Každý nový deň sa prebúdzame s úmyslom
využiť ho čo najefektívnejšie. Ide to stále
takto dookola a dni sa menia v týždne,
mesiace a roky. Ako život letí stále rýchlejšie,
uvedomujeme si, aké je dôležité vážiť si
momentov, na ktorých nám naozaj záleží.
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Vstúpte do sveta Limelight® Collection a objavte jedinečné možnosti
Bavte sa s priateľmi, rodinou, alebo relaxujte sami v súkromí vašej záhrady
bez ohľadu na ročné obdobie.
Je ľahké vybrať si vírivku HotSpring® s vedomím, že všetky vaše želania
a túžby vám splní najväčší svetový výrobca vírivých bazénov HotSpring®.
Desiatky rokov skúseností, dôraz na perfektnú kvalitu a remeselná zručnosť
sa spojili k vytvoreniu dokonalého vírivého bazéna s hviezdnou silou.
Vírivky HotSpring® rady Limelight® Collection sú exkluzívnym doplnkom
každého prostredia s ľahkou starostlivosťou a množstvom funkcií.
Všetko, čo ste si kedy želali v atraktívnom balení.

®

Tešte sa z nekonečných možností vírivého bazénu HotSpring
Inovatívny dizajn
®

Vírivé bazény HotSpring vám ponúkajú
elegantne plynulé spojenie kriviek, ktoré
vytvárajú štýlové prostredie pre vašu
maximálne uvoľnenú relaxáciu.
Rohové tvarovanie na sedenie
s vankúšikmi hore na hlavu.

Dynamické vlastnosti

Kvalita

Nápadne inovatívne – s brilantným
viacbodovým osvetlením, oslňujúco
podsvieteným vodopádom.
Hydromasážne trysky v prevedení
z nerezovej ocele a dynamicky voliteľný
hudobný systém vám poskytne únik
do vášho vlastného osobného raja.

Dôraz na kvalitu – obsiahnutý vo vírivých
®
bazénoch HotSpring . Pokročilé komponenty – naše tiché obehové čerpadlo
SilentFlo 5000™, výkonné tryskové
čerpadlá Wavemaster™, pokročilá riadiaca
jednotka IQ 2020™ a jedinečné titánové
ohrevné teleso No-Fault™.

GREEN
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Nepretržitá filtrácia

Vidro®
Vodopád

Jets
Trysky

Trysky
Trysky - každý model vírivého bazénu
®

HotSpring má dostatočný počet trysiek,
ktoré sú v troch druhoch a chrómovom
prevedení.

SilentFlo®
cirkulácia

Osvetlenie

Žiadne tepelné straty

No-Fault®
Zohrievač

Vírivé bazény HotSpring rady Limelight nepretržite filtrujú vodu a zaisťujú krištáľovo číru vodu.
Aby ste toho dosiahli, vyvinuli sme komplexný
filtračný systém, ktorý v sebe kombinuje tri prvky:
nepretržitú filtráciu, 100% filtráciu celých 24 hodín
denne s vyváženou filtráciou. Všetka voda je
v obehu až 15x za deň.
Nepretržitú filtráciu zaisťuje vysoko spoľahlivé

Pre úplne izolovanú konštrukciu našich vírivých
bazénov používame niekoľko vrstvovú izolačnú
penu s vysokou hustotou a uzatvorenými pórmi
pre energetickú úsporu a tichú prevádzku.
Luxusný izolovaný kryt je štandardom u všetkých
®

vírivých bazénov HotSpring a náš úplne izolovaný termoizolačný kryt spoločne s okrajom vírivého bazénu predstavujú tesný spoj, ktorý udržuje drahú energiu a teplo vo vnútri vírivého
bazéna. Vďaka nášmu unikátnemu prevedeniu
sa ohriaty vzduch vracia a regeneruje prostredníctvom našich trysiek.

Raio®
Osvetlenie

Svetelný systém Raio™ pomocou nového
viacbodového a šesťfarebného svetelného
systému, ktorý osvecuje celý interiér
bazénu aj pod hladinou, si nastavíte tú
pravú farebnú atmosféru. Bodové svetlá
sú umiestnené nielen pod hladinou, ale
nasvecujú aj vodopád Vidro™ a podsvietia
aj všetky rohové reproduktory.

obehové čerpadlo SilentFlo® 500 (38W) spolu
s účinným filtrom. Voda vo vašej vírivke prejde
niekoľkokrát denne cez účinný filter.
Revolučný ohrievač No-Fault® je vyrobený
z vysoko odolného Titánu. Jeho spoľahlivosť
zaručujeme bezpodmienečnou 5-ročnou
záručnou dobou!
®

Exkluzívny kontrolný bazénový systém IQ 2020
ponúka dômyselnú technológiu s maximom
jednoduchých operácií. V priebehu vašej rela®

xácie zapnete vírivý bazén HotSpring použitím
jedného prstu!

®

HotSpring sa stal vodcom v dizajne a výrobe
energeticky úsporných vírivých bazénov. Žiadny
iný vírivý bazén neoperuje s takou efektívnosťou
ako HotSpring. Užívajte si luxus 1.triedy
za cenu ekonomickej.

Externé osvetlenie rohov
má len model Gleam.

Model GLEAM má naviac unikátnu dvojitú
vertikálne pohybujúcu sa trysku po celej
dĺžke chrbta MotoMassage® DX.

Vodopád Vidro®
Vidro™ Waterfall multifarebne LED
podsvietený vodopád v tvare vyklenutého listu vody,
ktorý svojím plynulým prúdom spríjemňuje atmosféru
vašej relaxácie.

Ovládanie je úplná hračka. 3,5“ prehľadná
farebná obrazovka s vysokým rozlíšením je jednoduchá na čítanie i v tme. Vstavaná pamäť
ukladá vaše obľúbené nastavenie a 10-minútové čistiace cykly sa spustia stiskom tlačidla
na bazéne vždy, keď opustíte váš bazén.
Ovládací panel je umiestnený v prelise hornej
hrany bazéna. Displej sa dá jednoducho otočiť
o 180° tak, aby bol ľahko čitateľný ako z vonkajšej strany, tak i z priestoru samotného bazénu.

Šetrite peniaze, šetrite energiu
Vírivky HotSpring sú na celosvetovej špičke
v dizajne, technike a výrobe energeticky úsporných vírivých bazénov. Každý bazén je vyba®

vený našim systémom Energy Smart , ktorý kombinuje niekoľko energeticky úsporných funkcií,
aby vám poskytol mimoriadne nízke prevádzkové náklady. Takže si môžete byť istý, že váš
vírivý bazén HotSpring vám oproti iným výrobcom prinesie časom nemalé úspory.
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Kombinované
trysky
Nastaviteľné
na rotačnú
alebo
smerovú masáž

Voliteľné doplnky
Všetky modely je možné doplniť voliteľným
dezinfekčným systémom ACE alebo ozónovým
systémom FreshWater III, hudobným systémom,
TV systémom, diaľkovým ovládaním
a množstvom ďalších doplnkov a príslušenstva
(informujte sa v našej spoločnosti SMIS SK, s.r.o.).
TM

Pre bezpečné a pohodlné sklápanie
krytu doporučujeme
zdvižné zariadenie.

Vidro®
Podsvietený vodopád
Vidro®

Podlaha
Prelisy v podlahe
proti ukĺznutiu

Reproduktory
Vankúše
Podsvietené reproduktory
Komfortné
(voliteľné)
a estetické vankúše

Smerové trysky
Nasmerujete
na vami
požadovanú
oblasť

Comfort Control
Regulácia pomeru
vody a vzduchu
v tryskách

Dezinfekčný systém starostlivosti o vodu
Vrchol technológie
v oblasti dezinfekcie vírivých bazénov!

Kombinované XL
trysky
Nastaviteľné
na rotačnú alebo
smerovú masáž

Smerové trysky
Trysky na lýtka

• vytvára prírodné čistiace látky
• šetrí váš čas a námahu
• šetrí vaše peniaze
Užívajte si s exkluzívnou vírivkou HotSpring®
jedinečnú kvalitu masáže bez starostí!
Pre vaše maximálne pohodlie sme
pre vás pripravili TV
s bezdrôtovým hudobným systémom. Sledujte
a počúvajte svoje obľúbené relácie alebo iba
hudbu. TV LCD vodotesný a teplotne odolný
panel pripevnený k vášmu bazénu konzolou.

Tento revolučný systém starostlivosti o vodu
vytvára štiepením molekúl vody aktívny kyslík,
ktorý je najúčinnejším prírodným čističom vody
na svete s ďalšími prírodnými čistiacimi látkami
a zabezpečuje tak najvyššiu úroveň čistoty
vody bez nutnosti častej manuálnej starostlivosti.

Made for

iPod

MotoMassage® DX
Dvojitá motomasážna
exkluzívna tryska
(iba model Gleam)
Opierky
Ergonomické
a estetické
opierky rúk

Kryt filtrov
Ľahká demontáž
pri údržbe filtrov

SmartJet
Otočné ventily
aktivujú trysky
relaxačných miest

Raio®
Vhodne umiestnené
LED diódy riadené
systémom Raio®

Ovládací panel
Prehľadný, otočný
ovládací panel

Lôžko
Ergonomicky tvarované
relaxačné miesto

iPhone

Voliteľný Ozónový
systém FreshWater® III
by mal byť súčasťou
systému starostlivosti
o vodu EverFresh®.

• Patentovaná diamantová elektróda
produkuje vysoko účinné okysličovadlá
• Čistiace prostriedky sú generované
automaticky pomocou soli a vody

Sme jediný výrobca na svete, ktorý už predal viac ako

1 000 000 vírivých bazénov!
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Počet relaxačných miest
8
Počet trysiek
73
Počet druhov trysiek
4
279 x 231 x 97
Rozmery (cm)
1 925
Objem vody (l)

GLEAM
Ignorujete vaše srdce a necháte, aby všetky rozhodnutia robila vaša hlava?
Teraz môžete konať podľa vášho srdca a zároveň uspokojiť aj hlas vo vašej
hlave. Vyrobené pre tých, ktorí ešte ocenia hodnotu skutočného remesla,
pokročilú technológiu a vynikajúce vlastnosti. Zohrievajte sa v teple vírivého
bazéna GLEAM.

kW
1,9

Jednorýchlostné
kW
1,9

Jednorýchlostné

Dvojrýchlostné

Farebné kombinácie
Vnútro

White Pearl

Sterling
Marble

Tuscan Sun

Espresso

Coastal Gray

Obloženie

Teak

Platinum

SilentFlo®
cirkulácia

No-Fault®
Ohrievač

Počet relaxačných miest
5
Počet trysiek
50
Počet druhov trysiek
3
226 x 226 x 97
Rozmery (cm)
1 450
Objem vody (l)

SilentFlo®
cirkulace

PULSE DL
Niekedy to k vám príde v okamihu. Okamžité rozpoznanie niečoho
mimoriadneho, čo chcete pre váš život. Vyrobený pre vaše potešenie,
navrhnutý pretrvať. Spôsob, ako dať dokopy vašu rodinu a vašich priateľov.
Vírivý bazén PULSE DL je toho jasným príkladom.

kW
1,9

Jednorýchlostné

kW
1,9

+

Dvojrýchlostné

Farebné kombinácie
Vnútro

White Pearl

Sterling
Marble

Tuscan Sun

Espresso

Coastal Gray

Obloženie

Teak

Desert

Platinum

No-Fault®
Ohřívač

Počet relaxačných miest
5
Počet trysiek
41
Počet druhov trysiek
3
213 x 213 x 91
Rozmery (cm)
1 175
Objem vody (l)

SilentFlo®
cirkulácia

FLAIR
Raz za čas príde niečo, čo je vytvorené akoby presne pre vás. So štýlom,
ktorý o vás niečo hovorí - o spôsobe, ako žijete, o hodnotách, ktorých sa
držíte a o životnom štýle, ktorý ste si vytvorili. Komfort, ktorý vás obalí a ktorý
vás bude pevne držať. A dynamické vlastnosti, ktoré robia zážitok „zážitkom“.
To všetko za hodnotu, ktorá dáva perfektný zmysel. A to je presne to,
o čom je bazén FLAIR.

kW
1,5

Jednorýchlostné

kW
1,5

+

Dvojrýchlostné

Farebné kombinácie
Vnútro

White Pearl

Sterling
Marble

Tuscan Sun

Espresso

Coastal Gray

Obloženie

Teak

Desert

Platinum

No-Fault®
Ohrievač

Počet relaxačných miest
4
Počet trysiek
30
Počet druhov trysiek
3
193 x 213 x 84
Rozmery (cm)
1 025
Objem vody (l)

SilentFlo®
cirkulácia

GLOW
Ignorujete vaše srdce a necháte, aby všetky rozhodnutia robila vaša hlava?
Teraz môžete konať podľa vášho srdca a zároveň uspokojiť aj hlas vo vašej
hlave. Vyrobené pre tých, ktorí ešte ocenia hodnotu skutočného remesla,
pokročilú technológiu a vynikajúce vlastnosti. Zohrievajte sa v teple
vírivého bazéna GLOW.

kW
1,5

Jednorýchlostné

kW
1,5

+

Dvojrýchlostné

Farebné kombinácie
Vnútro

White Pearl

Sterling
Marble

Tuscan Sun

Espresso

Coastal Gray

Obloženie

Teak

Desert

Platinum

No-Fault®
Ohrievač

Počet relaxačných miest 3 + 1
Počet trysiek
17
Počet druhov trysiek
3
203 x 203 x 84
Rozmery (cm)
1 100
Objem vody (l)

SilentFlo®
cirkulácia

BOLT
Víriaca teplá voda poskytuje relax a omladenie vašej duše, zatiaľ čo
ľahkosť dizajnu zachytáva váš jedinečný zmysel pre štýl. Plus, minimálne
požiadavky na nastavovanie bazéna robia vstup do bazéna jednoduchším,
ako si myslíte. Ako BOLT (slov. Záblesk) svetla ste pripravení v sekunde –
čokoľvek vám svet postaví do cesty.

kW
1,5

Jednorýchlostné

Farebné kombinácie
Vnútro

White Pearl

Sterling
Marble

Tuscan Sun

Espresso

Coastal Gray

Obloženie

Teak

Desert

Platinum

No-Fault®
Ohrievač

GLEAM™

BOLT™

1 100

575

450

420

320

320

3 140

2 300

2 075

1 665

1 740

575

540

550

490

490

Hmotnosť na m * (kg)

Espresso

Teak

Kombinácie farebného prevedenia

Espresso

2

Espresso

Hmotnosť - plný* (kg)

Sterling Marble
Tuscan Sun
Creme
Platinum
Počet trysiek

73

50

41

30

17

MotoMassage DX (2)

1

Kombinované XL

4

6

5

2

1

Kombinované

9

6

8

6

4

Priame

58

38

28

22

12

•

•

•

•

®

Vodný doplnok Vidro™
®

Obehové čerpadlo SilentFlo

•

•
D

D

•

•
D

D

•
D

1+1+1

1+1

1+1

1+1

1

1,9 / 1,9 / 1,9

1,9 / 1,9

1,5 / 1,5

1,5 / 1,5

1,5

3,9 / 3,9 / 3,9

3,9

3,0

3,0

3,0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Riadiaca jednotka IQ 2020

•

•

•

•

•

Ovládací panel elektronický, otočný

•

•

•

•

•

Osvetlenie Raio™ LED (počet diód)

39

32

30

16

16

1

1

1

1

1

9,3

6

6

6

6

Napätie (V/Hz)

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Istenie (A)

25 + 16

20

16

16

16

Prúdový chránič (A)

25-0,3

16-0,3

16-0,3

16-0,3

16-0,3

Tryskové čerpadlo Wavemaster ( / dvojrýchlostné)
Výkon tryskového čerpadla (kW)
®

Krútiaci moment tryskového čerpadla (kW)
Výhrevné teleso NoFault (W)

Externé osvetlenie

•

Filter
2

Efektívna filtračná plocha (m )

VOLITEĽNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO
Dezinfekčný systém ACE
Ozonátor
Zdvižné záridenie krytu
Multimediálna súprava TV, audio

*/ Zahrňuje hmotnosť vody vrátane váhy maximálneho počtu osôb daného typu vírivky (priemerná hmotnosť osoby je 80 kg).

White Pearl

Coastal Gray

1 025

Espresso

1 175

Teak

1 450

Coastal Gray

1 925

Teak

3+1
203 x 203 x 84

Coastal Gray

4
193 x 213 x 84

Teak

5
213 x 213 x 91

Coastal Gray

5
226 x 226 x 97

Hmotnosť - prázdny (kg)

Obloženie

GLOW™

8

Objem (l)

Vntro vírivky

FLAIR™

279 x 231 x 97

Espresso

Rozmery (cm)

PULSE™ DL

Teak

Počet miest

Coastal Gray

TECHNICKÉ PARAMETRE

