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Massaaživanni kasu tervisele

Pere, sõbrad ja lõbutsemine
Teie pere uus lõbustuskeskus.

on teile hea!
Soojas vees olek laiendab veresooni, suurendades
oluliselt vereringlust kudedesse. See tähelepanuväärne
protsess paneb aluse paljudele teistele positiivsetele
mõjudele, mida massaaživann veedetud aeg pakub.

Valu leevendamine
Vee tekitatav ujuvus pakub leevendust neile, kes kannatavad kroonilise või vigastuste
tagajärjel tekkinud luustikupingete all. Soojas vees olles väheneb gravitatsiooni mõju
selgroole, vähendades kroonilist seljavalu, ning soe vesi aktiveerib ka heaolutunnet
tekitavad neurotransmitterid. Seda efekti suurendavad ka massaažidüüsidest tulevad
veejoad ja ergonoomilised istmed.
Looduslik puhastumine
Olgem ausad – massaaživannis on soe. Kuna meie keha püüab säilitada stabiilset
temperatuuri, eritub meie loodusliku „jahutussüsteemi“ – higistamise – abil kehast
mitmeid toksiine ja muid soovimatuid ühendeid, mis meie kehasse on kogunenud.
Istuva eluviisi juures on looduslik puhastumine väga kasulik.
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Lõõgastumine
Lisaks teaduslikele aspektidele on massaaživannis olemise juures kõige olulisem
lõõgastumine, mis kaasneb iga vanniskäiguga. Kogu meid ümbritseva stressi valguses on
Arctic Spa massaaživann kui pelgupaik tormi eest. Me laeme oma vaimseid akusid ja
tõuseme soojast veest uute inimestena.

Pole paremat kohta sõprade ja perega vaba aja veetmiseks kui Arctic
Spa massaaživann. Naer, lobisemine, kuulamine ja jagamine – see
kõik kuulus kunagi traditsioonina pere õhtusöögilaua äärde.
Tänapäeval tõmmatakse meid nii paljudesse erinevatesse
suundadesse: meilt nõutakse rohkem aega töö juures, koolis ja isegi
mängimiseks. Arctic Spa massaaživann võib olla teie uueks
kohtumispaigaks – veetke taas rohkem aega oma laste, abikaasa ja
iseendaga.
Vesi tõmbab meid juba meie kõige varasematest mälestustest peale –
lapsed ja vesi on väga loomulik kombinatsioon! Lisage sinna soojus
ja vee liikumine ning massaaživanniskäigud jäävad eluks ajaks
meelde. Meie kaunid LED-valgustid ja vee omadused annavad laste
uudishimulikele ja mängulusti täis meeltele tervisliku väljundi ja
panevad hindama aega, mille eraldame lõõgastumisele. Tegelikult
toob massaaživann meis kõigis välja lapseliku poole ja kellele ei
kuluks ära natuke lõbutsemist? Naeratused ja naer kuuluvad iga
Arctic Spa massaaživanni standardvarustusse.

Keskkonnasõbralik, energiasäästlik

Meie kõigi planeet
Väiksem keskkonnamõju ei ole eesmärk, vaid pidev teekond, ning Arctic
Spas® on pühendunud pidevate sammude astumisele selle teekonna
edendamisel. Meie strateegia põhieesmärk on iga meie massaaživann väiksem
keskkonnamõju, kui see teie tagaaias aasta aasta järel töötab. Iga päev igas
hoovis vähem energiat kulutades püüdleme me mitte ainult väiksema
ökoloogilise jalajälje, vaid ka meie klientide majandusliku kasu poole.

Mõned muud rohelised algatused, millega oleme seotud:
• Arctic Spas® massaaživannid ei vasta mitte ainult kõikidele
tõhususstandarditele üle kogu maailma, vaid oleme võtnud ka liidrirolli
lobitöös, et saavutada tulevikus veelgi rangemad energiatõhususnõuete
eeskirjad ja õigusaktid. Latti tõstes esitame väljakutse ka endale ja kogu
tööstusharule, kulutamaks aega ja ressursse selleks, et muuta tõhusus meie
prioriteediks.
• Otsime loovalt uusi viise, et saavutada parem
isolatsioon. Isolatsioon on parema tõhususe saavutamise
võti – ja seda eriti külmemas kliimas. Meie FreeHeat® isolatsioonisüsteem on
platvorm, mida arendame ja täiustame, ning samuti jätkame pidevalt ka oma
massaaživanni kattesüsteemide arendamist.
• Püüame pidevalt tehnoloogia abil parandada vee kvaliteeti, vähendades
seega kemikaalide hulka, mis tuleb massaaživanni vette ohutuse ja puhtuse
tagamiseks lisada. Meie ühemikroniline filtreerimissüsteem eemaldab
füüsiliselt paljud saasteained, mida teised tehnoloogiad kinni ei püüa ja mis
jäävad kemikaalide neutraliseerida, ning meie soolaveesüsteemi Onzen™
pidev arendamine vähendab drastiliselt desinfitseerimisvahendi kogust, mida
massaaživanni kasutusea vältel kasutada tuleb.

PEFC/26-31-55
Propageerime jätkusuutlikku
metsamajandust. www.pcfc.org

• Teeme koostööd metsasertifitseerimise
organisatsiooniga PEFC, et tagada nende metsaalade
eetiline ja vastutustundlik majandamine, kust pärinevast
puidust valmistatakse meie massaaživanne. Selle
partnerluse tulemusena saame pakkuda kauneid ja
funktsionaalseid seedripuidust korpuseid, mis pärinevad
äärmiselt jätkusuutlikest allikatest.

• Püüame ettevõtte sees vähendada pabertoodete kasutamist oma
tööprotsessides. Erinevaid tehnoloogiaid kasutades oleme liikunud paberit
kasutavatelt süsteemidelt elektroonilistele süsteemidele. Näiteks toimub
meie klienditeenindus ja tehnikute koolitussessioonid peamiselt veebis –
lisaks koolitusmaterjalidele kuluva paberi jms hulga vähendamisele
kahandab see ka näiteks lennusõitudest tulenevat ökoloogilist jalajälge, kuna
vajadus koolitusteks kohale lennata on oluliselt vähenenud.
• Pabertooted, mida me siiani kasutame, on võimaluse korral valmistatud
alati metsahoolekogu FSC standarditele vastavatest allikatest, ning kõigis
meie osakondades rakendatakse suurel määral ka taaskasutust. Meie
tootmisseadmete tööd mõõdetakse pidevalt, et edendada ja hinnata
ehitusmaterjalide jääkide vähendamist, mida oleme võimelised saavutama –
alati saab rohkem pingutada.
Arctic Spas® on investeerinud kogukondadesse, kus me peamiselt tegutseme.
Meie ülemaailmne peakorter Kanadas Alberta provintsis Thorsby linnas on
selle piirkonna peamine tööandja ning me panustame programmidesse, mis
soodustavad selle kogukonna tervislikku, aktiivset ja keskkonnasõbralikku
eluviisi. Meie tegevus USAs Washingtoni osariigis püüdleb sama eesmärgi
poole: osaleme paljudel üritustel, festivalidel ja programmides, mis
väärtustavad keskkonda. Loodame, et meie planeedi jaoks paremate valikute
tegemise poole püüeldes toetate meie pingutusi meie toodete ostmise
kaudu. Aitäh.

VASTAB NÕUETELE
HEAKS KIIDETUD ENERGIAKOMISJONI POOLT
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Isekandev komposiitsisu
Garanteeritud kestma kogu elu
Arctic Spa massaaživanni sisu on kahtlemata meie disaini keskne
element, mistõttu on see ainulaadse disainiga, et oma rolli välja kanda.
Alustame esmaklassiliste Aristech® Cast Acrylic akrüüllehtede
vaakumvormimisega, kulutades tuhandeid tunde vormi kujundamiseks
ja soovitud kuju saavutamiseks. Seejärel kanname käsitsi kiht kihi
haaval peale patenteeritud täidisevaba kiudklaas-komposiitmaterjali, et
anda vormile selle legendaarne tugevus. Kasutame rohkem kiudklaasi
kihte kui ükski teine ettevõte kogu tööstusharus, tegemata seejuures
mingeid säästulahendusi – me ei kasuta plastmassist tagust ega tugesid
ning meie vanni sisule ei kanta kunagi ühtegi vahtmaterjali. Pärast
mitmeid protseduure kesta tugevuse ja joondatuse kontrollimiseks
viiakse kest mõõtu lõikamiseks meie kaasaegsetesse veejoa- ja
CNC-lõikeseadmetesse. Tulemusena saavutame täiusliku segu
tugevusest ja täpsustest ning tipptasemel tehnoloogia kasutamisest, mis
on Arctic Spas® tunnusjooneks. Me oleme oma massaaživannide
tugevuses nii kindlad, et pakume oma vannide konstruktsioonile
eluaegset garantiid. Meie kollektsioonide 1 ja 2 mudelitel on
samasuguse disainiga sisu, kuid oleme nende puhul piiranud garantiid
7 aastaga, et hoida nende tutvustavate kollektsioonide kulud
võimalikult madalad. Rohkem infot leiate meie garantiidokumendist.

Isolatsioonisüsteem FreeHeat®
Õiges kohas olev isolatsioon aitab teil iga päev raha kokku hoida!
Investeering isekandva sisu ehitamisse on võimaldanud soojustada Arctic Spas®
massaaživannid teistest sarnastest toodetest erinevalt. Inspiratsiooni disainiks ei
tulnud kaugelt otsida – meie kodud Põhja-Kanadas andsid meile kõik vajaliku.
Me soojustame oma kodude välisseinad, põrandad ja eelkõige pööningud, me
paigutame kõik meile olulise nendesse nn suletud ümbrikutesse. Pumbast tulenev
soojus läbib massaaživanni sisu ja soojendab vett. Talvel säilib see soojus pumba
ümbruses ka elektrikatkestuse ajal.
ARCTIC SPAS®

ARCTIC SPAS® massaaživannid
Pumbast tulev soojus soojendab
massaaživanni sisu ja vannivett.
Arctic Spas® soojustus takistab soojuse
eraldumist.
Vahtisolatsioon takistab
soojuse eraldumist.
Soojustatud põrand hoiab soojuse sees ja vee väljas.
MEIE NII EI SOOJUSTA: PANGE TÄHELE!
Täieliku vahtisolatsiooniga korpus ei lase pumpadest
tulevat soojust läbi, mistõttu ei pääse see vannivett
soojendama, ning muudab vanni parandustööd
äärmiselt keerukaks ja kulukaks.
Soojus ei liigu läbi vahtisolatsiooni, vaid
eraldub lihtsalt atmosfääri, raisates nii
teie raha.

Kas sellisel viisil sisude tootmine on
kulukam ja töömahukam?...

Kindlasti.
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Kuid me usume, et see on parim viis nende
tootmiseks ning see on alati olnud meie eesmärk.

Iga barjäär seadmete ja vannisisu vahel
takistab soojuse edasikandumist ja raiskab
teie raha.
Vahtisolatsioon
Vahtisolatsioon

Vahtisolatsioon
Vahtisolatsioon

Oleme alati uskunud, et veepinna all olev isolatsioon ei mängi olulist rolli
juhul, kui ülevalpool ja otse veega külgnevad alad ei ole piisavalt
soojustatud (soojus tõuseb ju ülespoole, kas pole?). Meie disaini
„pööningu“ moodustab Mylovac kate, mille 5-tolline paksus ja
täisulatuses soojustõkesti suudavad säästa veelgi enam energiat ja seeläbi
ka raha. Lisaks kantakse massaaživanni ümbritsevate seinte ja vanni ääre
alla polüuretaanvahtu sellises paksuses, mis peatab soojuskao. Sulgeme
nn ümbriku, kandes sama vahtu ka vanni põrandasüsteemidele. Seejärel
paigutame kõik seadmed sellesse kookonisse, luues täiusliku ja stabiilse
töökeskkonna.

€

Madalaimad kasutuskulud
Mida see siiski massaaživanni omaniku jaoks tähendab?
Meie seadmete jääksoojusel, mis tuleneb peamiselt meie
energiatõhusatest mootoritest, võimaldatakse läbida
kiudklaasist vannisisu. See säilitab massaaživanni
veetemperatuuri ja kaotab vajaduse mitmete küttetsüklite
järgi, mille peavad läbima teistsuguse disainiga vannid, eriti
vahuga isoleeritud vannid. Vähem küttetsükleid tähendab
väiksemat elektriarvet – ja nii iga kuu.

Külmumisvastane kaitse
Veelgi uuenduslikum
Oleme viinud oma isolatsiooni
uuele tasemele. Kuigi meie
toodete korpused on juba
maailma parima isolatsiooniga,
on meie täiuslikkust taotlevad
insenerid meie vannide
isolatsioonisüsteemi FreeHeat®
veelgi täiustanud.
Meie ülekattega ukse isolatsioon
kaotab väiksemagi soojuskao
võimaluse ja säilitab seadmete
töösoojust veelgi paremini.
Jääksoojuse veelgi parema
kogumise jälgimiseks oleme oma massaaživannid seadistanud nii, et need
salvestaksid korpuse sisemuse temperatuuriandmeid ja aktiveeriksid
uuendusliku RossExhaust™ süsteemi, mis tasakaalustab vajaduse korral
korpuse temperatuuri. Võime tasakaalustada ja hallata korpuse
õhutemperatuuri on niivõrd unikaalne ja väärtuslik omadus, et oleme
selle süsteemi patenteerinud. FreeHeat süsteemi ei ole ühelgi teisel
massaaživannil kogu maailmas.

Veel üks eelis, mida FreeHeat® süsteem pakub (loodetavasti ei lähe teil seda
küll kunagi vaja), on võime hoida elektrikatkestuste ajal korpust külmumast
massaaživanni veesoojuse abil. Ilma vee ja korpuse vahelise isolatsioonita
toimub soojusenergia ülekanne mõlemas suunas. Meie katsete ja klientide
tagasiside põhjal on teil temperatuuril –20 ºC umbes viis päeva aega, enne
kui vanni korpus hakkab külmuma. Täiendava soojusallika (küttekeha,
hädaabivalgusti) kasutamine võib seda aega aga veel pikendada. Hea, kui on
natuke ka eksimisruumi, kas pole?
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Täielik ligipääs
Ligipääs massaaživanni kõikidele komponentidele
ka tulevikus tundub mõistliku lahendusena.
Kõigil Arctic Spas® massaaživannidel on standardvarustuses soojustatud ja
eemaldatavad juurdepääsupaneelid vanni korpuse igal küljel. Paljud tootjad
matavad sadu potentsiaalseid probleeme lihtsalt vahtisolatsiooni, tagades
sellega õudusunenäoga võrduvad remonditööd, kui mistahes probleemi
leidmiseks tuleb vaht eemaldada ja seejärel uuesti tagasi panna. Arctic Spas
massaaživannidega on asi lihtne. Eemaldage paneel, teostage remonditööd ja
asetage paneel tagasi. Oleme realistid ja saame kinnitada, et massaaživanni
kasutusea vältel esineb paratamatult lekkeid, kuid meie tagame lihtsa ja tõhusa
viisi selliste vältimatute probleemidega tegelemiseks.
Täielik ligipääs annab teile võimaluse uuendada oma massaaživanni ka
tulevikus. Kuna meie töötame välja uusi tehnoloogiaid ja teie vajadused võivad
ajas muutuda, saate oma Arctic Spa massaaživanni tulevikus hõlpsasti
uuendada. Ei ole mingit vajadust oma massaaživanni iga paari aasta tagant
välja vahetada, kui saame sinna edaspidi lihtsalt veedüüse, pumpasid, tulesid,
muusikat, puhastussüsteeme jms lisada. Massaaživanni väljavahetamine iga
paari aasta tagant, et tehnoloogiaga kaasas käia, läheb üpriski kulukaks.
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Sisseehitatud platvorm ~ Forever Floor®
Vaja on vaid tasast maapinda.
Kuigi meie massaaživannid on juba tuntud vastupidava soojustatud
platvorm- puitpõranda poolest, mis kuulub iga Arctic massaaživanni
standardvarustusse, otsustasid meie insenerid latti veelgi tõsta ja töötasid
välja põranda Forever Floor®. SMC kiudklaasi komposiitmaterjalidest
koosnev põrand peab vastu niiskusele, kahjuritele ja ajale. See kaotab
täielikult vajaduse vundamendimaterjalide, näiteks betooni, võrgu või
plokkide järgi!
Asetage massaaživann lihtsalt tugevale ja tasasele pinnale, seadistage ja
täitke see ning asuge kasutama. Massaaživanni paigaldamine ei ole kunagi
olnud nii lihtne ja selle põrand peab mistahes tingimustes igavesti vastu.
Lisaks on teisaldatav massaaživann nüüd ka tõepoolest teisaldatav. Kui
soovite massaaživanni asukohta oma hoovis muuta või kui kolite linna
teise otsa, siis tuleb selle vundament koos vanniga kaasa. Selleks ärge
unustage oma uut Arctic Spa massaaživanni tellida koos Forever Floor®
põrandaga.

Saadaval kõikidele mudelitele,
v.a Timberwolf

Parim kate: Mylovac™
Kauakestev kate. Punkt.
Kõige krooniks pakume oma massaaživannidele uut katet, mis on ainulaadne
kogu tööstusharus. Kõigepealt on Mylovac™ kattes vahtmaterjal, mis on
tavaliselt kasutatavast kaks korda paksem. Sisestame vahtmaterjalisse ka
metallist C-kujulised kanalid. Selle tulemusena valmib kate, mis suudab
taluda sadade kilode raskust kaalu. Te ei pea enam kunagi muretsema lume
või laste tekitatud koormuse pärast. Pakime need sisendid seejärel
metall-/kilekotti. Kotis tekitatakse vaakum, mis kuumtihendatakse. See
tehnoloogia on ainus, mis on võimeline hoidma niiskuse katte sisenditest
eemal. Märjad ja rasked katted tekitavad järjest suurenevaid jooksevkulusid
ning samuti on vaja kate pidevalt välja vahetada.

Pikemad tuuleklapid, lukustusrihmad, kandesangad ja
isoleeriv tõke kogu liitekoha ulatuses annab parimale
turul saadaolevale vannikattele täiusliku lõppviimistluse.
See kate aitab teil massaaživanni kasutusea vältel kokku
hoida tuhandeid eurosid.
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Suure jõudlusega energiatõhusad mootorid
Parema inseneritöö tulemus on alati
parem jõudlus.
Me hangime oma mootorid, pidades alati silmas, et neil oleks
optimaalne energiatõhusus ja jõudlus. Selle tulemusena
kasutatakse Arctic Spas massaaživannides mootoreid, mis
tagavad võimsamate mootoritega võrdväärse veevoolu
intensiivsuse ja veejugade töö, kuid mis ei tarbi liigselt energiat.
Oleme eriti uhked selle üle, et Arctic Spas massaaživannide
mootorid tarbivad äärmiselt vähe energiat nii madalal kui ka
kõrgel kiirusel töötades ning me tagame mootorite kauakestva
kvaliteedi, pidades energiatõhusust ja suurt jõudlust
hobujõududest tähtsamaks. Oleme jäänud truuks nutikale
inseneritööle ja kasutame mootorites ränikarbiidtihendeid.
Nendel on vähem komponente kui teistel samaväärsetel
tihenditel, mistõttu on ka potentsiaalsete rikete arv väiksem.
Arctic Spas massaaživannide mootorid on ehe näide meie
püüdlusest valmistada veatuid, erakordseid ja kasutajasõbralikke
tooteid. Meie mootorid on kõrgeima kvaliteedi ja efektiivsusega
ning need on kõigest üks samm veelgi usaldusväärsemate
massaaživannide loomisel.

Küttekeha Titanium™

*Mõnel mudelil lisavarustusena

Viis aastat garantiid, ei mingeid küsimusi.
Võrreldes muude komponentidega esineb massaaživannide
küttekehadel kõige enam rikkeid. Seda seetõttu, et enamik
massaaživannide küttekehasid on uputatud vette, olles nii
otseselt mõjutatud vee keemilisest koostisest ja halvast
kvaliteedist (probleem, mida garantii tavaliselt ei kata).
Arctic Spas® massaaživannide lisavarustusena tellitava
küttekeha Titanium™ valmistamisel on kasutatud uusimat
küttetehnoloogiat, et maksimeerida küttekeha tõhusust ja
usaldusväärsust, tagamaks teie meelerahu. Küttekehal
Titanium™ on titaanelement, mis ennetab mineraalide
settimist ja mis on korrosioonikindel, et toimida veatult ka
karmides tingimustes. Lisaks sellele kehtib küttekeha
elemendile 5-aastane garantii.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Voolik Reflex TorsionTM
Paremad tulemused, vähem probleeme.
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Arctic Spas® on esimene ettevõte oma valdkonnas, kes
kasutab igas oma massaaživannis voolikut Reflex
Torsion™.
Äärmiselt spetsiifiline toru on välja töötatud nii, et see
sobiks ümber jäikade PVC-ühenduste, mis tagab
suurema liimimispinna ja suurema veevoolu koguse
ning välistab vooliku liikumise tõttu tekkivad lekked
kinnituskohtades. Massaaživanni voolikus olev vesi võib
olla väga raske, kuid Reflex Torsion™ voolik paisub, et neelata ühenduskohtades olevad pinged.
Vooliku Reflex Torsion™ läbipaistvas seinas on värvikoodiga PVC-riba. See muudab veaotsingu
lihtsamaks ja võimaldab meil massaaživanni tehases veega testides näha värvitud liimi. Kui
parandustöid peaks kunagi vaja minema, saab vooliku Reflex Torsion™ parandada tavaliselt
voolikuklambriga – ammu enne seda, kui lekke asukoht täisvahus massaaživannis tuvastada
suudetakse.

Uhkusega Kanadas valmistatud. Müüakse kõikjal maailmas.

Kõrgtehnoloogiline käsitöö
Külaskäik mõnesse meie
tootmisüksusesse näitab mõlema
suuna parimat poolt. Täpsed
veejoalõikuriga robotid töötavad
metoodiliselt meie vannisisude
ehitusalal, samal ajal kui töölised
koostavad lääne punasest seedrist
käsitsi meie vannide kauneid
korpuseid. Need komponendid on
segu tehnoloogiast ja inimlikust
puudutusest, muutes Arctic Spas
massaaživannid tõeliselt
ainulaadseteks – tõenäoliselt isegi
kõige väärtuslikumaks elemendiks
teie aias.

Sertifitseeritud tootja,
tööstusharu liider.
Arctic Spas® on organisatsiooni
Hottubstar asutajaliige ja
sertifitseeritud tootja. Kanada
suurima massaaživannide tootjana
on Arctic Spas® selle tööstusharu
pühendunud eestvedaja, püüeldes
karmimate energiakasutusnõuete
poole ning propageerides
vastutustundlike, ohutute ja
efektiivsete toodete tootmist ja ausat
reklaami.

Parim edasimüüjate võrgustik.
Arctic Spas® toodete volitatud
edasimüüjad peavad säilitama teatud
standardid, läbides pidevalt koolitusi
nii kliendisuhete kui ka toodete
hooldamise valdkonnas.
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Juhtsüsteemi omadused ja võimalused

Maailma
esimene

internetiühendusega

massaaživann.

*Rakendused on saadaval nii Apple’i kui ka Android
operatsioonisüsteeme kasutavatele seadmetele.

Kõikide Arctic Spas massaaživannide standardvarustusse kuulub tipptasemel juhtsüsteem. Testitud, vastupidav ja
enesediagnostiline juhtpaneel vanni äärel muudab Arctic Spas massaaživannide juhtimise mugavaks ja
usaldusväärseks. Massaaživanni kõik funktsioonid – temperatuuri ja filtreerimise reguleerimine, LED
valgussüsteem ja palju muud – on teie käeulatuses.

Veebipõhine juhtsüsteem
Arctic Spas® oli esimene massaaživannide tootja, kes lõi ühenduse nutitelefonide ja massaaživannide vahel läbi
rakenduse onSpa®, ning me lükkasime piire veelgi kaugemale Home Connect võimaluse kasutamisega (koduse
internetivõrgu kasutamine massaaživanni ja nutitelefoni vahelise ühenduse laiendamiseks). Kuigi see oli juba päris
muljetavaldav, kujutas Home Connect endast vaid hüppelauda meie uusimale rakendusele nimega Web Connect.
OnSpa® ja Web Connect
Rakendus Web Connect on meie süsteemi onSpa® kõige ambitsioonikam laiendus,
võimaldades EcoPack seadmega varustatud Arctic Spa® massaaživannil luua otseühendus internetiga. Selle abil saab massaaživanni omanik vanni juhtsüsteemi sisse
logida kõikjalt, kus on internetiühendus, ning reguleerida nutitelefoni, tahvli või
sülearvuti ekraanilt mugavalt massaaživanni kõiki peamisi funktsioone. Rakendus
Web Connect võimaldab kasutajal sisse logida läbi pilve, WiFi või MyArcticSpa.com
veebilehe.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Energiatarbe seire
Nagu te hästi teate, üritab iga massaaživanni müüv
müügimees müüa teile „kõige“ energiatõhusamat
massaaživanni, ja sama väidavad oma toodete kohta kõik
tootjad. Keegi ei toeta oma väiteid tõendatud faktidega –
paremal juhul esitatakse numbreid, mis on saadud mõnest
üpriski kaheldavast „katseraportist“, millel meie arvates ei
ole palju ühist reaalsete kasutustingimustega, milles
massaaživanne aastast aastasse kasutatakse.
Oleme alati püüdnud luua ja konstrueerida massaaživanne,
mis on meie planeedi efektiivseimad, ning meie vannide
energiatarbe funktsioon on suurepärane viis näidata
kliendile, et kogu meie raske töö ja nutikus hoiab lõpuks
kokku meie kliendi raha.
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Arctic Spas massaaživannid on ainsad kogu maailmas, mis
näitavad kasutajale, kui palju energiat vann viimase 24 tunni, 7
päeva ja 30 päeva jooksul tarbinud on. Kasutaja peab vaid
sisestama andmed kilovatt-tunni maksumuse kohta formaadis
$/kWh ja vannil olev elektrimõõdik arvutab energiatarbe kulu
dollarites. Energiatarbe liidese abil saab reaalajas vaadata
vattmeetrit (skaala) ja detailsemaid visuaalseid andmeid
(graafikuid), millel on näidatud erinevad massaaživanni tööks
vajaminevad energiatarbetsüklid (küttekeha, pump).
Lisaks on tegemist suurepärase veaotsingu vahendiga – onSpa
rakenduse abil saavad tehnikud juba enne füüsiliselt kohapeale
tulemist vaadata energiatarbeandmeid, et hinnata pumba ja
küttekeha või muid võimalikke rikkeid ja teha neist vajalikud
järeldused.

Täielik kontroll maailma mistahes paigast
Korra aktiveerituna võimaldab WebConnect
liidesega onSpa® rakendus teha kasutajal järgmist:

reguleerida kõrgema taseme funktsioone

reguleerida massaaživanni põhifunktsioone
pumpade sisse või välja lülitamine
hetkeolukorra vaatamine:
- küttetsükkel
- filtreerimistsükkel
- säästurežiim
voolutugevuse vaatamine ja temperatuuri reguleerimine
valgussüsteemide sisse ja välja lülitamine või värvide ja
mustrite tsüklite seadistamine

filtreerimistsükli sageduse ja kestuse reguleerimine
süsteemi Peak Ozone reguleerimine
süsteemi Onzen Salt Water väljundi reguleerimine
vee kvaliteedi seire ja reguleerimine SpaBoy seadistuste abil
täielik kontroll kõikjalt maailmas

vaadata teatmefunktsioone
kasutusjuhendid
süsteemi Onzen Saltwater kasutusjuhend
veaotsingu juhend
brošüürid

…ja veel palju
muudki!
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Veehooldusfunktsioonid ja -võimalused

Säravpuhas vesi

minimaalse pingutusega

ja kõige laiem valik

individuaalselt kohandatavaid seadistusi.

Kuna Arctic Spas® jätkab oma patenteeritud filtreerimissüsteemide
täiustamist ja uute ideede väljatöötamist, on meie eesmärk olnud alati
hoida oma massaaživannide vesi ohutu ja puhas ning teha seda nii, et
massaaživanni omanik peaks selleks võimalikult vähe vaeva nägema. Kuna
massaaživannide kasutamises (kasutajate arv), vee algkvaliteedis ja muudes
parameetrites võivad olla suured erinevused, saime aru, et meil tuleb
massaaživannide omanikele anda rohkem valikuid. Küsige nõu Arctic
Spas® volitatud edasimüüjatelt, et saada rohkem teavet mitmete
kohandatavate filtreerimis- ja tehnoloogiavalikute kohta.
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Ühemikronilised filtrid Silver Sentinel

Filtreerimissüsteem Active Skim
Igas Arctic Spa filtrikorpuses on filtreerimissüsteemi Active Skim mehhanism, mis
kohandab end pidevalt olenevalt muutuvast veetasemest massaaživannis, säilitades
nii kogu aeg tõhusa veepinnalt mustuse eemaldamise funktsiooni. Erinevalt
tavalistest süsteemidest tõmbab filtreerimissüsteem Active Skim veepinnal oleva
mustuse veetasemest hoolimata alla filtrisse. Lisaks püüab mehhanism suuremad
mustuseosakesed integreeritud mahutisse ning ei lase neid tagasi vannivette.

Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5, v.a mudel Fox.

TOPELT FILTREERIMISSÜSTEEM ACTIVE SKIM

Need sügavusfiltrid püüavad mustuseosakesed kinni filtri sees
(kuni 83 m2 igas filtris) ja puhastavad vett veelgi tõhusamalt
tänu nanohõbedast sisekattele. Oma hämmastava ühemikronilise
filtreerimisastmega pakuvad filtrid Silver Sentinel kõrgeimat
filtreerimistaset ning on lisaks sellele ka ohutult kõrvaldatavad ja
ringlussevõetavad. Filtreid Silver Sentinel kasutades ei ole vaja
kasutada ka mitmeid täiendavaid vahutamisvastaseid, vett selgeks
tegevaid, filtreid puhastavaid ega hüübimisvastaseid kemikaale.

Mikrokiudfiltrid
Need lihtsad, kuid tõhusad filtrid puhastavad massaaživanni vee
kiirelt pärast intensiivsema kasutuse või vähesema hooldusega
perioode. Neid taskukohaseid filtreid saab loputada ja uuesti
kasutada. Filter on jälle nagu uus, valmis muutma teie
massaaživanni lõbusaks nädalavahetuseks taas säravpuhtaks.

Kompaktne kurdfilter
Selle filtreerimisvõimaluse puhul on omavahel kombineeritud
kompaktse kurdfiltri peenfiltreerimistehnoloogia ja taaskasutatava
kottfiltri mitmekülgsus. Mikrokiust kottfilter puhastab vee
tõhusalt ka perioodidel, kus massaaživanni kasutatakse aeg-ajalt
intensiivselt või sinna tekib eriti palju mustust, tekitamata vajadust
kurdfiltri osa tiheda asendamise järele.

*Ei ole saadaval kollektsioonidele 1 ja 2.

Parem kontroll = puhtam vesi
Arctic Spas® massaaživannid on nüüd varustatud topelt filtrikambritega*, millesse võib paigaldada erinevaid filtreid.

Filtreerimistsüklid ja tsirkulatsioonipumbad töötavad nüüd harmoonias. Kõikide
Arctic Spas® massaaživannide standardvarustuses on kohandatav filtreerimistsüklite
süsteem, mis kasutab filtreerimiseks 1. pumpa madalal kiirusel. Selle süsteemi
programmeeritav töövahemik on 1–24 tundi. Lisaks süsteemile Peak II (lisavarustus),
võite valida ka 24 h filtreerimispumbaga süsteemi, mille programmeeritavad
töövahemikud on samuti 1–24 tundi.

Veehooldusfunktsioonid ja -võimalused (jätkub)
Peak I (lisavarustus)
Osooni usaldusväärne ja äärmiselt efektiivne kasutamine.
Süsteem Peak I koosneb lisamoodulist Arctic Spas® Peak Ozone,
mis lisatakse massaaživanni sisetorustikku. Filtreerimise ajal liigub
vesi läbi ala, kus see puutub kokku aktiveeritud hapniku või
osooniga, mis tagab vee märkimisväärse oksüdatsiooni. Kõrge
kontsentratsiooniga osoon toodetakse meie Failsafe™
topeltgeneraatorites ja suunatakse seejärel vette. Vee ja osooni segu
peetakse kinni turbulentses Optical Vertical segamiskambris, et
tagada vee ja osooni pikem kontaktaeg. Selle protsessi tulemusel
oksüdeeruvad paljud orgaanilised koostisosad, mistõttu jääb
desinfitseerimisvahenditele vähem tööd.

Peak II (lisavarustus)
Osooni ekstreemne integreerimine
Süsteem Peak II pakub samu lahendusi kui süsteem Peak I, kuid
hõlmab ka mõningaid lisafunktsioone. Lisasime süsteemi
tsirkulatsioonipumba, et tagada osooni tõhusam tootmine ja
kontroll 1–24 tunni vältel. Lisaks oleme muutnud segamiskambri
poole suuremaks. Parem segunemine ja pikem kontaktaeg tagab
paremad tulemused. Süsteemil Peak II on ka teisene
filtreerimissüsteem, mis võimaldab filtreerimisele ja osoneerimisele
kohaldada 1–24 h tsükleid. Tsirkulatsioonipumbal on kaks
funktsiooni: tagada passiivne filtreerimine kuni 24 tunniks päevas
ning võimaldada paindlikku filtreerimist tsirkulatsioonipumba
tööaja muutmise läbi. Pumba tööaja muutmine võimaldab kasutajal
hallata energiatarbimist täpselt kohalike võrgutasude või
kasutusmustrite alusel.
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Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Soolvee süsteem Onzen™

(lisavarustus)

Soolvee süsteem Onzen on Arctic Spas® patenteeritud süsteem, mis
toodab elektrolüüsi abil desinfitseerivat soolvett Surnumere soolast.
Desinfitseeriva soolvee tootmisel on võrreldes traditsiooniliste
desinfitseerimismeetoditega mitmeid eeliseid. Esiteks luuakse
desinfitseerija süsteemis, mitte ei lisata seda sinna, seega on süsteemi
jooksvate kulude hulk väga väike. Süsteemi töö tulemusena on
massaaživanni vesi nahale ja silmadele palju õrnem. Vee soolsus on
sarnane inimeste pisarate soolsusele.
Osoonil on mitmeid ainulaadseid omadusi, mille abil on ületatud
varasemad raskused soolveesüsteemide kasutamisel massaaživannides.
Esiteks on süsteemil Onzen elektroodi kassett, mida kasutaja saab
vahetada. Elektrolüüsiga kaasnevad kulud – elektroodide seisukord
halveneb ja need tuleb lõpuks välja vahetada. Süsteemi Onzen titaanist
elektroodi kasseti vahetamine on lihtne, see ei maksa palju ning selleks
ei ole vaja massaaživanni veest tühjaks lasta. Teiseks saab kõike
süsteemiga seonduvat juhtida kas massaaživannil olevalt juhtpaneelilt
või Arctic Spas® rakenduse kaudu nutitelefonist. Nii saab reguleerida
soolvee kogust, mida süsteem Onzen eritab, et see vastaks
voolutugevusele või eeldatavale kasutuskoormusele.
Soolveesüsteemi Onzen
kasutamine võib olulisel määral
vähendada jõupingutusi, mis
tuleb teha selge ja ohutu vee
saavutamiseks massaaživannis,
kuid soovitame soolveesüsteemi
Onzen maksimaalse kasu
esiletoomiseks kasutada lisaks
ka süsteemi Peak I või II.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Spa Boy – tipptasemel automaatne hooldus massaaživannile
Ühinege revolutsiooniga!

(lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)

Meie vee automatiseeritud hooldussüsteem on kõige olulisem uuendus
massaaživannidele mitme aasta jooksul. Selle asemel, et usaldada vaid
massaaživanni vee ebamugavat ja ebatäpset käsitsi testimist ja lisada
desinfitseerimisvahendeid käsitsi, tunnetab ja säilitab süsteem Spa Boy
automaatselt ideaalsed tingimused massaaživanni veele. Ei mingeid
testribasid, ebatäpset kemikaalide käsitsi doseerimist – Spa Boy aitab
hõlpsasti, täpselt ja vaevata tagada massaaživannis selge ja ohutu vee.
See hämmastav tehnoloogia kasutab meditsiinilise kvaliteediga
andureid, et analüüsida pidevalt vee puhtuse peamisi parameetreid,
ning nende andmete põhjal kontrollib süsteem Spa Boy täpselt meie
integreeritud soolveesüsteemi väljundit, tagades, et desinfitseerija tase
oleks optimaalses vahemikus. Kui teie massaaživanni pH-s esineb
väiksemaidki kõrvalekaldeid, teavitab Spa Boy sellest massaaživanni
omanikku (vannil asuva juhtpaneeli, rakenduse või myarcticspa.com
veebilehe kaudu), et kõrvalekalle elimineerida.
Spa Boy on revolutsiooniline, eemaldades massaaživannide kasutamise
juures ka selle kõige viimase miinuspoole! Seega – lõdvestuge ja nautige
oma Arctic Spas massaaživannide täit potentsiaali ning laske veega
seonduvad hooldustööd teha süsteemil Spa Boy.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Arctic Spas® eksklusiivne massaaživannide kemikaalide sari – Arctic Pure®
Arctic Spas® volitatud edasimüüjate juurest leiate Arctic Pure® kemikaalide täieliku tooteseeria. Arctic Pure tootesarja kemikaalid on ökonoomsed, täite- ja lisaainetevabad ning
täiustavad veelgi paremini teie veehooldusprogrammi. Küsige meie edasimüüjalt kindlasti
Arctic Pure tootesarja veepuhastustooteid, et pikendada oma massaaživanni kasutusiga.
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Lighting Features
& Options
Valgustusfunktsioonid
ja -võimalused
LED-valgustus parandab teie massaaživanni ohutust ning rõhutab
meie vannide kaunist disaini. Esmaklassiline ja kauakestev
LED-valgustus kuulub kõikide Arctic Spas® massaaživannide
standardvarustusse – kui kaugele te soovite sellega minna, on juba
teie otsustada...
Virmalised (lisavarustus)
Inspireerituna meie põhjamaisest talvisest taevast pakub valgustuspakett Virmalised värvide digitaalset muutumist ja hääbumist teie
massaaživannis. Pakett hõlmab suurel hulgal erinevaid mustreid ja
sagedusi, nii et saate iga tuju jaoks valida täiusliku valgustusskeemi...
Süsteemi valgusel on kaks asukohta, mille koostoimel täitub teie
massaaživann värvidega.
Pere valgustuspakett (lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)
Meil on hea meel lisada meie valgustuspakettide suurde valikusse
veel üks valgustuspakett teie Arctic Spa massaaživanni jaoks. Pere
valgustuspaketis on 2 veealust valgustit ja elegantne taustavalgus
juhtnuppudele ja joogitopsi hoidikutele massaaživanni ääre juures.
Lisaks on paketis ka taustavalgus koskede jaoks. Selle valgustuspaketi
mitmed valguspunktid on digitaalselt juhitavad, seega saab erinevate
valgusefektidega (staatiline, mitmevärviline, hääbumine ja mustrid)
teie kauni Arctic Spa massaaživanni valgustada täpselt nii, nagu
soovite. Valige vastavalt tujule oma lemmikvärv(id), rahustav või
energiline muster – pere valgustuspaketiga on see võimalik.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.
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Valgustuspakett Ultimate LED (lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)
Arctic Spa valgustus on viidud uuele tasemele! Valgustuspaketis Ultimate
Lighting on kõik veejoad varustatud taustavalgusega, kusjuures kasutatav
tehnoloogia ei mõjuta ei veevoolu ega tekita lekete ohtu. Samuti on taustavalgus kõikidel juhtnuppudel ja joogitopsi hoidikutel ning lisaks kõigele
kuuluvad paketti ka katted, mis katavad meie kauneid vannikorpuseid
valgustavaid ja maitsekalt rõhutavaid allapoole suunatud LED-valgusteid.
Kõik valgusallikad on digitaalselt juhitavad ja kasutatavad hääbuvate, ühtlaste
ja vahelduvate valgustusmustritena. Valgustuspakett Ultimate Lighting on
kaunis täiendus kõigile Arcti Spa massaaživannidele...
Arctic Spas® muudab tee massaaživannini
ja tagasi lihtsaks meie onSpa® WiFi juhtsüsteemi
abil. Kaaluge seda võimalust välisvalgustuse
paigaldamisel.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

SkyFall (lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)
Meie uus pihusti SkyFall® toodab eeterliku udu ja paneb selle voogama teie
Arctic Spa massaaživanni veepinnal. Ilma tavapärase müra ja pritsmeteta
lisab pihusti SkyFall® teie massaaživannikogemusele dramaatilise, kuid
samas ka rahustava efekti. Värvi muutev taustavalgus rõhutab pihusti
SkyFall® toodetava udu õrna liikumist, valgustades vanni vaheldumisi
teiste valgusallikatega.

Helisüsteemi võimalused
Teie lemmikmuusikat saab nüüd mistahes Bluetooth-seadmest (nt
nutitelefonist) edastada massaaživanni – seade võib töötada kas majast või
selle võib hoiustada ohutult veekindlas ümbrises, nii et kõik teie
lemmiklaulud, esitusloendid ja muu sisu on alati käeulatuses. Kui soovite
kasutada massaaživannis ka teisi seadmeid, saab süsteemi seadistada ka
juhtmega ühendatavate seadmete abil – massaaživanniga saab ühendada nii
vanema põlvkonna iPodi, CD-mängija kui ka televiisori audiosüsteemi.

Süsteem Aquatremor® Deluxe (lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)
Kui kombineerida meie mõlemad audiosüsteemid, saate parima
helisüsteemi, mis massaaživannidele üldse saadaval on. Kombinatsioon
kvaliteetsetest kõlaritest Poly Planar™, võimendusest ja
puutetundlikest anduritest ümbritseb massaaživanni kasutajaid
enneolematu ja küllusliku helikvaliteediga.

WetTunes™ (lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)
Meie stereofunktsioon WetTunes on läbinud tõsise uuenduse, kuna oleme
asendanud olemasolevad kõlarid kaunite Poly Planar™ air-rise kõlaritega.
Need kõlarid edastavad fantastilist heli, olles samas ka karmides tingimustes
vastupidavad. Samuti on uus ja eespool nimetatud kõlaritega ühendatud
subwoofer-kõlar, mis edastab meie FreeHeat® korpusest meeldivat bassi.
Stereosüsteem Aquatremor® (lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)
Stereosüsteem Aquatremor kasutab kõlarite abil pigem puutetundlikke
andureid. Need andurid on ühendatud massaaživanni sisu ja korpusega ning
edastavad uskumatult selget heli nii läbi tahkete materjalide kui ka läbi vedelike,
muutes massaaživanni sisu, korpuse ja vannis oleva vee „kõlariks“. Kuna
inimkeha koosneb peamiselt veest, läbivad helilained teie keha, kui te vees
lõdvestute – nii te mitte ainult ei kuule muusikat, vaid see ümbritseb teid ja
liigub teist läbi, mistõttu tunnetate seda tõeliselt. Igal Arctic Spa
massaaživannil on nüüdsest iseloomulik Aquatremor® iste, mis
annab igale muusikasõbrale kõige otsesema võimaliku ühenduse
muusikaga. Süsteemiga Aquatremor on saadaval ka meie allalaaditav vibroakustiline massaaž. Masseerivad muusikapalad
kasutavad erinevate lihasgruppide masseerimiseks väga madalaid
helisagedusi. See on teraapia, mida peab kogema.
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Punasest seedripuust korpused
Looduse pakutav täiuslik ehitusmaterjal
Ilu, tugevus ja ligipääsetavus on ehitatud igasse Arctic Spas® mullivanni
korpusesse.
Kõik meie vannikorpused on valmistatud ahjus kuivatatud ja tisleripuidu
kvaliteediga punasest seedripuust. See puit sobib imeliselt meie eesmärkidega,
sellel on hämmastav võime taluda laia temperatuurivahemikku ja niiskust ning
samuti on see vastupidav kahjuritele. Meie korpuste ümardatud nurkades
jooksevad tappühendusega vertikaalsed seedrilipid korpuse üla- ja alaservas
olevatesse soonühendusega 2 × 4 lattidesse. Meie vannikorpused on
hämmastavalt vastupidavad. Korpustel ei esine äravajumist, nihkumist ega
joondamatust. Kõigil korpustel on kuni kaheksa juurdepääsuluuki, kaks igal
küljel, võimaldades teostada kõiki massaaživanni komponentide hooldus- ja
uuendustoiminguid äärmiselt lihtsalt. Korpused on viimistletud kolme kihi
spetsiaalse puidukaitsevahendiga.
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Klassikalised hooldusvabad korpused
((lisavarustus, saadaval osadel mudelitel)

Meie uue kujundusega klassikalised hooldusvabad korpused on kujundatud meie järeleproovitud
ja end tõestanud seedrikorpuste põhjal – oleme korranud nende kaunist ja funktsionaalset
kujundust 100% ulatuses komposiitmaterjalidega. Vastupidavad ülemised ja alumised põikpuud
ja vertikaalsed pinnad on valmistatud komposiitmaterjalist HighWood. See materjal on äärmiselt
vastupidav päikese- ja ilmastikumõjudele, tagades Arctic Spa massaaživannile tõelise „hooldusvaba“
korpuse.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Söehall

Tumepruun

20

Akrüül-

värvid

Pind, mille vastas on meeldiv puhata

Iga Arctic Spa massaaživanni sisu on saadaval kuues kaunis värvitoonis (mõned on
teksttuursed, nii et saate valida tooni, mis sobib ideaalselt teie elustiili ja sisekujundusega.

MIDNIGHT OPAL
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PLATINUM SWIRL

MEDITERRANEAN
SUNSET

PONDEROSA PINE

KALAHARI

E XC LU S I V E
ACRYLIC

E XC LU S I V E
ACRYLIC

MIKROOBIKILBI BIO-LOKTM
JÕUD

DAKOTA

Aristechi toodetavad Ponderosa Pine, Dakota ja Kalahari
vannisisud on unikaalsed, kuna tegemist on tekstuursete
pindadega. Need varjavad kriimustusi oluliselt paremini kui
siledad pinnad ja pakuvad ka natuke rohkem haardumist –
seega ka natuke rohkem meelerahu, kui massaaživanni
kasutavad lapsed või liikumisraskustega isikud. Need kolm
pinnakatte tüüpi on toodetud eksklusiivselt just Arctic
Spas® massaaživannidele.

E XC LU S I V E
ACRYLIC

Lisaks sellele, et Aristech Acrylics toodetud
materjalid on kaunilt läikivad ja hea
värvisäilivusega, on need täiendatud
mikroobe tõrjuva Bio-Lok™ pinnaga,
mistõttu puudub vajadus täiendavate
kemikaalide lisamise järgi. Aristechi
Bio-Lok katte mittepoorne struktuur ei
lase mikroobidel liikuda pinna sisse ja
mikroorganismidel pinna peal kasvada.
Bio-Lok kattega massaaživannid on
kaitstud mikroobide eest, neid on lihtne
puhastada, need on vastupidavad ja ei
sisalda mikroobidevastaseid kemikaale,
pestitsiide ega muid sarnaseid lisandeid.

Kollektsioonidele 1 ja 2 võivad mõne värvitooni valimisel lisanduda täiendavad kulud, rohkem infot edasimüüjalt.
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Mugavus- ja teraapiafunktsioonid ning -võimalused
Peatoed Arctic

Meie Arctic Spas® usume, et igaüks väärib mugavust, mistõttu võib paljudes meie vannisisudes näha
luksuslikke individuaalistmeid. Meie istmed on hoolikalt kujundatud, et pakkuda toetust ja mugavust
erinevate kehamõõtmetega inimestele: meil on mitmetasandilised käetoed ja reguleeritavad peatoed just
õigetes kohtades. Enamik meie kujundusi pakub soopõhiseid ja individuaalseid istmeid, võttes arvesse
torso pikkust, istme laiust ja veedüüside asukohti.
Hoolikalt läbimõeldud istmete juures oleme näinud palju vaeva veedüüside pakettide väljatöötamisel, et
pakkuda teile parimat võimalikku massaaži. Pakume veedüüside tsooniteraapia paketti Dedicated Zone
Therapy. Selles paketis on osadel istmetel konkreetselt suunatud teraapiafunktsioon – kaela- ja ülaseljadüüsid maandavad stressi nendes tavaliselt väga pingerohketes piirkondades, samal ajal kui alaselja- ja
nimmepiirkonna düüsid on suunatud lihastele ja pehmetele kudedele, mis toetavad alaselja piirkonda.
Veejugade tugevus düüsides on reguleeritud töödeldavate lihasgruppide suuruse kohaselt: suurematele
lihasgruppidele avaldub suurem surve, teistel istmetel, mis on suunatud pinnapealsemate lihaste masseerimiseks, on veejugade surve õrnem, masseerides keha üldisemalt. Lisaks ei ole osadel istmetel üldse veedüüse,
kuna mõnikord on lihtsalt soojas vees ligunemine ilma igasuguste veejugadeta just see, mida vajame.
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Usume, et hea massaaži ja hea massaaživannikogemuse juures ei ole tähtis vaid veedüüside arv ja nende
surve tugevus. Meie teadus- ja arendusmeeskond töötab usinalt, et leida suure jõudlusega energiatõhusate
mootorite toodetud veevoolu tugevusele see kõige optimaalsem väljund. Me häälestame pumpa, ülemõõdulist Reflex Torsion™ voolikut ja kasutame Sweep-Y kinnitusi, et tagada torustikus soovitud surve,
ning kasutame palju ka suuremahulisi 5-tolliseid Pulse™ düüse. Rohkem vett, suure reguleerimisulatusega
vooluhulk Pulse™ düüsidest kasutaja soovidest lähtudes võrdub suurepärase massaažiga.

Pärast aastatepikkust maadlemist halvasti paigutatud ja
kiirelt kuluvate patjadega usume, et oleme lõpuks
ometi saavutanud parima kujundusega peatoe. Meie
uus teleskoopdisain sobib täiuslikult erineva pikkusega
kasutajatele. Pöördmehhanism hellitab kaela, et
pakkuda maksimaalset mugavust. Peatugesid saab
endiselt puhastamiseks eemaldada, kuid te ei näe neid
enam kunagi vannis ringi hulpimas. Viimase asjana
oleme muutnud materjali, millest peatoed valmistatud
on. Enamik peatugesid on valmistatud polüuretaanvahust. Need peatoed imavad endasse vett ja
muutuvad soojas ja niiskes keskkonnas kiiresti
näotuks. Meie uus peatugi on valmistatud kummilaadsest materjalist EVA. Erinevalt polüuretaanvahust,
ei ima see materjal (mida on kasutatud ka CROC™
jalatsite valmistamiseks) endasse niiskust ega muutu
koledaks.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Hämmastavad teraapiadüüsid

Aroomiteraapia Lasting Scents™

Head düüsid pakuvad head massaaži

Rahustage oma keha, vaimu ja hinge.

Arctic Spas® patenteeritud pöörlevad laagriteta düüsid Pulse
™ pakuvad laia seadistusvalikut: nautige kerget ja silitavat või
sügavuti toimivat ja virgutavat massaaži. Kuna düüs pöörleb
titaanist võllil sujuvalt, väljub vesi düüsist mustrina, mis ei
ole kunagi ebameeldivalt torkiv. Keermestatud düüside
eemaldamine on lihtne ja mugav, samas saab keerates
reguleerida ka veejoa survet. Kuna düüsidel puuduvad
laagrid, mis võiksid katki minna, ei võta teie isiklik massöör
mitte ühtegi vaba päeva.

Meeleolu lõhna abil positiivsemaks muutmine on laialt
aktsepteeritud ja kasutatud loodusteraapia ning ideaalne
täiendus teraapilisele vanniskäigule. Igas meie Arctic Spa
massaaživannis on aroomiteraapia süsteem Lasting Scents™, mis
eritab lõhnastatud õhku otse massaaživanni. Meie ainulaadsed
aroomiteraapia kanistrid vabastavad avamisel lõhna ning kui
neid ei kasutata, saab need välja lülitada. Stimuleeriva aroomi ja
veeteraapia koosmõju on võimas, rahustades teie keha ja hinge.

Erinevalt teistest tootjatest kasutame meie oma massaaživannides ainult pöörlevaid düüse*, mitte statsionaarseid
ega suunatud düüse, et kulusid kokku hoida.
*Suunatud düüse kasutame disaini tõttu vaid veepinnast üleval pool
olevatel kaeladüüsidel ja meie Monsoon düüsidel.

Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

Õhuteraapia
Kergem ja õhulisem mullimassaaž
Sarnaselt veele võib teraapiliseks massaažiks kasutada ka
õhku. Arctic Spas® pakub kõikidele massaaživannidele*
õhuteraapia paketti Therapy Air. Paketi Therapy Air abil
teostatav massaaž on kergem ja mullitavam kui veedüüside
massaaž. Erinevalt enamikest teistest massaaživannidest,
mis kasutavad õhuteraapiaks külma välisõhku, tõmbab
Arctic Spas® õhuteraapia süsteem Therapy Air õhku, mis
on soojendatud vanni all olevas spetsiaalses kambris,
tagades kasutajale sooja ja mõnusa massaaži.
Saadaval kollektsioonidele 3, 4 ja 5.

24

Kollektsioon 1.0

VIIMISTLETUD JA PRAKTILINE
Selle tootegrupi toodetel on hüdroteraapia funktsioon,
tooted on taskukohased ja töökindlad.

Kasutajate arv

T I M B E RWO L F

Maht: 1030 liitrit

25

93 cm

19

2

cm

m

8c

21

Massaaživanni Timberwolf mahub 5 inimest, sellel on kena avatud planeering
ja erinevad püstise seljatoega istekohad. Vanni Timberwolf iseloomustavad
lihtne mugavus ja lõõgastumine väikese keskkonnamõjuga.

Standvarustus

Täienduspakett

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Isoleeritud põrand Everlast
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täieliku juurdepääsuga korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega (Platinum
Swirl ja Ponderosa Pine)
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM

• Osoonisüsteemi põhipakett
• Helisüsteemi põhipakett
• Valgustussüsteemi põhipakett
• Soolveesüsteemi põhipakett
• Akrüülvärvi toon kliendi soovil saadaolevate valikute hulgast

Düüse
Jets25
Pumpasid Pumps
1
Lisavarustusse kuuluv kate Mylovac ei ole sellele mudelile saadaval.

25
1

Kasutajate arv

Kollektsioon 1.0
Maht:1450 liitrit

8

21
cm

BAFFIN

102 cm

m

8c

21

Arctic Spas massaaživann Baffin ühendab endas mugavuse ja mitmekülgsuse.
Mudelil Baffin on eriline ja ruumikas lamamistool, mida tasakaalustavad kaks
hästi seadistatud teraapiaistet. Kuna enamik veedüüse on koondatud nimetatud
kolmele istekohale, pakub mudel Baffin maksimaalset massaažielamust, mida
võite nautida kasvõi iga päev, jättes vannis siiski ruumi ka kahe ootamatu
külalise jaoks!
Standvarustus

Täienduspakett

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Isoleeritud põrand Everlast
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täieliku juurdepääsuga korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM

• Osoonisüsteemi põhipakett
• Helisüsteemi põhipakett
• Valgustussüsteemi põhipakett
• Soolveesüsteemi põhipakett
• Massaaživannikate Mylovac (pealkõnnitav)
• Komposiitne struktuurpõrand Forever Floor
• Akrüülvärvi toon kliendi soovil

Düüse
Pumpasid

25
1
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Kasutajate arv

Maht: 1601 liitrit

MALIGNE

102 cm

27

21

8c

m

8
21

cm

Esimeste Prantsuse-Kanada maadeavastajate käest endale nime saanud „riukalik“
Maligne jõgi voolab jõuliselt läbi Kanada Kaljumäestiku. Sarnaselt oma nimekaimust
jõele ei hoia massaaživann Maligne end teraapilise veevoolu ja majesteetlike kurvidega
tagasi. Nelja eristuva nurgaistme ja vahepealsete puhkeistmetega massaaživann
Maligne pakub mugavat äraolemist kõikidele kasutajatele. Tippkvaliteediga juhtimisja filtreerimissüsteem muudavad veehooldusprotsessi lihtsaks ning graatsiline veejuga
kujutab endast selle suurepärase pakkumise juures kirssi tordil.
Standvarustus

Täienduspakett

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täieliku juurdepääsuga korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM

• Osoonisüsteemi põhipakett
• Helisüsteemi põhipakett
• Valgustussüsteemi põhipakett
• Soolveesüsteemi põhipakett
• Massaaživannikate Mylovac (pealkõnnitav)
• Komposiitne struktuurpõrand Forever Floor
• Akrüülvärvi toon kliendi soovil

Düüse
Jets 25
Pumpasid Pumps
1

25
1

IGAPÄEVANE LUKSUS
Seda tootevalikut iseloomustab kõrgetasemeline mugavus
ja jõudlus äärmiselt taskukohase hinnaga.

Kasutajate arv

Kollektsioon 2.0

102 cm

21

8

cm

m

8c

21

Massaaživann Baffin on saanud endale täiendatud versiooni: uue, kahe pumbaga
versiooni Baffin 45 igale istmele on lisatud veelgi rohkem teraapiadüüse, lisaks on
vanni paigutatud luksuslik lamamistooli, mida on täiendatud sääreosa düüsidega, mis
pakuvad jalgadele pärast pingelist päeva meeldivat kosutust. Lisaks on kõiki
istumisosasid täiendatud üla- ja alaselga masseerivate veedüüsidega, mis viivad juba
niigi hea varustusega massaaživanni täiesti uuele tasemele.
Standvarustus

Täienduspakett

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Isoleeritud põrand Everlast
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täieliku juurdepääsuga korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM

• Osoonisüsteemi põhipakett
• Helisüsteemi põhipakett
• Valgustussüsteemi põhipakett
• Soolveesüsteemi põhipakett
• Massaaživannikate Mylovac (pealkõnnitav)
• Komposiitne struktuurpõrand Forever Floor
• Akrüülvärvi toon kliendi soovil

Düüse
Pumpasid

45
2

THE BAFFIN 45

Maht: 1450 liitrit

28

THE MALIGNE 45

Kollektsioon 2.0
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Kasutajate arv

Maht: 1601 liitrit

102 cm

21

8c

m

8
21

cm

Lisatud teine võimas pump ja 20 lisadüüsi tagavad veelgi parema massaaži kõikidele
peamiste istekohtade kasutajatele. Mudel on varustatud ka alaseljale ja kriitilisele
nimmepiirkonnale suunatud pulseerivate ja pöörlevate veejugadega.
Standvarustus

Täienduspakett

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täieliku juurdepääsuga korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM

• Osoonisüsteemi põhipakett
• Helisüsteemi põhipakett
• Valgustussüsteemi põhipakett
• Soolveesüsteemi põhipakett
• Massaaživannikate Mylovac (pealkõnnitav)
• Komposiitne struktuurpõrand Forever Floor
• Akrüülvärvi toon kliendi soovil

Jets45
Düüse
Pumpasid Pumps
2

45
2

MAKSIMAALNE JÕUDLUS JA MUGAVUS
Arctic tehnoloogiate tipptase on nüüd saadaval selle
kollektsiooni kõige vastupidavamal platvormil.

Kasutajate arv

Kollektsioon 3.0
Maht: 884 liitrit

7

4c

m

21

17

cm

ARCTIC FOX

98 cm

Lõpuks ometi on valminud täisvarustuses massaaživann, mis sobib väiksematele aladele!
See sügav, mugav, kuid siiski kompaktne massaaživann on ideaalne pelgupaik paaridele.
Massaaživannil Arctic Fox on ergonoomiline lamamistool ja kaks teraapiaistet, mille
efektiivne disain pakub erinevaid istumisasendeid erinevatel sügavustel.
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Düüse
Pumpasid

24
2

30
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Kasutajate arv

Maht: 1185 liitrit

CUB

104 cm

31

21

7c

m

m

7c

21

Üks meie mitmekülgsemaid mudeleid, Cub, sisaldab peenelt vormitud teraapiaistet,
ruumikat lamamistooli ja nurgaistmeid, mis mahutavad mugavalt ka paar sõpra.
Erineva kujundusega istmete hulgast leiab igaüks endale sobiva.
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaval 2 pumba ja 40 düüsi või 3 pumba ja 40 düüsiga.

Kasutajate arv

Kollektsioon 3.0
Maht: 1360 liitrit

21

7

cm

YUKON

104 cm

m

7c

21

Mudel Yukon on järjekordne mugav ja ruumikas perevann. Selle ümmargune
kujundus jätab massaaživannile enneolematult suure, 213-sentimeetrise istumisala.
Kolm teraapiaistet ja mitmetasandiline pink tagavad selle, et igaüks leiaks omale
sobiva istumiskoha.
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaval 2 pumba ja 40 düüsi või 3 pumba ja 40 düüsiga.
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Kasutajate arv

Maht: 1330 liitrit

FRONTIER

98 cm

33

21

m

5c

7c

23

m

Ideaalne massaaživann neljaliikmelisele perekonnale või sõpradega nautimiseks.
Mudel Frontier on just selle eesmärgiga välja töötatud: sellel on vastastikku olevad
lamamistoolid ja teraapiaistmed. Mugavust lisab istmete erinev sügavus, et tuua
naeratus igaühe näole...
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Mudelil Frontier on 3 pumpa ja 51 düüsi.

KÜLLUSLIK DISAIN
Üks meie parimaid massaaživanne, milles on
tipptasemel tehnoloogia ja laiad luksuslikud istmed.

Kasutajate arv

Kollektsioon 4.0
Maht: 1700 liitrit

23

5c

TUNDRA

98 cm

m

5c

m

23

Individuaalsed istmed avatud kontseptsiooniga massaaživannis? Massaaživanni
Tundra auhinnaline disain muudab selle võimalikuks. Lisaks neljale nurgaistmele on
massaaživannis kolm vaheistet, mis kõik ümbritsevad ruumikat jalaruumi. Ehitatud
paljudele, kuid pakkudes siiski individuaalseid mugavusi, on massaaživann Tundra
parim valik suurtele peredele või neile, kes võõrustavad pidevalt külalisi.
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaval 3 pumba ja 61 düüsi või 5 pumba ja 61 düüsiga.
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Kollektsioon 4.0

Kasutajate arv

Maht: 1700 liitrit

KODIAK

98 cm

35

23

5c

5
23

m

cm

Kodiak on tagasi!
Anname uhkusega teada, et legendaarne mudel Kodiak on tagasi. Uue seadistuse,
pehmemate joonte ja veelgi parema ergonoomikaga mudelil on kasutatud meie
uusimaid tehnoloogiastandardeid ja saadaolevat lisavarustust. Lõdvestuge ruumikas
lamamistoolis või nautige ergutavat massaaži teraapiaistmel. Luksuslik ja piisavalt
suur, et mahutada kogu pere.
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaval 3 pumba ja 61 düüsi või 5 pumba ja 61 düüsiga.

Kasutajate arv

Kollektsioon 4.0
Maht: 1405 liitrit

23

5

SUMMIT

98 cm

m

5c

cm

23

Mudel Summit võib olla just see massaaživann, mida teie pere vajab. Integreeritud
kaheastmeliste käetugedega kolm nurgaistet on selle kauni disainiga vanni raudvara,
tagades esmaklassilise kasutusmugavuse. Nurgapink pakub lõdvestumisvõimalusi veel
kolmele inimesele.
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaval 3 pumba ja 61 düüsi või 5 pumba ja 61 düüsiga.
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Kollektsioon 5.0

SUUREMÕÕTMELISED MASSAAŽIVANNID
Läbinisti Arctic Spas massaaživannid, kuid disainitud spordikeskustele või kasutamiseks suurematele gruppidele.

Kasutajate arv

KLONDIKER

Maht: 1262 liitrit

37

98 cm

23

m

5c

5c

m

23

„Luksus“ on massaaživanni Klondiker hüüdnimi – kaks meie kõige mugavamat
lamamistooli koos täiuslikult paigutatud käetugede ja küllusliku jalaruumiga.
Lamamistoole täiustavad peene viimistlusega teraapiaiste ja kaks täiendavat
istumisala.
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaval 3 pumba ja 61 düüsi või 5 pumba ja 61 düüsiga.

Kasutajate arv

Kollektsioon 5.0

SUMMIT XL

Maht: 1988 liitrit

98 cm

293

.37

5
23

cm

cm

See on kõige suurem ja vingem massaaživann meie tootevalikus!
Oleme võtnud oma populaarseima massaaživanni ja selle sõna otseses mõttes pikemaks
venitanud. Nüüd mahub vanni veelgi rohkem inimesi – minge terve perega või pidutsege
koos sõpradega. Selle mudeli nurgaistmed on täpselt samasugused nagu mudelil Summit:
tegemist on kõige mugavamate ja populaarsemate istmetega kogu meie tootevalikus.

Mõtle suurelt!
Standardvarustus – The Arctic Advantage

Kohandatud paketid

• Isekandev soojust juhtiv kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat™ Perimeter
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud vanni äärel
• Soojustatud platvormpõranda süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne punasest seedrist korpus
• Aristech Acrylic materjalid koos BioLock kattega
• Pöörlevad laagriteta veedüüsid Pulse™
• Talvekate
• Teleskoop-filtreerimistõke
• Ühemikroniline filter Silver Sentinel
• LED-valgustus
• Reguleeritavad peatoed
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reflex TorsionTM
• Aroomiteraapia

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaval 3 pumba ja 61 düüsi või 5 pumba ja 61 düüsiga.
Saadaolev akrüülvärv

PLATINUM SWIRL
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Algupärane

MITMEOTSTARBELINE
B ASSEIN

ettevõttelt Arctic Spas®

Ujuge, kasutage seda massaaživannina, lõbustage selles aasta
läbi lapsi ja säästke PALJU raha võrreldes tavalise ujumisbasseini ostmisega.
Lisaks kõigele on seda ka lihtne paigaldada: ei mingit kaevamist,
tööliste palkamist ega erivarustust. See tuleb vaid kraanaga paika
tõsta ja juba võitegi selle veega täita.
Basseini ülddisain on visuaalselt identne meie maailmakuulsate
massaaživannidega, pakkudes äärmiselt head energiatõhusust,
tagades madalad hoolduskulud ja olles varustatud tipptasemel
juhttehnoloogiaga.
Tehke trenni, puhake või supelge: see bassein sobib
kasutamiseks nii üksi kui ka suurema grupiga.

Mitmeotstarbelised
basseinid

Kasutajate arv

x 14

Maht: 5500 liitrit

129 cm

OCEAN

m
6c
23

m

436 c

MAKSIMAALNE TERAAPIA JA ELEMENTAARNE UJUMINE
Võrreldes teiste mitmeotstarbeliste basseinidega on mudel Ocean luksuslikum, kuna
sellel on rohkem ujumis- ja massaaživanni funktsioone. Mudeli Ocean
teraapiapotentsiaali täiustab selle individuaalne kohandatavus, kuna basseini veedüüse
on võimalik väga mitmeti reguleerida.
Standard
Basseini Features
Ocean standardvarustus

41

• Vastuvoolu ujumise süsteem
• Mitmetasandilised istmed
• Köidikutega ujumine
• Võimalus valida 3 teraapiadüüside paketi vahel
• LED-valgustus
• Käetoed
• Reguleeritavad peatoed
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem
FreeHeatTM Perimeter

• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel
• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Optional
Features
Kohandatud
paketid
• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus
• Fitness-komplekt

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL

Saadaval 3 pumba ja 61 düüsi või 5 pumba ja 61 düüsiga.

Kasutajate arv

x 14

Mitmeotstarbelised
basseinid
Maht: 5100 liitrit

m
6c
23

cm
36

OKANAGAN

129 cm

m

436 c

FANTASTILINE VALGUSTUS + UJUMINE
Arctic Spas on tuntud kahe asja poolest: me valmistame parimaid külmas kliimas kasutatavaid
massaaživanne kogu maailmas ja me oskame igal pool lõbutseda. Kui me sõidame soojale
maale, on basseinibaar meie reisi juures kohustuslik element! Veelgi parem, jätke tülikas
reisimine üldse ära ja nautige meie uusimat mitmeotstarbelist basseini Okanagan.
Sobivalt Kanada suvise mänguväljaku järgi nime saanud Okanagan sisaldab LED-valgustusega
basseinibaari ja isegi jäänõud, et hoida joogid külmana ajal, mil basseinis läheb kuumaks!
Valikuliste istmetega kaheteistkümnele või rohkemale inimesele, fantastilise valgustuse,
veefunktsioonide ja ujumisjugade valikuga on see bassein tõeliselt polüfunktsionaalne.
StandardOkanagan
Features standardvarustus
Basseini

Optional Features
Kohandatud
paketid

• Vastuvoolu ujumise süsteem
• Mitmetasandilised istmed
• Köidikutega ujumine
• Võimalus valida 3 teraapiadüüside paketi vahel
• Käetoed
• Reguleeritavad peatoed
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• LED-valgustus
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem
FreeHeatTM

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus
• Fitness-komplekt

• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel
• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL
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Mitmeotstarbelised
basseinid

Kasutajate arv

x 14

Maht: 5100 liitrit

43

m
6c
23

B E AU P O RT

129 cm

m

436 c

LIHTNE MUGAVUS JA PUHKUS
Bassein Beauport on atraktiivne valik neile, kes soovivad ilma ujumisdüüsideta
mitmeotstarbelist basseini kasutada aastaringselt. Basseinis on siiski olemas
treeningvõimalused: standardvarustusse kuulub köidikutega ujumissüsteem, mis
pakub mitmekülgseid treeningvõimalusi, ja kaks teraapiaistet.
Standard
Features standardvarustus
Basseini Beauport

Optional
Features
Kohandatud
paketid

• Kaks lamamistooli
• Vormitud astmed sisse- ja
väljaastumiseks
• Avar ujumisbasseini ala
• 1 pump, 14 massaažidüüsi
• LED-valgustus
• Käetoed
• Reguleeritavad peatoed
• Köidikutega ujumine
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat
Perimeter

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel
• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL

Kasutajate arv

x 14

Mitmeotstarbelised
basseinid
Maht: 5100 liitrit

m
6c
23

cm
36

HUDSON

129 cm

m

436 c

KESKTASEME UJUMINE JA TERAAPIA/MUGAVUS
Basseinis Hundson on esmataseme vastuvoolu ujumise süsteem Monsoon Counter
Current Swim System ja kaks teraapiaistet. Süsteemi Monsoon saab kasutada koos
köidikutes ujumise süsteemiga, et pakkuda kasutajale mitmeid treeningvõimalusi ja
ilmast sõltumatut lõbutsemist kogu perele.
StandardHudson
Features
Basseini
standardvarustus

Optional Features
Kohandatud
paketid

• Kaks teraapiaistet
• Avar ujumisbasseini ala
• 3 pumpa, 24 massaažidüüsi
• LED-valgustus
• Käetoed
• Reguleeritavad peatoed
• Köidikutega ujumine
• Vastuvoolu ujumise süsteem
(2 võimsat ujumisdüüsi)
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem Freeheat
Perimeter

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel
• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL
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Mitmeotstarbelised
basseinid

Kasutajate arv

x 14

Maht: 5100 liitrit

45

m
6c
23

KINGFISHER

129 cm

m

436 c

ROHKEM UJUMIST, ROHKEM RUUMI
Kasutajale, kes vajab takistusteta treeningruumi, pakub bassein Kingfisher kõige
pikemat ja laiemat ujumisala, mida täiendavad vaid vasakul pool asuvad trepiastmed.
Nagu ka kõik teised vastuvoolusüsteemiga Niagara varustatud mitmeotstarbelised
basseinid, on ka sellel mudelil valgustus, mis aitab kasutajal turbulentsi tingimustes
ujumise ajal õigesti joonduda.
StandardKingfisher
Features standardvarustus
Basseini

Optional
Features
Kohandatud
paketid

• Vastuvoolu ujumise süsteem
Niagara
• Täispikkuses ujumisala
• LED-valgustus
• Käetoed
• Reguleeritavad peatoed
• Köidikutega ujumine
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem
FreeHeatTM

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel
• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL

Kasutajate arv

x 14

Mitmeotstarbelised
basseinid
Maht: 5100 liitrit

m
6c
23

J U N E AU

129 cm

m

436 c

EDASIJÕUDNUD TASEMEL UJUMINE KOOS KESKTASEMEL MUGAVUSE JA
TERAAPIAVÕIMALUSTEGA
Bassein Juneau sobib kasutajaile, kes otsivad erakordset ujumisvoolu, luksuslikke
sisenemisastmeid ja kahte lamamistooli. Basseinis olev vastuvoolusüsteem Niagara tagab
oskuslikematele ujujatele tugeva treeningu ja mitmeotstarbeliste basseinide luksuslikud
mugavused hoolimata aastaajast.
Standard
Features
Basseini
Juneau
standardvarustus
• Kaks lamamistooli
• Vastuvoolu ujumise süsteem
Niagara
• Köidikutega ujumine
• Integreeritud astmed sisseja väljaastumiseks
• 2 pumpa, 14 massaažidüüsi
• LED-valgustus
• Käetoed
• Reguleeritavad peatoed
• Köidikutega ujumine
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem
FreeHeatTM

• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel
• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Optional Features
Kohandatud
paketid
• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL
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Mitmeotstarbelised
basseinid

Kasutajate arv

x 14

Maht: 5100 liitrit
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m
6c
23

W O LV E R I N E

129 cm

m

436 c

ÜLIM HÜBRIID: EDASIJÕUDNUD TASEMEL UJUMINE JA MAKSIMAALSED
TERAAPIAVÕIMALUSED
Bassein Wolverine on igas mõttes kompromissitu. Täispikkuses ujumisala ja kahe
teraapiaistmega bassein on täiuslik segu treening- ja teraapiavõimalustest. Nii vastuvoolu
ujumise süsteem Niagara kui ka maksimaalne võimalik arv teraapiadüüse kindlustavad
mudeli Wolverine positsiooni kõige parema saadaoleva mitmeotstarbelise basseinina.
StandardWolverine
Features standardvarustus
Basseini

Optional
Features
Kohandatud
paketid

• Kaks teraapiaistet koos
privaatsete astmetega
• Vastuvoolu ujumise süsteem
Niagara
• Täispikkuses ujumisala
• 3 pumpa, 24 massaažidüüsi
• LED-valgustus
• Käetoed
• Reguleeritavad peatoed
• Köidikutega ujumine
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem
FreeHeatTM Perimeter

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel
• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL

Kasutajate arv

x 14

Mitmeotstarbelised
basseinid
Maht: 5100 liitrit

m
6c
23

m
6c

ATHABASCAN

129 cm

m

436 c

MEIE KÕIGE RUUMIKAM BASSEIN
Bassein Athabascan on mitmeotstarbeliste basseinide kõige ehedam näide. Suurima vaba
veealaga meie basseinide valikus tagab mudel Athabascan maksimaalse hulga ruumi
lõdvestumiseks ja lõbutsemiseks. Basseini ja basseinist välja liikumist hõlbustavad lihtsad
astmed ning basseini eesosas olev kergelt kõrgem ala annab ka pisematele kasutajatele
võimaluse puhata sügavamas vees toimuvatest tegevustest. Bassein Athabascan on
perebassein tagahoovis, mida saab kasutada aasta läbi: selles on alati täiuslik temperatuur
ja see asub vaid paari sammu kaugusel teie majast.
StandardAthabascan
Features standardvarustus
Basseini

Optional Features
Kohandatud
paketid

• Täispikkuses ujumisala
• LED-valgustus
• Käetoed
• Köidikutega ujumine
• Reguleeritavad peatoed
• Aristech Acrylic materjalid
koos BioLock™ kattega
(Platinum Swirl)
• Pöörlevad laagriteta
veedüüsid PulseTM
• Isekandev soojust juhtiv
kiudklaasist sisu
• Isolatsioonisüsteem
FreeheatTM
• Digitaalne massaaživannipakett ja enesediagnostilised
juhtnupud basseini äärel

• 1. PAKETT:
- Pere valgustuspakett
- Stereosüsteem WetTunes
- Osoonisüsteem Peak 1
• 2. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor
- Soolvee süsteem Onzen
- EoP internetiühendus
• 3. PAKETT:
- Valgustuspakett Ultimate Lighting
- Bluetooth stereosüsteem Aquatremor Deluxe
- Automaatne veehooldussüsteem Spaboy
- Osoonisüsteem Peak 2
VALIKULISED LISAD
• Õhuteraapia
• Pihusti Skyfall
• Hooldusvaba korpus

• Soojustatud platvormpõranda
süsteem
• Läbivooluga kaugkütteseade
• Täielikult ligipääsetav lääne
punasest seedrist korpus
• Talvekate
• Teleskoop-ﬁltreerimistõke
• Ühemikroniline ﬁlter Silver
Sentinel
• Ohutuskinnitused
• Mugavus- ja veemassaaž
• Voolik Reﬂex TorsionTM
• Aroomiteraapia

Saadaolev
akrüülvärv

PLATINUM SWIRL
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Arctic Spas ® verstapostid
Arctic Spas on üle kogu maailma tuntud kahe
asja poolest: kaunite massaaživannide
tootmine ekstreemsetesse kliimaoludesse ja
terve tööstusharu tehnoloogiliste piiride
nihutamine. Alates oma tegevuse alustamisest
ligi 20 aastat tagasi oleme olnud kümnete

Meie juhime, teised järgnevad.
1994

1997

1998

Esimene soojustagastussüsteem
akrüülmassaaživannis

Voolik Torsion Hose™
Esimene massaaživann, milles
kasutati välise muhviga
painduvat voolikut

Esimene massaaživann, milles
kütteelement oli veest väljas

2004

2005

2006

Arctic Chiller™
Esimene tahkes olekus
veejahutussüsteem.

Esimene massaaživann, millel
oli vormitud, suure tihedusega
SMC põrand

Esimeste sügavusfiltrite kasutuselevõtt
Mylovac®

Sonic Massage™
Esimene vibroakustiline
massaaž massaaživannides.

Standardi Ipx5 kohaldamine
kõikidele joapumpadele

2011

2012

2013

Esimene ujumisvann, mida
saab juhtida rakenduse abil
nutitelefonist.

Esimese mitmeotstarbelise
basseini turuletoomine.

Web Connect
Esimene internetiühenduse
ja interneti kaudu juhitav
massaaživann.

Esimene täielikult toestatud ja
suletud alusega massaaživann

uuenduste teerajajad, mis muudavad
massaaživannide omamise ja nautimise
lihtsamaks, nauditavamaks ja lõbusamaks.
Siin on nimekiri meie olulisematest
verstapostidest!

Esimese energiasäästuprogrammi tutvustamine.
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Esimene metalliseeritud barjäär,
vaakumtihendusega kate

1999

2001

2002

2003

Esimene osoonisüsteem,
mis hõlmas staatilist segamist
ja heitgaaside kõrvaldamist

Forever Floor®
Esimene sisseehitatud
ilmastikukindel massaaživannivundament

Esimene massaaživann, kus
kasutati mitmevärvilist LEDvalgustust

Castcore®
Esimene vormitud kate

2007

2008

2009

2010

Heatlock®
Esimene integreeritud isolatsioonisüsteem massaaživannidele

OnzenTM
Esimene patenteeritud ja
integreeritud puhastussüsteem
sool- ja osooniveega

Ultimate Lighting
Esimene väljapoole paigaldatud,
vooluliidesega LED-valgustus

Pulse™jets
Esimesed titaanist pöörlemismehhanismiga düüsid

Imagine – It™
Esimesed kohandatud
kujundusega korpused

Esimesed pöörleva teljega veedüüsid

Kolme pumbaga massaaživann
Legend Series First

2014

2015

2016

Energiatarbe seire
Esimene sisseehitatud
Real Time funktsioon

Spa Boy
Esimene internetiühendusega
automaatne pH ja
desinfitseerimisvahendi
mõõtmis- ja kontrollsüsteem

myarcticspa.com veebiportaal
Esimene süsteem, mille abil
saab reaalajas jälgida mullivanni
töötingimusi, sh automatiseeritud
veehooldusparameetreid, mis on
jälgitavad internetiühendusega
mistahes seadmetest.
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A R C T I C S PA S V O L I TAT U D E D A S I M Ü Ü J A

Arctic Spas OÜ
www.arcticspas.ee
info@arcticspas.ee
+372 56 8000 67

Arctic Spas võib tooteid muuta ja täiendada ilma eelneva
etteteatamiseta. Toodud spetsifikatsioonid ja mõõtmed on
ligikaudsed ning informatiivse iseloomuga.
Trükitud Kanadas

