
Komfort pre každého

Nová rada modelov Highlife Collection NXT bola navrhnutá

za pomoci návrhárov BMW skupiny Designworks USA.
®Zručnosti konštruktérov HotSpring spolu s tímom

z Designworks USA vyústili do nových, dizajnovo

revolučných typov vírivých bazénov.

Inovatívny dizajn
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Zo dňa na deň sme lepší

Vírivky Highlife Collection NXT
Upevňujeme pozíciu svetovej jedničky zdokonalenými dizajnovými prvkami

Vynikajúci dizajn je funkčný dizajn

S maximálnou starostlivosťou a dôrazom na detail.

Prístupom BMW Group Designworks USA je zaistená

integrovaná konštrukcia. Dokonca i tie najmenšie

prvky, ktoré na to nevyzerajú, zlepšujú vaše skúsenosti

s pobytom vo vírivke. Highlife Collection NXT teraz

ponúka príjemné posedenie, vhodnejší priestor, ľahšie

prispôsobiteľné trysky a pridalo sa pohodlné bezdrô-

tové diaľkové ovládanie (u vybraných modelov).

Jednoduché, elegantné a funkčné, rada Highlife

Collection pridáva krásu do vašej záhrady a hladko

sa stane súčasťou vášho života.

Vírivky Highlife Collection NXT pridajú nový esteticky vyvážený prvok

do vašej záhrady a ľahko sa integrujú do vášho života svojou

jednoduchosťou, eleganciou a funkčnosťou.

Spolu s odborníkmi na farby, materiály a povrchové

úpravy z BMW Group Designworks USA sme starostlivo

vyberali to najlepšie na obloženie, povrch a samotný kryt.

Výsledok je od tradičnej farebnej kombinácie až po

vkusné moderné prevedenie.

Farebné prevedenie obloženia a povrchu

NXTNXT
Zo dňa na deň sme lepší



Exkluzívne vylepšené obloženie Everwood HD

zlučuje teplo a krásu prírodného dreva s mini-

málnou údržbou a vysokou trvanlivosťou pev-

ného polyméru. Obloženie Everwood nepraská

a ani sa nelúpe. Preto na neho poskytujeme

5-ročnú záručnú dobu. Obloženie Everwood HD

je dostupné vo farbe tmavo hnedá (Mocha),

sekvojová (Teak) a morská šedá (Monterey Gray).

Mocha

Teak

Monterey Gray

Elegantná biela (Alpine White) a krémová

(Creme) vaňa je jemná na pohľad i na dotyk,

zatiaľ čo energická napodobenina žuly (Tuscan

Sun) poskytuje ďalšie dekoratívne možnosti.

Ď alšie dekoratívne možnosti prináša úplne

nový povrch Desert. A iba HotSpring ponúka

maximálne atraktívne a súčasne elegantné

prevedenie Ice Gray a atraktívne Platinum.

Tuscan SunIce GrayAlpine WhiteCreme Desert

Tuscan SunIce GrayAlpine White

Tuscan SunAlpine WhiteCreme Desert

Obloženie

Farba, povrchová úprava a materiály, ktoré v našich vírivkách používame, sú výsledkom 40-ročných skúseností

výroby a vývoja našich technikov spolu s návrhármi z BMW Group DesignworksUSA. Farebné kombinácie boli

starostlivo navrhnuté tak, aby celkový dizajn vírivky umocňoval estetický vzhľad vášho exteriéru alebo interiéru.

Vnútro

Zo dňa na deň sme lepší
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Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Naše exkluzívne a inovačné bezdrôtové diaľkové

ovládanie (k dispozícii v 13 jazykoch) umožňuje

pohodlne ovládať všetky funkcie vírivky z vnútra

vírivky aj zo vzdialenosti 9 metrov mimo vírivky.

Dotykovým farebným a prehľadným displejom

ovládate trysky, osvetlenie, hudobný systém...

Táto nová technológia poskytuje prehľadné

a jednoduché ovládanie.

Automatické dobíjanie diaľkového ovládania

je zaistené jeho odložením do lôžka na hornej

strane vírivky v dobe, kedy je vírivka

v kľudovom režime.

Stav bazénu indikujú

podsvietené farby

loga umiestneného

na prednej strane

bazénu.

Platinum

Platinum

Platinum

Farebné prevedenie



®SoothingStream

Veľmi silné rotačné hydromasážne

trysky pre pulzujúcu masáž chrbta,

intenzitu prúdu vody je možné

ľahko regulovať.

Hydromasážne rotačné

Tieto trysky prinášajú ďalšie

možností zvýšenia energie a sily.

®HydroStream

Silné, ale šetrné trysky charakte-

ristické smerovými dýzami boli

navrhnuté pre masáž zvýšeným

prúdením. Zvoľte nastaviteľnú

trysku pre maximálny výkon.

Hydromasážne smerové

Boľavé kríže a unavené chodidlá

vyžadujú mimoriadnu silu trysky

JetStream. Osviežujúca, smerová

tryska ponúkajúca hlbokú úľavu.

®JetStream

Trysky Precison fungujú ako ďalší

pár rúk, masírujú a uvoľňujú vaše

ramená a krk.

®

Precision smerové®

Otáčavé trysky zaisťujú jemnú,

ale napriek tomu intenzívnu masáž

zameranú na unavené zápästia.

®Precision rotačné

Tryskou s dvanástimi otvormi prúdi

veľké množstvo vody, ktoré uvoľňuje

napätie vašich ramien a hornej

časti chrbta.

®Vírivý bazén HotSpring pracuje rovnako ako ruky skúseného maséra. Všetky naše trysky sú nastaviteľné

tak, aby vytvorili tú správnu relaxáciu a masáž, od silnej a posilňujúcej až po jemnú oddychovú.

Navrhnutím našich vlastných trysiek a optimalizovaním systému potrubia, sme minimalizovali straty prúde-
®nia vody. Zvýši sa tak intenzita vašej masáže. Unikátny je náš systém SmartJet, ktorý vám umožní nastaviť

si vlastnú rozmanitosť typov masáže.

Žiadny iný vírivý bazén nemôže konkurovať vírivému
®bazénu HotSpring v rozmanitosti jeho unikátnych,

exkluzívnych trysiek, ktoré fungujú spolu ako celok

v dokonalej harmónii. Každá tryska bola navrhnutá

a starostlivo umiestnená tak, aby optimalizovala vaše

potešenie a spestrila masážne možnosti. Osviežujúci

prameň vody kombinovaný s teplom uvoľňuje boľavé,

prepracované svaly a urýchľuje metabolizmus.

Moto-Massage tryska bola vôbec prvá pohybujúca

sa tryska vo vírivom bazéne. Dnes sme už hrdí na to,

že vám môžeme ponúknuť nasledujúcu generáciu
®

tejto revolučnej trysky – Moto-Massage DX.

Táto inovatívna tryska vytvára dva výkonné prúdy

teplej vody, pohybujúc sa vertikálne po celej dĺžke

vášho chrbta.

Žiadny iný výrobca vám takú masáž neponúkne.

®Exkluzívna tryska Moto-Massage DX

Všetky modely rady Highlife v súčasnosti disponujú
®revolučnou patentovanou tryskou Moto-Massage DX.

Zo dňa na deň sme lepší
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Trysky



Exkluzívny bazén GRANDEE NXT so svojím širokým, bezbariérovým dizajnom, poskytuje množstvo
®

priestoru pre párty siedmich. Dve trysky Moto-Massage DX umožnia dvom ľuďom v tom istom čase
®užívať si úžasnú masáž chrbta. Vodná funkcia vírivého bazéna BellaFontana s tromi podsvietenými

oblúkmi vody, v ktorých tancujú farby, ešte umocní celkovú atmosféru.

™

Počet miest

Rozmery (cm)

Objem (l)

Počet trysiek

Počet druhov trysiek

6 + 1

254 x 231 x 97

1 700

43

6

1,9

Jednorýchlostné
+

kW
1,9

Dvojrychlostné

kW

Zo dňa na deň sme lepší

NXTNXT
Designed by 

Grandee NXT�

Bezobtoková
filtrácia



Zo dňa na deň sme lepší

®
Bazén ENVOY NXT dodáva vynikajúci výkon s 39 tryskami, vrátane trysky Moto-Massage DX

a dvoch 2.0-koňových tryskových čerpadiel. Komfortné miesto na ležanie vo vírivom bazéne
®a kreslo sedenia s tryskami na zápästie a lýtka upokojujú a osviežujú. Tri trysky JetStream

® ®v systéme FootWell poskytujú výnimočnú terapiu na nohy. Pokrokové filtre Tri-X udržiavajú

vodu v bazéne čistú a sviežu.

™

Počet miest

Rozmery (cm)

Objem (l)

Počet trysiek

Počet druhov trysiek

5

236 x 231 x 97

1 475

43

8

1,9

Jednorýchlostné
+

kW
1,9

Dvojrychlostné

kW

NXTNXT
Designed by 

Envoy� NXT

Bezobtoková
filtrácia



Vírivý bazén JETSETTER™ NXT je ideálnym pre jedného, dvoch alebo troch používateľov.
®

Ležadlo disponuje tryskou Moto-Massage DX pre váš chrbát, tryskami Precision pre váš
®krk a ramená a tryskou JetStream pre vaše nohy, takže môžete relaxovať vo veľkom štýle.

Dva systémy Jet-Cluster™ v tomto vírivom bazéne poskytujú ďalšie hydromasážne možnosti.

®

Počet miest

Rozmery (cm)

Objem (l)

Počet trysiek

Počet druhov trysiek

3

213 x 165 x 84

800

22

6

1,9

Jednorýchlostné

kW

Zo dňa na deň sme lepší
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Jetsetter NXT�

Bezobtoková
filtrácia
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Pre úplne izolovanú konštrukciu našich vírivých

bazénov používame niekoľkovrstvovú izolačnú penu

s vysokou hustotou a uzatvorenými pórmi pre ener-

getickú úsporu a tiché prevádzkovanie.

Luxusný termoizolačný kryt – štandard u všetkých
®vírivých bazénov HotSpring, ktorý spolu s okrajom

vírivého bazénu predstavujú tesný spoj, ktorý udržia-

va energiu a teplo vo vnútri bazénu.

Vďaka nášmu unikátnemu prevedeniu sa vzduch

ohriaty prevádzkou vracia a regeneruje prostredníct-

vom našich trysiek. Na rozdiel od iných vírivých

bazénov, tu neprúdi žiaden studený vzduch, ktorý

by ochladzoval váš vírivý bazén v priebehu prevádzky.

®HotSpring sa stal vodcom v dizajne a výrobe energe-

ticky úsporných vírivých bazénov. Žiadny iný vírivý
®

bazén neoperuje s takou efektívnosťou ako HotSpring.

Užívajte si luxus prvej triedy za cenu ekonomickej.

Žiadne tepelné straty

Efektívna tepelná regenerácia
Žiadny iný výrobca vírivých bazénov nezískal toľko ocenení za kvalitu, úsporu energie, izolačné vlastnosti

®alebo pomeru výkon/spotreba ako výrobca vírivých bazénov HotSpring. Viac ako 38-ročné skúsenosti
®v oblasti vývoja a samotnej výroby sú zárukou kvality. Vírivý bazén HotSpring vlastní viac ako 1 000 000

spokojných užívateľov po celom svete.

Štýlové inovácie
Keď si obstaráte do svojho domova vonkajší vírivý bazén, jeden z jeho

prvkov je oproti ostatným veľmi dôležitý – nastavuje špeciálnu náladu

nočného osvetlenia. Najlepšie vírivé bazény zahrňujú pre nočnú pohodu

vonkajšie osvetlenie vírivky. Štvorzónový multi-farebný svetelný systém
®

Luminescence od HotSpring vám dáva možnosť individuálne ovládať

každú zónu pod vodou, hornú časť bazéna, vankúše a vodný prvok tak,

aby ste si vychutnali svoju obľúbenú zmes farieb. Ak chcete naozaj zažiť

aké výnimočné môže byť osvetlenie vírivého bazénu – je to osvetlenie.



Den ode dne jsme lepší

TM

Dezinfekčný systém starostlivosti o vodu

Vrchol technológie v oblasti dezinfekcie vírivých
bazénov!

vytvára prírodné čistiace látky
šetrí váš čas a námahu
šetrí vaše peniaze

• 
• 
• 

®
Užívajte si s exkluzívnou vírivkou HotSpring

jedinečnú kvalitu masáže bez starostí!

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.

Zdvižné zariadenie krytu

Na bazény je možné namontovať niekoľko

rôznych voliteľných typov zdvižných zariadení

krytu, vrátane jedinečného plnoaumomatického

zdvižneho zariadenia Foldaway.

Odklopiť kryt bazénu sa dá veľmi jednoduchým

spôsobom a bez vynaloženia väčšieho úsilia to

zvládnu i menej fyzicky zdatní jedinci. Okrem toho

kryt netrpí neustálym ručným premiestňovaním.

Pre vaše maximálne pohodlie sme pre vás pripra-

vili 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, je

možné jednoducho

otočiť o 350° tak, že

program môžete

sledovať aj vtedy,

keď práve bazén

nepoužívate.

Multimediálne súpravy

Posaďte sa, uvoľnite sa a vychutnajte si svoju

obľúbenú hudbu s bezdrôtovým hudobným

systémom alebo TV systémom. Sústavy je možné

tiež napojiť na váš vstavaný domáci hudobný systém.

Hudba alebo TV

iPod iPhone
Made for

Zo dňa na deň sme lepší

NXTNXT
Voliteľné príslušenstvo

doplnkov (schody, madlá,

slnečníky, svetelný systém

Clarion™ a iné).

K bazénom je možné zabezpečiť množstvo ďalších



ENVOY NXT™ JETSETTER NXT™GRANDEE™ NXT
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®
Iba vírivé bazény HotSpring nepretržite filtrujú vodu a zaisťujú krištáľovo číru vodu. Aby sme toho dosiahli,

vyvinuli sme komplexný filtračný systém, ktorý v sebe kombinuje tri prvky: nepretržitú filtráciu, stopercentnú

filtráciu bez obtokov po dobu 24 hodín s vyváženou filtráciou. Všetka voda je v obehu 10 až 15-krát za deň.

Tichá pumpa SilentFlo5000 - oddaná, výkonná

a predsa veľmi úsporná neustále čerpá vodu

z bazénu, ktorá ďalej prúdi cez filter a ohrievač

(ohrieva len v prípade potreby). Všetky bazény
®HotSpring majú bezobtokovú filtráciu.

Už žiadne časovo náročné programovanie – všet-
®

ko je riadené automaticky jednotkou IQ 2020.

®

Pre ešte väčší prírodný prístup k starostlivosti o vodu, sú všetky bazény
®HotSpring štandardne vybavené vysoko výkonným ozónovým systémom

®FreshWater III. Tento systém tvoria milióny malých bubliniek, ktoré prúdia

do komory zmiešania s vysokou koncentráciou ozónu a ktoré neutralizujú
®

kontaminovanú vodu. Váš vírivý bazén HotSpring je tak potichu a efektívne

vždy teplý, čistý a pripravený na použitie.

®Ozónový systém FreshWater III je súčasťou systému starostlivosti
®o vodu EverFresh. Kontinuálny striebornoiónový čistič rozptyľuje

strieborné ióny do vody v bazéne, a tým blokuje rozmnožovaniu
®

baktérií. Systém zlepšite pravidelným začlenením FreshWater
® Dichlóru alebo FreshWateroxidačného činidla bez chlóru (MPS).

Je to rýchle, jednoduché a efektívne.

Tri-X™ objemový filter zaisťuje filtráciu

bez obtekania filtrov vodou. Používa

hĺbkovú filtráciu než povrchovú, zfiltruje
2

dvakrát viac litrov na m než ostatné filtre.

Jeho životnosť je oveľa dlhšia než iné

obvyklé filtre.

Designed by 

•      •      • •      •      • •      •      •

Počet miest

Rozmery (cm)

Objem (l)

Hmotnosť - prázdny (kg)

Hmotnosť - plný* (kg)

Mŕtvá hmotnosť * (kg )

Kombinácie farebného prevedenia

     Alpine White

     Creme

     Ice Gray

     Desert

     Tuscan Sun

     Platinum

Počet trysiek

     MotoMassage DX (2)

     SoothingStream

     FootStream

     Rotačné Hydromasážne

     Smerové Hydromasážne

     HydroStream

     Rotačné Precision

     Smerové Precision

Vodný doplnok BellaFontana

Obehové čerpadlo SilentFlo

Tryskové čerpadlo Wavemaster (D/ dvojrýchlostné)

Výkon tryskového čerpadla (kW)

Krútiací moment trysk. čerpadla (kW)

Topné teleso NoFault (W)

Ozónový systém FreshWater™ III

Riadiaca jednotka IQ 2020

Ovládací panel diaľkový, dotykový

Osvetlenie Luminescence™ multi-color

Filtre
 Efektívna filtračná plocha (m)

Napätie (V/Hz)

Istenie (A)

Prúdový chránič (A)

6 + 1

254 x 231 x 97

1 700

425

2 685

565

43

2

2

3

2

2

30

D1 + 1

1,9 / 1,9

3,9 / 3,9

1 500

5

30

230/50

20

25 - 0,3

5

236 x 231 x 97

1 475

375

2 250

535

43

1

2

3

2

3

10

2

19

D1 + 1

1,9 / 1,9

3,9 / 3,9

1 500

5

30

230/50

20

25 - 0,3

3

213 x 165 x 84

800

220

1 260

460

22

1

1

2

1

4

12

1

1,9

3,9

1 500

3

18

230/50

16

16 - 0,3

Technológie

2


