseen putkistoon. Suodatuksen aikana vesi virtaa alueen läpi altistuen
aktivoidulle hapelle eli otsonille, mikä saa aikaan huomattavaa hapettumista.
Kaksi Failsafe™-generaattoriamme tuottavat suuren pitoisuuden otsonia,
joka sitten ruiskutetaan veteen. Veden ja otsonin seos pidetään pyörteisessä
Optical Vertical -sekoituskammiossa, jolloin näiden välinen kontaktiaika kasvaa
suuresti. Tämän prosessin ansiosta monet orgaaniset yhdisteet hapettuvat,
jolloin puhdistustuotteille jää vähemmän tehtävää.

PEAK II (lisävaruste)
Äärimmäinen otsoni-integraatio
Peak II -järjestelmä tarjoaa samat edut kuin Peak I -järjestelmäkin, mutta
siinä on myös muutama lisäominaisuus. Olemme lisänneet järjestelmään
1–24 tunnin välille ohjelmoitavan kiertopumpun tehokkaampaa otsonin
tuotantoa ja tuotannon hallintaa varten. Olemme lisäksi kaksinkertaistaneet
sekoituskammion tilavuuden. Parempi sekoittuminen ja pidempi kontaktiaika
takaavat paremmat tulokset. Peak II -järjestelmässä on myös toissijainen
suodatusjärjestelmä, jonka avulla käytettävissä on 1–24 suodatus- ja
otsonointisäätöä. Kiertopumppu mahdollistaa kaksi toimintoa - passiivisen
suodatuksen 24 tuntia päivässä ja kiertopumpun käyttöajan vaihdon
joustavuuden. Käyttöaikaa vaihtamalla käyttäjä kykenee hallitsemaan
virrankulutusta tarkkaan paikallisten verkkohintojen ja käyttömallien mukaisesti.
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ONZEN™-SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ
(lisävaruste)
Onzen-suolavesijärjestelmä on Arctic Spas® -yrityksen omistama järjestelmä, joka tuottaa
vedenpuhdistusainetta Kuolleenmeren suoloista elektrolyysillä. Suolavesipuhdistusaineen
tuotannolla on useita etuja perinteisiin puhdistusmenetelmiin verrattuna. Ensinnäkin
puhdistusaine todella tuotetaan sen sijaan, että sitä vain lisättäisiin järjestelmään, jolloin
jatkuvia kuluja on hyvin vähän. Näin ollen poreallasvesi on paljon hellävaraisempi iholle ja
silmille, ja sen suolapitoisuus on sama kuin ihmiskyynelissä.
Onzen-järjestelmässä on lukuisia ainutlaatuisia etuja, jotka ovat päihittäneet aiemmat
porealtaiden suolavesijärjestelmien haasteet. Ensimmäinen etu on, että Onzenjärjestelmän elektrodipatruuna on käyttäjän vaihdettavissa. Elektrolyysi on uhraava
prosessi – elektrodit heikkenevät ajan kuluessa, ja ne tulee vaihtaa. Onzen-järjestelmän
titaanielektrodipatruunan vaihto käy helposti; kyseessä on edullinen huolto-osa, jonka
asentaminen ei vaadi altaan tyhjentämistä. Toinen Onzen-järjestelmän avainetu on
mahdollisuus ohjata järjestelmää joko yläosassa olevasta ohjaimesta tai Arctic Spas®
-yrityksen älypuhelinsovelluksen välityksellä. Tällä käyttäjän tekemällä säätötoiminnolla
voidaan mukauttaa Onzen-järjestelmän lisäämää desinfiointiainemäärää vastaamaan
nykyistä tai tulevaa kylpijöiden määrää.
Onzen-suolavesijärjestelmä vähentää merkittävästi porealtaan veden puhtaana ja
kirkkaana pidosta aiheutuvia ponnistuksia, mutta suosittelemme kuitenkin Peak I tai II
-järjestelmän lisäämistä Onzen-suolavesijärjestelmän etujen maksimoimiseksi.
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VALAISTUSOMINAISUUDET JA VAIHTOEHDOT
Perhevalaistuspaketti (FLP) (lisävaruste)
Voimme iloksemme lisätä uuden valaistuspaketin Arctic Spa
-porealtaasi jo ennestään runsaaseen varustetarjontaan.
Perhevalaistuspaketissa on 2 vedenalaista valoa, elegantti
hallintalaitteiden taustavalaistus sekä juomatelineet porealtaidemme
yläreunassa. Myös vesiköysiputoukset on taustavalaistu. Paketin
lukuisia valopisteitä ohjataan digitaalisesti, joten valaistusefektien koko
valikoima – staattinen, moniväri, sävyt ja sekvenssit – valaisevat kauniin
Arctic Spa -porealtaasi juuri niin kuin haluat. Valitse yksi tai useampi
suosikkiväri ja tyynnyttävä hehku tai värikäs valosekvenssi – mitä ikinä
mielentilasi kaipaakin, perhevalaistuspaketti mukautuu tarpeisiin.

Arctic Spas® valmistaa valaistusjärjestelmiä
altaan kulkuväylän valaisemisesta helppoa
meidän onSpa® WiFi -ohjausjärjestelmällämme.
Huomioi tämä vaihtoehto ulkopuolista valaistusta valitessasi.
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Ultimate LED -valaistus (lisävaruste)
Arctic Spa -valaistus seuraavalle tasolle vietynä! Ultimate Lighting
-pakkauksessa kaikki suuttimet on taustavalaistu selvin leikkauksin
käyttämällä teknologiaa, joka ei vaikuta veden virtaukseen eikä
synnytä vuotomahdollisuuksia. Myös kaikki ohjaimet ja mukipidikkeet on taustavalaistu, ja kruunaamme kaiken kauniilla valaisinkannoilla, jotka ympäröivät alaspäin suunnattuja LED-valoja, jotka valaisevat ja korostavat hienosti kauniita koteloita. Kaikkia valolähteitä
ohjataan digitaalisesti, ja käytettävissä on täysi valikoima sävyjä
sekä yhtäjaksoisesti palavia tai vilkkuvia valosarjoja.
Ultimate Lighting on kaunis lisä mihin tahansa Arctic Spa
-porealtaaseen...
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UINTIJÄRJESTELMÄT

Uintialueet
Koska joustavuus innoittaa meitä, teimme tästä vakaumuksesta viisi erilaista joka
sään allasmallia Voit valita viidestä ainutlaatuisesta mallista sen perusteella, tarvitsetko kuntoilua, terapiaa, perheen ja ystävien seuraa tai kaikkea tätä. Arctic Spasin joka
sään altaiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden valita uintialueen pituuden, joka sopii
sekä huippu-uintiin että virkistävään pulahteluun samassa allastilassa.

Niagaravastavirtajärjestelmä
Niagara-järjestelmä antaa altaalle suihkuvirtauksen, jonka ansiosta uimarit pääsevät
kamppailemaan voimakasta virtaa vastaan. Tätä järjestelmää voidaan mukauttaa
sekä pysty- että vaakasuoraan tasoon lisäämään tehoa sekä pinnan päällä että alla
tapahtuvaan toimintaan veden virratessa jopa 8 metriä sekunnissa huomaamattomien
litteiden suuttimien kautta. Saatavilla valituille malleille.

Monsoonvastavirtajärjestelmä

Vastusnauhauintijärjestelmä

Nämä suurtehokkaat suuttimet tarjoavat voimakkaita virtauksia, jotka sopivat
täydellisesti huviuintiin ja kuntoiluun, ympäri vuoden. Nämä takaavat käytettävyyden
kaikentasoisille uimareille.

Tämä yhdessä ammattilaisurheilijoiden kanssa kehitelty uintijärjestelmä muuntaa
kaikki joka sään altaamme kuntoutus- tai kehonmuokkausvälineiksi tarjoamalla
pysyvää vastusta uinnin aikana. Joustavasta tangosta ja kumiköydestä koostuva
vastusnauha voidaan säätää täysin ja turvallisesti kaikkien käyttäjien tarpeisiin.
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BEAUPORT

YKSINKERTAISTA MUKAVUUTTA JA HUVIA

Beauport on houkutteleva vaihtoehto
käyttäjille, jotka haluavat ympäri vuoden
käytettävissä olevan Joka sään altaan
ilman uimasuuttimia. Beauport säilyttää
kuitenkin kuntoilumahdollisuudet, sillä sen
mukana tulee vastusnauhauintijärjestelmä,
joka on sellaisenaan täysin toimiva uimatreenilaite kahdella terapiaistuimella.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5100 litraa (1347 gallonaa)

Beauport-altaan ominaisuudet
• Kaksi upotettua lepoistuinta
• Muotoillut pääsyportaat
• Leveä ja avoin uima-allasalue
• 14 hierontasuutinta
• Vedenalainen valaistus
• Taustavalaistut juoma-alustat
• Kaiteet
• Säädettävät päätyynyt
• Vastushihnauintijärjestelmä
• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Huoltovapaa runko
• Spa Boy
• Kuntoilusarja
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HUDSON

KESKIVAATIVAA UINTIA TERAPIA- JA MUKAVUUSOMINAISUUKSIN

Hudson tarjoaa aloittelijatason
Monsoon-vastavirtajärjestelmänä
tunnetun uintivastusjärjestelmän
ja kaksi terapiaistuinta. Monsoonjärjestelmää voidaan käyttää yhdessä
vastusnauhauintijärjestelmän kanssa
monessa eri kuntoilutasossa sekä ilmastoa
uhmaavaa perheen hauskanpitoa varten.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5100 litraa (1347 gallonaa)

Hudson-altaan ominaisuudet
• Kaksi hierovaa terapiaistuinta
• Leveä ja avoin uima-allasalue
• 24 hierontasuutinta
• Vedenalainen valaistus
• Taustavalaistut juoma-alustat
• Kaiteet
• Säädettävät päätyynyt
• Vastushihnauintijärjestelmä
• Vastavirtajärjestelmä
(virtauksen luovat 2 suuritehoista
uimasuutinta)
• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Spa Boy
• Huoltovapaa runko
• Kuntoilusarja
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KINGFISHER

LISÄÄ UIMISTA, LISÄÄ AVARUUTTA

Esteetöntä kuntoilutilaa kaipaavaa käyttäjää
silmälläpitäen Kingfisher-altaalla on pisin
ja levein uintialue, jossa on portaat vain
vasemmalla huomaamatonta veteen menoa
varten. Muiden Niagara-vastavirtajärjestelmillä varustettujen joka sään altaiden tavoin
Kingfisher-altaallakin on valaistus, joka auttaa
käyttäjiä pitämään suuntansa pyörteiden
seassa uidessaan.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5100 litraa (1347 gallonaa)

Kingfisher-altaan ominaisuudet
• Niagara-vastavirtajärjestelmä
• Täysimittainen uintialue
• Vedenalainen valaistus
• Taustavalaistut juoma-alustat
• Kaiteet
• Säädettävät päätyynyt
• Vastushihnauintijärjestelmä
• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Spa Boy
• Huoltovapaa runko
• Kuntoilusarja
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JUNEAU

VAATIVAA UINTIA KESKITASON MUKAVUUKSILLA JA TERAPIALLA

Juneau palvelee käyttäjiä erinomaisella
uintivirtauksella ja portaiden ja kahden
makuupaikan tarjoamalla luksuksella.
Juneau-altaan Niagara-vastavirtalaite
varmistaa, että vahvat uimarit hyötyvät
tämän Joka sään altaan tarjoamista
kuntoilu- ja luksuseduista – vuodenajoista
riippumatta.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5100 litraa (1347 gallonaa)

Juneau-altaan ominaisuudet
• Kaksi upotettua lepoistuinta
• Niagara-vastavirtajärjestelmä
• Vastushihnauintijärjestelmä
• Integroidut portaat
• 14 hierontasuutinta
• Vedenalainen valaistus
• Taustavalaistut juoma-alustat
• Kaiteet
• Säädettävät päätyynyt
• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Spa Boy
• Huoltovapaa runko
• Kuntoilusarja
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WOLVERINE
HUIPPUHYBRIDI: EDISTYNYTTÄ UINTIA JA MAKSIMITERAPIAA

Wolverine on joka suhteessa tinkimätön.
Täysimittaisella uintialueellaan ja kahdella
terapiaistuimellaan se on täydellinen
yhdistelmä suorituskykyä ja terapiaa.
Niagara-vastavirtajärjestelmä ja
terapiasuuttimien enimmäismäärä
vahvistavat Wolverine-altaan asemaa
parhaana joka sään altaana.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5100 litraa (1347 gallonaa)

Wolverine-altaan ominaisuudet
• Kaksi hierovaa terapiaistuinta, joissa
omat portaat
• Niagara-vastavirtajärjestelmä
• Täysimittainen uintialue
• 24 hierontasuutinta
• Vedenalainen valaistus
• Taustavalaistut juoma-alustat
• Kaiteet
• Säädettävät päätyynyt
• Vastushihnauintijärjestelmä
• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Spa Boy
• Huoltovapaa runko
• Kuntoilusarja
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OCEAN
MAKSIMITERAPIAA PERUSUINNILLA

Ocean-allas on huippuylellinen muihin
joka sään altaisiin verrattuna runsaampien
kylpyläominaisuuksiensa ansiosta. Oceanaltaan terapiapotentiaalia vahvistaa
monien eri suutinasennusten tarjoama
muuntautumiskyky.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5500 litraa (1453 gallonaa)

Ocean-altaan ominaisuudet
• Vastavirtajärjestelmä
• Monitasoistuimet
• Vastushihnauintijärjestelmä
• 3 mahdollista terapiasuutinpakkausta
• Vedenalainen valaistus
• Kaiteet
• Säädettävät päätyynyt
• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Sarja
Signature
Legend
Epic

Suuttimet
30
45
61

Pumput
2
3
5

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Spa Boy
• Huoltovapaa runko
• Skyfall-vesitehoste
• Kuntoilusarja
• Soutusarja
• Terapiasuutinjärjestelmä
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ATHABASCAN
TILAVIN ALTAAMME

Athabascan on joka sään altaan puhtain
ilmenemismuoto. Koko joka sään altaiden
valikoiman laajimmalla avoimella vesialueella
varustettu Athabascan-allas tarjoaa suurimman
mahdollisen tilan rentoutumista ja hauskanpitoa
varten. Altaaseen menoa ja altaasta poistumista
helpottavat yksinkertaiset valetut portaat, ja
hieman koholla oleva alue porealtaan edessä
antaa pienille hengähdystauon syvän veden
melskeiden keskellä. Athabascan on koko
perheen piha-allas, joka on käytettävissä ympäri
vuoden – aina täydellisen lämpöisenä ja vain
parin askeleen päässä kodista.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5100 litraa (1347 gallonaa)

Athabascan-altaan ominaisuudet
• Täysimittainen uintialue
• Vedenalainen valaistus
• Taustavalaistut juoma-alustat
• Kaiteet
• Vastushihnauintijärjestelmä
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Spa Boy
• Huoltovapaa runko
• Kuntoilusarja
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OKANAGAN
FANTASTISTA VALAISTUSTA JA UINTIA

Arctic Spas tunnetaan kahdesta asiasta maailman parhaiden kylmän sään porealtaiden
valmistuksesta ja nautinnollisista hetkistä,
olemmepa missä tahansa. Kun matkustamme
tropiikkiin, tarvitsemme välttämättä baarin, jonka
luo voi uida! Ja mikä parasta, voimme jättää
matkan vaivat taaksemme ja nauttia uusimmasta
joka sään altaastamme, Okanaganista.
Okanagan on nimetty Kanadan kesäisen
leikkikentän mukaan. Siinä on LED-valaistu
baari, jonka luo voi uida, kaksi baarituolia ja jopa
jääastia, jossa drinkit pysyvät kylminä helteelläkin! Valinnaiset istuimet riittävät tusinalle tai
enemmällekin, valaistus on loistava kautta altaan,
vesiominaisuudet ovat erinomaiset ja altaassa
on uintisuuttimet, joissa on hauska telmiä - tämä
joka sään allas pystyy todella kaikkeen.

Mitat
436 cm x 236 cm x 129 cm
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)
Vesitilavuus
5100 litraa (1347 gallonaa)

Okanagan-altaan ominaisuudet
• Vastavirtajärjestelmä
• Monitasoistuimet
• Vastushihnauintijärjestelmä
• 3 mahdollista terapiasuutinpakkausta
• Vedenalainen valaistus
• Kaiteet
• Säädettävät päätyynyt
• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet
• Northern Lights -järjestelmä
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat
• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät
• Onzen-suolavesijärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä
• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä
• Onspa-älypuhelinohjaimet
• Spa Boy
• Huoltovapaa runko
• Kuntoilusarja
• Soutusarja
• Terapiasuutinjärjestelmä
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2 lepoistuinta 2 terapiaistuinta

Vain vasemmanpuoleiset portaat 2 lepoistuinta

2 terapiaistuinta

8 terapiaistuinta

Portaat vain vasemmalla

6 terapiaistuinta

VERTAILUKAAVIO

BEAUPORT
Istuinmallit
Suuttimet

HUDSON

KINGFISHER

JUNEAU

WOLVERINE

OCEAN

ATHABASCAN

OKANAGAN

2 lepoistuinta

2 terapiaistuinta

Vain vasemmanpuoleiset
portaat

2 lepoistuinta

2 terapiaistuinta

8 terapiaistuinta

Portaat vain
vasemmalla

6 terapiaistuinta

14

24

1*

14

24

17-75

1*

17-59

Terapiasuutinjärjestelmä

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Niagaran vastavirtajärjestelmä ja uintikohdistuksen LED-valot
Monsoon-vastavirtajärjestelmä
Vastusnauhauintijärjestelmä
Ultimate LED
-valaistusjärjestelmä

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Perhevalaistuspaketti

Lisävaruste

Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
(Platinum Swirl)

Suutinten viimeistely

Ruostumaton Pepper-leaf Ruostumaton Pepper-leaf Ruostumaton Pepper-leaf

Ruostumaton Pepper-leaf

Ruostumaton Pepper-leaf

Ruostumaton Pepper-leaf

Ruostumaton Pepper-leaf

Ruostumaton Pepper-leaf

Puhdistus

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Peak 1, Peak 2,
Onzen tai Combo

Aquatremor®-stereo

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Klassiset huoltovapaat
rungot

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Spa Boy

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Setrirungot

* Varusteena 1 erittäin suuritehoinen terapiasuutin.
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