
bewegt und entspannt

ZWEMSPAS



inhoud
WELKOM

FILOSOFIE

VERNIEUW HET LEVEN

MOOD

BEWEEGT EN ONTSPANT

ZWEMMEN

AQUA FITNESS

FUN

TEGENSTROOM

HYDROTHERAPY

MASSAGESTRALEN

ERGONOMIE

KLEURENLICHTTHERAPIE

BEDIENING

ECOLOGIE & EFFICIËNTIE

MOOD

ISOLATIE

THERMO COVER

ROLL COVER

MOOD

TECHNOLOGIE

ELEKTRONICA & VERWARMING

2 ⁄ 3

4 ⁄ 5

6 – 11

12 ⁄ 13

14 ⁄ 15

16 –  19

20 ⁄ 21

22 ⁄ 23

24 –  29

30 –  33

34 ⁄ 35

35

36 –  39

40 ⁄ 41

42 ⁄ 43

44 ⁄  45

46

47

48 ⁄ 49

50

51

52 ⁄ 53

STRUCTUUR

CONSTRUCTIE

MOOD

INTEGRATIE

WATERZUIVERING

AROMATHERAPIE

MOOD

DE VIVO SPA® BELOFTE

PREMIUM PAKKET

MOOD

KLEURKEUZE

MOOD

MODEL OVERZICHT

VIVO SPA® WaterFit 1

VIVO SPA® WaterFit 2

VIVO SPA® WaterFit 3

VIVO SPA® WaterFit 4

VIVO SPA® WaterFit 5

MOOD

TECHNISCHE GEGEVENS

54

55

56

57

58 ⁄ 59

60 ⁄ 61

62 ⁄ 63

64 ⁄ 65

66 ⁄ 67

68 ⁄ 69

70 ⁄ 71

72

73

74 ⁄ 75

76 ⁄ 77

78 ⁄ 79

80 ⁄ 81

82 ⁄ 83

84 ⁄ 85

86 – 88



Welkom!
vivo spa® is volledig toegewijd aan de wereld van bewegend water. Met veel 

passie voor jou en je welzijn. Wij zijn blij met U interesse en wensen U veel vreugde 

en inspiratie bij het bekijken van deze catalogus.

Met ontspannende wellness groeten

vivo spa®
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� loso� e

Neem de tijd voor jezelf. Haal diep adem. Leun achterover, aankomen. Momenten van rust die uniek zijn en die zo zelden ruimte 

geven. Momenten waarin het hier en nu belangrijker is dan wat dan ook. Er wordt geen vraag gesteld, er ontstaat geen twijfel, 

er worden geen compromissen gesloten, jezelf de best mogelijke traktatie geven. We zijn er echt van overtuigd dat hier de sleutel 

ligt voor langdurig welzijn. Het is onze fi losofi e om U daar op de best mogelijke manier mee te ondersteunen. Met vriendelijke 

groet , we willen U graag uitnodigen om U en te genieten, je verdient het.

"De tijd die we nemen voor onszelf, is tijd dat ons iets in de plaats geeft." Ernst Ferstl
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vernieuw het leven
bewegt und entspannt
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Plezierige momenten in de zwemspa
Laat het leven van alledag achter je, haal diep adem en verfris je. 

Het maakt niet uit wanneer of in welke tijd van het jaar.

Doe iets goeds voor uw lichaam en geniet van pure ontspanning-

smomenten in uw zwemspa. Vier je vivo spa® moment.
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ST MoodsST Moods

10



Sluit je ogen en voel de vrijheid van zwemmen. Geniet van het leven.
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Zwemmen, wanneer je maar wilt. 365 dagen per jaar.
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bewegt und entspannt13



bewegen & ontspannen
bewegt und entspannt
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Het vinden van een balans tussen oefeningen en ontspanning is vaak een uitdaging in het dagelijks leven  en het is essentieel voor 

ons welzijn om hier een gezond evenwicht te creeeren, ongeacht waar je naar op zoek bent – of een paar ronden zwemmen, een 

aquafi tness- programma. Om te sporten of gewoon rustig te ontspannen  – onze WaterFit zwemspas bieden je wat je op dit moment 

nodig hebt. Direct bij U thuis – comfortabel en ongecompliceerd!
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zwemmen
bewegt und entspannt
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Zwemmen is goed – en dat is precies waar onze WaterFit zwemspas voor zijn geoptimaliseerd. Het maakt niet uit of U tijdens 

het zwemmen wilt trainen of dat U de voorkeur geeft aan een zachte zwemstijl – beslis zelf welk model het beste bij U past. Onze 

RiverStream PRO tegenstroomsysteem met exclusieve LED-verlichting zijn traploos instelbaar en individueel te activeren, zodat U ze 

snel en eenvoudig kunt aanpassen aan uw behoeften. Wij wensen U veel zwemplezier!
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TRAINING – CRAWL

RELAXED – SCHOOLSLAG MODERATE – RUGSLAG
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aqua � tness
bewegt und entspannt
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Iedereen die ooit een aqua fi tness-programma achter de rug 

heeft, weet hoe effectief en gunstig het kan zijn om niet alleen 

met een glinsterende beweging in het water te bewegen.

De natuurlijke weerstand van het water heeft al een aange-

naam workout effect. Als dat niet genoeg is is het ook mogelijk 

om te trainen met instelbare tegenstroom.

Creëer uw eigen aqua fi tness-programma en train uw gewrich-

ten, spieren, bindweefsel en houding. Onze WaterFit modellen 

maken het allemaal mogelijk.
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fun
bewegt und entspannt

fun
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Voor "de strandvakantie tussendoor": voor gezinnen met kinderen is de WaterFit zwemspa een absolute aanrader. Je kinderen kunnen 

naar hartenlust zwemmen, ravotten, duiken, genieten van uren veilig waterpret. Hier zijn geen grenzen aan creativiteit! Je kleintjes 

kunnen hier speels en veilig leren zwemmen en aan het water wennen met veel plezier en vreugde.

Voor "de strandvakantie tussendoor": voor gezinnen met kinderen is de WaterFit zwemspa een absolute aanrader. Je kinderen kunnen 

naar hartenlust zwemmen, ravotten, duiken, genieten van uren veilig waterpret. Hier zijn geen grenzen aan creativiteit! Je kleintjes 

kunnen hier speels en veilig leren zwemmen en aan het water wennen met veel plezier en vreugde.
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tegenstroomsysteem
bewegt und entspannt
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Met het RiverStream PRO tegenstroomsysteem kunt U de sterkte van elk waterdebiet via een regelaar continu 

aanpassen aan uw behoeften. Kies de juiste instelling voor uw zwem- of fi tnessprogramma vanuit vijf verschil-

lende hoogteposities.

ONTWORPEN OM TE INSPIREREN - ZONDER COMPROMISSEN.
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PERFORMANCE

▶ eenvoudige en snelle instellingen

▶ aanpasbaar

▶ hoge dynamiek – zacht zwemmen

tot een sterke training

WATERSTROOM

▶ optimalisatie van de watercirculatie

▶ turbulentievrije circulatie

▶ extra brede waterstroom

BELANGRIJK

▶ variabele drijfstijlen mogelijk

▶ gevarieerde aqua fi tness

▶ comfortfuncties

▶ verlichte RiverStream

Door het optimaliseren van het samenspel van 

prestatie, ervaring en waterstroming hebben we 

een uniek systeem gecreëerd dat over de hele 

linie overtuigend is.

tegenstroomsysteem WaterFIT 4

WaterFIT
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Het MP Swim systeem is geschikt voor recreatieve zwem-
mers en hobbysporters. Het zorgt voor een optimale door-
stroming van het water, wat ideaal is voor een schoolslag, 
gemakkelijk kruipen en fi tnesstraining in het water.

Voor ambitieuze zwemmers en sporters adviseren wij het 
MP Swim PRO systeem. Het garandeert krachtigere tegen-
stroom voor topprestaties.

relaxed
Begin de ochtend zachtjes of laat de avond 
vervagen.

MODELSWIMMING STYLE

WaterFIT 1

WaterFIT 4
WaterFIT 5

WaterFIT 2
WaterFIT 3

moderate
Zet de bloedsomloop op gang en blijf zo lang 
mogelijk op hetzelfde niveau.

workout
Kortere, intensieve "Power Intervals" – optimaal voor 
ambitieuze zwemmers en atleten.

Een extra breed waterdebiet, traploos in sterkte, in hoogte verstelbaar: de RiverStream PRO tegenstroom is alles behalve standaard. Desondanks is het 
tegenstroomsysteem met exclusieve LED-verlichting standaard in alle vivo spa® zwemspa modellen van de WaterFit-serie geïnstalleerd.
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Door het unieke ontwerp van onze zwemspas en het FreeFloat systeem kan de waterstroom langs 

de bodem en de zijkanten teruggeleid worden buiten de stroming om. Dit vermindert turbulentie, 

zorgt voor een vlottere waterstroom en een betere zwemervaring.

WATERTOEVOER VAN DE EXTRA KLASSE.
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hydrotherapie
bewegt und entspannt
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"LEER HET WATER GOED KENNEN EN HET ZAL ALTIJD EEN BETROUWBARE VRIEND ZIJN."
SEBASTIAN KNEIPP

De DrivePro Jets, speciaal ontwikkeld voor de WaterFit serie, verwennen uw 

lichaam met een optimale hydromassage-ervaring. Of het nu gaat om stimu-

lerende roterende, intensief gerichte of zacht pulserende massage-jets – de 

DrivePro-serie belooft een perfecte wellnessbeleving. De verschillende soorten 

sproeiers zijn zorgvuldig ontworpen voor elk model van de WaterFit serie. Elke 

stoel en  / of ligvlak biedt U een individuele hydromassage-therapie aan.

De individuele DrivePro-jets kunnen worden aangepast aan de gewenste sterkte 

en kunnen worden uitgelijnd. In combinatie met hoogwaardige roestvrijstalen 

regelaars kan de massagedruk over het gehele oppervlak en voor elke plaats 

individueel worden geregeld. Multifunctioneel en volledig volgens uw wensen!

31



NEK

SCHOUDERS

DIJEN

HEUPEN

HANDEN

BENEN

VOETEN

OVERZICHT Massage-e� ecten

VOORDELEN voor het LICHAAM

► Spanningsverlichting

► Verbeterde bewegingsvrijheid

► Algemene ontspanning en ontlasting van 

het lichaam en bewegingsapparaat

► Bevordering van de mobiliteit in 

de gewrichten en de romp

► Stimulering van de stofwisseling en door-

bloeding van het bindweefsel en fascia

► Regeneratie na fysieke inspanning en uitputting

VORDEELEN voor de GEEST

► Herstellen na mentale inspanning en uitputting

► Verbetering van het algemeen welzijn

► Kalmerend op het algemene zenuwstelsel

► Afbouw van stress

► Verlichting van zenuwpijnen

► Bevordert het inslapen voor de nachtrust
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GEBOUWD OM TE ONTSPANNEN. INDIVIDUEEL EN GEOPTIMALI-
SEERD VOOR ALLE LICHAAMSZONE: ONZE DRIVEPRO-JETS.

massagestralen
bewegt und entspannt

DrivePro LX Direct Jet
Krachtig en doelgericht. Diepe ontspan-
ning voor vermoeidheid

DrivePro LX Rotational Jet
Unieke roterende massage. Intensieve 
hydrotherapie voor schouders, rug, kui-
ten en voeten.

DrivePro LX M-Intense Jet
Spiraalvormige bewegingen voor een 
groeiende Lucht- en waterstroom. Masse-
rend en stimulerend effect.

DrivePro SX Direct Jet
Intens en individueel instelbaar.
Een puntmassage om spierspanning te 
verlichten.

DrivePro SX S-Rotate Jet
Cirkelvormige bewegingen voor het ont-
spannen van de hydrotherapie. Spranke-
lend effect.

DrivePro MX Rotational Jet
Unieke roterende massage. Aangenaam 
stimulerend effect op schouders, rug, 
kuiten en voeten.

Pro MX Rotational Jet

DrivePro SX Rotational Jet
Stimuleren van roterende massage-ef-
fecten. Vooral ontwikkeld voor kleinere 
spiergroepen.

Pro SX Rotational JetDrivePro SX Spin Jet
Zacht en pulserend. Perfect voor kleinere 
gebieden van de schouders, polsen of 
handen.

DrivePro Air Jet
Luchtstralen die bij uitstek geschikt zijn voor 
aromatherapie.

                  3D3D3D  3D  3D  3D  3D  3D3D3D  3D
    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO

Stimuleren van roterende massage-ef-

                  3D3D3D  3D  3D  3D  3D  3D3D3D  3D
    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO

Unieke roterende massage. Aangenaam 

                  3D3D3D  3D  3D  3D  3D  3D3D3D  3D
    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO

Unieke roterende massage. Intensieve 

                  3D3D3D  3D  3D  3D  3D  3D3D3D  3D
    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO
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ONS SPIRAALVORMIG MASSAGE-EFFECT MET EEN DIEPTEWERKING ZORGT VOOR EEN 
ONVERGELIJKBAAR MASSAGE-RESULTAAT.

De vorm van de kuip van een vivo spa® zwemspa wordt met de hand 

in uitgebreide processen gevormd op het kleimodel. Een team van 

deskundigen, bestaande uit : wetenschappers en orthopedisten, 

bekommeren zich over de ergonomische comfortabele zit 

en ligplaatsen, om U de best mogelijke lichaamstherapie te 

kunnen bieden. Elk model wordt gekenmerkt door individuele 

massageplaatsen en een geweldig gevoel aan ruimte.

                  3D3D3D  3D  3D  3D  3D  3D3D3D  3D
    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO    PRO

3D PRO Dubbel
Voor grotere spiergebieden en lichaamsdelen.

3D PRO Single
Voor middelgrote spiergebieden en refl exzones.

ergonomie
bewegt und entspannt

Massagebereich WaterFit 5

Massage-effecten met een spiraalvormige structuur worden als 

bijzonder aangenaam en diepgaand ervaren.

Om deze reden hebben we geselecteerde DrivePro jets uitgerust 

met speciaal ontwikkelde 3D PRO fl ow technologie voor een 

hydromassage met het grootst mogelijke duurzame effect.

35



kleurentherapie
bewegt und entspannt
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Weinig dingen zijn zo fascinerend als de wisselwerking tussen licht en water. Aangename kleuren geven 

uw vivo spa® zwemspa een bijzondere sfeer en zorgen voor een gezellige goed-gevoel stemming. Kies 

gewoon de juiste uit de verschillende lichtvariaties. Of het nu gaat om één kleur of oneindig wisselende 

kleuren, de vivo spa® kleurenlicht therapie creëerd de juiste sfeer en doet uw zwemspa schitteren.

Luminate COLOR

PAST PERFECT AAN UW STEMMING:
HARMONIE VOOR EEN BIJZONDERE FEEL-GOED SFEER.

Premium Pa ket

inbegrepen in het 
Premium Pakket
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ULTRAMARIJNBLAUW

KAMINROT

TURKIS BLAUW

ZON GEEL

SMARAGD GROEN

Levendig, dynamisch, aantrek- 
kelijk. Gezellige zachte warmte.

Vitaal, kalmerend, balance- rend. 
Aangenaam zachte frisheid.

Mentaal kalmerend concentratie. 
Diepe concentrische helderheid.

PURPURVIOLETT

Verenigend, balancerend, inspirerend. 
Serene meditatieve aandacht.

Ontspannend, bevrijdend, bemoedi- gend. 
Rustig ontspannende regeneratie.

Stralend, verwarmend, verkwik- 
kend. Vrolijke levensvreugde.

Verenigend, balancerend, inspirerend. 
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bediening
bewegt und entspannt

40



Om U volledig te kunnen wijden aan ontspanning in uw vivo spa® 

hebben we SPA Control PRO geïmplementeerd, een bedieningscon-

cept dat intuïtief te gebruiken is en U snel en eenvoudig ondersteunt 

met de intelligente besturingsopties.

PRO EENVOUDIG EN INTUÏTIEF TE GEBRUIKEN. UITGEBREID ONTWIKKELD, PRECIES 
AANGEPAST: MET DE SPA CONTROL PRO-SYSTEEM VAN VIVO SPA® KUNT U UW 
ZWEMSPA EENVOUDIG BESTUREN.

Creëer sfeervolle momenten Regel het waterzuivering automatisch 
met instelbare fi ltertijden

Ontvang herinneringen voor fi l-
ter- of waterverversing

vergrendel het scherm gemakkelijk

LuminateColor Licht

Bedien uw zwemspa via de app Kies een watertemperatuur tussen 
10–40 graden

Regel tegenstroomsysteemen 
afzonderlijk

Geniet van exclusieve massage op alle 
modellen (behalve WaterFIT 4)

WiFi Temperatuur RiverStream DrivePRO Jets

Reiniging Herinneringen Ouderlijk toezicht

Een overzicht van belangrijke functies

Premium Pa ket

inbegrepen in het 
Premium Pakket
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ecologie & e�  cientie
bewegt und entspannt
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Water PROVILT

PRO

...voor het efficiënt warm houden van water.

▶ beperkt warmteverlies tot een minimum.

▶ aangenaam warme zwemspa-ervar-

ing, zelfs bij lage temperaturen

...voor efficiënte waterzuivering.

▶ waterbesparing dankzij kortere vervangingsintervallen.

▶ verminderde toevoeging van wateradditieven

▶ geen toevoeging van chloor nodig

...voor efficiënte controle.

▶ minimaliseert het energieverbruik

▶ verhoogt de duurzaamheid van 

de technische componenten

▶ continu pompprestaties met hoge energie-effi ciëntie.

PRO

...voor efficiënte verwarming van het water

▶ geïntegreerde M8 Green technologie voor maximale energiebesparing

▶ verbeterde corrosiebestendigheid

▶ gepatenteerd softwaresysteem voor intelligente verwarming

▶ duurzaam en betrouwbaar

PRO

…voor een efficiënte massage.

▶ krachtig en economisch tegelijk

▶ zeer hoog rendement

▶ Verlaging van de energiekosten

...voor een efficiënte tegenstroom.

▶ Krachtig en zuinig tegelijk: Met onze tegenstroom-

pompen hebben wij een zeer hoge graad van effi ciëntie 

bereikt om tegelijkertijd de energiekosten te verlagen

CONTROLE

VERWARMING

eco PRO

WATER

INSULATIE

PRESTATIE

eco PRO ECO PRO STAAT GARANT VOOR OPTIMAAL OP ELKAAR AFGESTEMDE COMPONENTEN EN DUS VOOR 
EEN ECOLOGISCH DUURZAAM CONCEPT.
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Tijdloze  elegantie. Sti j lvolle uitstraling. Perfecte  luxe.
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Om het warmteverlies zoveel mogelijk te beperken en zo de energiekosten zo laag 

mogelijk te houden, zijn alle modellen van de WaterFit-serie uitgerust met het zelf 

ontwikkelde IsoTec PRO-isolatiesysteem. De combinatie met onze hoogwaardige iso-

latieoplossing ThermGUARD PRO – geïntegreerd in de ThermoCover en de optionele 

RollCover – en het warmteregelsysteem HEAT Tec PRO geeft U de best mogelijke 

effi ciëntie en minimaliseert effectief de bedrijfskosten van uw vivo spa® zwemspa.

DE ISOTEC PRO- ISOLATIE ZORGT VOOR DE BEST MOGELIJKE ENERGIEBALANS.
PRO

Isolatie & Thermo Cover
bewegt und entspannt

Hoogwaardige aluminiu-
misolatie (Hitte refl ectie)

Polymeerschuin                                          
(Koude isolatie)

omkasting

3- laags vloerisolatie

hoogwaardige glasvezel isolatie van de acryl kuip

46



Je zult genieten van deze cover: De ThermGuard PRO technologie is ontwikkeld in 

nauwe samenwerking met ervaren thermo-isolatie specialisten. Het bijzondere aan 

ThermGUARD PRO is de optimale combinatie van geselecteerde componenten met 

toonaangevende isolatietechnologieën.

VOORDELEN
• optimaal isolerend effect

• uitstekende materiaalbestendigheid

• beproefde onderdelen

PRO BESTE KOUDEBESCHERMING: THERMO COVER DE NIEUWE GENERATIE.

Premium Pa ket

inbegrepen in het 
Premium Pakket

Optimale hellingshoek om waterophoping 
op de afdekking te verminderen

Isolatielaag met ThermGUARD PRO

technologie van speciaal ontwikkeld 
glasvezel-aluminiumcomposiet

extra allround bescherming voor
uitstekende pasvorm en veiligheid

voltooiing – voor een betere
Isolatie-effect

gegalvaniseerde stalen kern voor optimale di-
mensionale stabiliteit en verbindingsstijfheid
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Roll Cover
bewegt und entspannt
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vivo spa® RollCover mit ThermGUARD Pro Technologie

BIJZONDERE KENMERKEN - VIVO SPA® ROLLCOVER

▶ Eenvoudig & praktisch: uitstekende roll-up en roll-down eigenschappen maken uw zwemspa zeer eenvoudig te "openen" en te "sluiten"

▶ Een perfecte pasvorm in vorm & design: geïntegreerde steunarmen zorgen voor een optimale afvoer van de waterhuishouding

▶ Hoge kwaliteitsmaterialen: de Oxford-mantel is slijtvast, waterdicht, duurzaam en UV-bestendig

▶ Zeer goede isolatiewaarden: door speciaal ontwikkeld interieur met hoge densiteit XPE-schuim

Gewoon goed: de nieuw ontwikkelde RollCover van vivo spa® met ThermGUARD PRO technologie is als optie verkrijgbaar en maakt uw zwemspa 

opmerkelijk eenvoudig te "openen" en te "sluiten". Het maakt niet uit of U uw model in de grond laat zakken, gedeeltelijk laat zinken of vrij opstelt: 

met de vivo spa® RollCover is uw Swim Spa optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf, zeer goed geïsoleerd en zeer eenvoudig te hanteren.

OPTIESNEL OPGEROLD EN UITGEROLD, PERFECT BESCHERMD.PRO
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In de whirlpool van de WaterFit 2 komt 
lucht in het spel: een hoogwaardige en 
duurzame blower zorgt voor een borre-
lende ervaring.

PROAirBlowAiAiAi

BETROUWBARE MERKCOMPONENTEN ZORGEN VOOR EEN DUURZAME EN KOSTENBESPAREND SPA- PLEZIER.

Kleine eenheid, ruw effect: de ozon-
generator levert fris, helder en kiemvrij 
water.

Kleine eenheid, ruw effect: de ozon-
generator levert fris, helder en kiemvrij 

Ons krachtpakket: de MP PRO-massagepomp biedt de unieke 
vivo spa® hydromassage met hoge druk.vivo spa® hydromassage met hoge druk.

Voor een intensieve tegenstroom: MP 
Swim PRO is ons krachtigste systeem en 
afhankelijk van het model verkrijgbaar. 
Voor Zachtjes tot matig zwemmen, ons 
MP Swim System, dat ook uitstekend is, 
staat tot uw beschikking.

Water in actie: de hoogwaardige circu-
latiepomp zorgt voor energie- effi ciente 
circulatie.

technologie
bewegt und entspannt

Premium Pa ket

inbegrepen in het 
Premium Pakket

Ozone PRO
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DREAMTEAM: ONZE SPA CONTROL PRO & HEAT TEC PRO TECHNOLOGIE STAAT GARANT VOOR EEN UITSTEKENDE
INTERACTIE VAN CONTROLE EN VERWARMING. BETROUWBAAR, INNOVATIEF EN ENERGIE ZUINIG.

Het hart van de openlucht zwemspa vormt de modernste en meest vooruitstrevende electronische regel – en verwarmingssysteem SPA Control PRO. 

In samenwerking met de marktleider Balboa uit de vs heeft vivo spa® de componenten van de hoogste kwaliteit speciaal gemaakt voor de modellen 

van de WaterFit serie. Gezamelijke ontwikkeling verhoogt de betrouwbaarheid en prestaties naar een volledig nieuw niveau.

Het hart van de openlucht zwemspa vormt de modernste en meest vooruitstrevende electronische regel – en verwarmingssysteem SPA Control PRO. 

In samenwerking met de marktleider Balboa uit de vs heeft vivo spa® de componenten van de hoogste kwaliteit speciaal gemaakt voor de modellen 

electronica & verwarming
bewegt und entspannt

PRO GEAVANCEERD CONTROLEBEHEER.
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Het intelligente verwarmingssysteem HEAT Tec PRO is een integraal onderdeel van de SPA Control PRO -regeling en 

biedt de volgende voordelen:

• Geïntegreerde M8 Groene technologie zorgt voor maximale energiebesparing

• verbeterde corrosiebestendigheid

• gepatenteerd softwaresysteem voor intelligente verwarming

• duurzaam en betrouwbaar (titaanverwarming)

Premium Pa ket

inbegrepen in het 
Premium Pakket

PRO
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN PREMIUM COMPONENTEN PERFECT GECOMBINEERD.

CONNECTOREN

(HOOG CIJFER)

▶ lekkage voorkomen

UITERST WEERBESTENDIGE BEHUI-
ZING

▶ effectieve bescherming tegen vocht en 

corrosie

TITANIUM-VERWAMING

▶ extreem duurzaam en energiezuinig

HEAT TEC PRO TECHNOLOGIE

▶ AI-eenheid voor optimale controle en 

afstemming van alle componenten

TITANIUM-TUBUS

▶ watervoerend element –

▶ extreem corrosiebestendig en 

duurzaam
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RUIMTEBESPAREND, CONSISTENT GECOORDINEERD, EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN: HET INTERIEUR VAN DE 
VIVO SPA® ZWEMSPA.

structuur
bewegt und entspannt

WaterVILT PRO

volledig automatisch, hulpbronnenbe-
sparend desinfectiesysteem.

Volledig geisoleerde bodemplaat  
(isolatie, bescherming tegen kleine 

dieren en externe invloeden)

100% getest, hoogwaardig 
leidingsysteem

CircPump PRO (energie besparend & geluidsdicht, werkt 
in schoonmaak – en verwarmingscyclus)

volledig geïsoleerde omkasting
(3-voudige isolatie)

volledig geïsoleerde acryl met glas-
vezelversterking (3-voudige isolatie)

Aristech Acrylics® Bio-Lok® –  perfec-
te bescherming tegen micro-organis-
men & uv straling (volledige isolatie)

Spa Control PRO: de nieuwste generatie elec-
tronische besturing & verwarming
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► zelfdragende premiumstructuur DuraStand PRO van opper-

vlakteverfi jnd, thermisch verzinkt staal

► enorm duurzaam en betrouwbaar

► zorgt voor een effectieve gewichtsverdeling van de gehele 

acryl kuip

► drievoudige werking van DuraStand PRO en de buitenbekle-

ding en de onderzijde van de rompconstructie voor optimale 

framesterkte & trillingsabsorptie

constructie
bewegt und entspannt

SOLIDE CONSTRUCTIE, OPTIMAAL GEÏNTEGREERD. GOED BEWEZEN IN DE PRAKTIJK.

CONSTRUCTIE van de ONDERSTEUNING

► ABS onderbak met exclusieve glasvezelversterking

► robuuste basislade voor effectieve stabilisatie & Bescherming tegen invloeden van buitenaf

► uiterst duurzaam en bestendig
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VRIJSTAAND
met Dura StepPRO

GEDEELTELIJK GEÏNTEGREERD
1⁄3 verzonken

GEDEELTELIJK GEÏNTEGREERD
 2⁄3 verzonken met inspectieschacht
GEDEELTELIJK GEÏNTEGREERD
 2⁄3 verzonken met inspectieschacht

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
met inspectieschacht

integratie
bewegt und entspannt
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GENIETEN MET WATERVILT PRO NATUURLIJKE WATERZUIVERING EN KRISTALHELDER WATER.

waterzuivering
bewegt und entspannt
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Houdt uw vivo spa® gegarandeerd bacterievrij: het 4-ledige fi lter- en watermanagementsysteem WaterVILT PRO is gespecialiseerd in uw water effectief en opti-

maal te zuiveren. U dient geen chloor toe te voegen. Ingenieuze schakel- en reinigingscycli zorgen eenvoudigweg zelf voor het grootste deel van het wateron-

derhoud! De ThermGUARD PRO thermische afdekking, als sluitingselement, beschermt het water tegen externe belasting.

Water
PROVILT

ENERGIE BESPAREND 
FILTEREN

OPPERVLAKTE
SKIMMER

COVER

OZONATOR

MEERLAGIGE
FILTER

VOORDELEN

• eenvoudige en ongecompliceerde waterbehandeling

• optimale waterkwaliteit op een natuurlijke manier zonder toevoeging van chloor

• uitstekende interactie: e� ectieve & energiebesparende technologieën

• geautomatiseerd, zelfreinigend � ltersysteem

Het Hygiene+ is een vast onderdeel van ons watermanagement en is als zodanig essentieel om uw water helder en kiemvrij te houden. Door het Hygiene+ 

princi- pe hebben we een bijzonder effi ciënt systeem gecreêrd dat in een zeer hoge mate van waterhelderheid en zuiverheid resulteert tot 99,9% van de zwe-

vende deeltjes, bacteriën en ziektekiemen worden effi ciënt geëlimineerd.

HYGIENE UITGEBREID HYGIËNESYSTEEM.

Onze Ozone PRO generator is een echt werkpaard: het reinigt het water in uw vivo spa® op een stroombesparende en continue manier. En dat doet het heel 

effectief: geen noodzaak om chloor toe te voegen. Ozone PRO bereikt dezelfde resultaten met zeer weinig toevoeging van ozon een extreem hoog rendement. 

Dit garandeert een milieuvriendelijk gebruik met een lage uitstoot die onschadelijk is voor de gezondheid!

Ozone PROEFFECTIEVE WATERREINIGING.

Water PROVILT UITSTEKEND WATERZUIVERING. Premium Pa ket

inbegrepen in het 
Premium Pakket
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aromatherapie
bewegt und entspannt

De wonderbaarlijke werking van geurige aroma’s werd voor duizenden jaren in de oudeheid en het verre Oosten zeer gewaardeerd.

Ook vandaag nog geniet de toevoeging van aroma’s in de spa een hoge populariteit. En niet zonder reden, geuren doen in ons een 

gevoel ont- waken om goed door te ademen en los te laten. Ze geven ons ruimte om volledig te ontspannen.

60



Plaats de buidel met de geurparels met het zakje in de hiervoor voorziene aromatherapie houder. Nu is het tijd 

om de blower te activeren en achterover te leunen. Dankzij het AirBlow PRO-systeem zorgen de luchtblazers voor 

een verspreiding van de aroma’s door de hele spa (WaterFit 2). U kan het zakje in de houder laten zitten en des-

gewenst opnieuw gebruiken door de blower te activeren.

Als alternatief, voor modellen zonder AirBlow PRO, kunt U het aroma rechtstreeks aan het water toevoegen. In dat 

geval worden vloeibare aromatische additieven aanbevolen, die in het midden van de lopende tegenstroom 

worden toegevoegd voor een optimale verdeling.

* * toevoeging van deze geuren gebeuren rechtstreeks in het water.
Alle andere geuren kunnen via de aromahouder toegevoegd worden; be-
schikbaar op WaterFit 2 met AirBlow PRO.

popular fragrances

verfrissend, verkwik- 
kend, versterkend

ontspannend, stimule-
rend, verkwikkend

balancering, kalmerend, 
stressverminderend

kalmerend, stressver-min-
derend, versterkend

LAVENDEL

KAMILLE

EUCALYPTUS

BERGAMOT *

MUSKAATSALIE

SANDELHOUT *

vitaliserend, ontspannend, 
inspirerend

harmoniseren, versterkend, 
afrodisiacum

AquaSCENT PRO SENSUELE MOMENTEN OM DIEP ADEM TE HALEN EN TE GENIETEN. ONTSPANNEN 
MET AANGENAME GEUREN EN AANKOMEN IN HET HIER EN NU.

Plaats de buidel met de geurparels met het zakje in de hiervoor voorziene aromatherapie houder. Nu is het tijd 

om de blower te activeren en achterover te leunen. Dankzij het AirBlow PRO-systeem zorgen de luchtblazers voor 

een verspreiding van de aroma’s door de hele spa (WaterFit 2). U kan het zakje in de houder laten zitten en des-

, kunt U het aroma rechtstreeks aan het water toevoegen. In dat 

geval worden vloeibare aromatische additieven aanbevolen, die in het midden van de lopende tegenstroom 

MUSKAATSALIEMUSKAATSALIE

SANDELHOUT *

vitaliserend, ontspannend, vitaliserend, ontspannend, vitaliserend, ontspannend, vitaliserend, ontspannend, 
inspirerend

harmoniseren, versterkend, 
afrodisiacum

MET AANGENAME GEUREN EN AANKOMEN IN HET HIER EN NU.
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Ambitieus, innovatief, ervaren.
Een zwemspa van vivo spa® harmonieert design en functie. De model-

len in de WaterFit-collectie passen zich stijlvol aan hun omgeving aan.

Toekomstgerichte ontwikkelingen, de hoogste technische kwaliteitsniv-

eaus: twee invloeden die het verschil maken in de zwemspa sector. 

vivo spa® biedt u, als wellness liefhebber met hoge eisen, precies de 

juiste producten.

Beloon uw lichaam en uw geest met perfecte luxe. Geniet van wellness 

op elk moment van het jaar. Laat je inspireren!
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de vivo spa  belo� e

Wellness en luxe
in elk seizoen

hoge kwaliteit
merk componenten

Premium Pakket

ecologisch geoptimali-
seerd systeem eco PRO

Lange levensduur
innovatief

ontwikkelingen

economische isolatie
Iso Tec PRO

Premium kwaliteit

®
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MEHR ZEIT ZUM ENTSPANNEN – MIT DEM UMFANGREICHEN VIVO SPA® PREMIUM-PAKET KÖNNEN SIE SICH ENT-
SPANNT ZURÜCKLEHNEN UND VOLLENDET GENIESSEN.

Premium-Paket
MEER TIJD OM TE ONTSPANNEN - MET HET UITGEBREIDE VIVO SPA® PREMIUM PAKKET KUNT U ACHTEROVER LEU-
NEN EN VOLLEDIG GENIETEN.

Premium Pakket
bewegt und entspannt
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aangenaam verlicht

uitgebreid gereinigd

gratis accessoire

sterk geïsoleerd

eenvoudigweg onderhouden

gemakkelijk te hanteren

eco PRO

PRO

ecologisch & economisch

eenvoudigweg onderhouden

PRO

economisch verhit

PRO

eenvoudigweg onderhoudeneenvoudigweg onderhoudeneenvoudigweg onderhouden

Premium Pa kket

Luminate COLOR

Water PROVILT

PRO

TRAP COVER

67



Bewegen en ontspannen op  elk moment van het  jaar.
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kleurkeuze
bewegt und entspannt

Black WoodDark Grey (standaardkleur) Light Grey
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White FawnWhite FawnWhite Marble
(standaardkleur)
White Marble

Midnight OpalMidnight Opal Ocean WaveOcean Wave

interieurkleuren
bewegt und entspannt

BioLok® protection
duurzaam, UV-bestendig, zonder chemi-
caliën, pesticiden of soortgelijke additieven.

White Satin

huidvriendelijk acryl om je goed te voelen
Voelt zijdezacht aan maar ook een lust voor het oog : onze Silktouch + 
acryl met Biolok. Ervaar een aangenaam, warmteabsorberend acryl. Het 
laat zich makkelijk reinigen en is natuurlijk bestand tegen micro-organsi-
men. Standaard op alle vivo spa® -modellen.

+
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15
40

14
40

80

22
50

Item name Item name
1 2"diretionel jet 2 2"rotate jet

3 2.5"diretionel jet 4 2.5"doubble roto jet
5 3.5"diretionel jet 6 3.5"roto jet
7 3.5"doubble roto jet 8 4"roto jet
9 4"doubble roto jet 10 rivers jet
11 5"multi-port double roto jet 12 air jet
13 200GPM suction 14 drain（90GPM）
15 air regulator 16 water controler
17 LED light 18 Water diversion valve
19 aromatherapy 20 control panel
21 filter 22 skimming tool

23 cirulation jets 24 The fountain
25 Dragon drain

⑩

35
0

20
0

220 220

⑩
⑩

⑩28
0

Central position
of cylinder

The cylinder surface

4500

AQA450-4P

WaterFit 1 WaterFit 4 S WaterFit 5 S

P. 74 – 75400 × 228 × 135 cm 450 × 225 × 154 cm 450 × 225 × 154 cmP. 80 – 81 P. 82 – 83

15
40

14
40

80

22
50

R250
Item name Item name

1 2"diretionel jet 2 2"rotate jet

3 2.5"diretionel jet 4 2.5"doubble roto jet
5 3.5"diretionel jet 6 3.5"roto jet
7 3.5"doubble roto jet 8 4"roto jet
9 4"doubble roto jet 10 rivers jet
11 5"multi-port double roto jet 12 air jet
13 200GPM suction 14 drain（90GPM）
15 air regulator 16 water controler
17 LED light 18 Water diversion valve
19 aromatherapy 20 control panel
21 filter 22 skimming tool

23 cirulation jets 24 The fountain
25 Dragon drain

⑩

35
0

20
0

220 220

⑩
⑩

⑩28
0

Central position
of cylinder

The cylinder surface

5500

AQA550-4P

WaterFit 3 WaterFit 4 M WaterFit 5 M

530 × 238 × 150 cm 550 × 225 × 154 cm 550 × 225 × 154 cmP. 78 – 79 P. 80 – 81 P. 82 – 83

15
40

14
40

80

22
50

Item name Item name
1 2"diretionel jet 2 2"rotate jet

3 2.5"diretionel jet 4 2.5"doubble roto jet
5 3.5"diretionel jet 6 3.5"roto jet
7 3.5"doubble roto jet 8 4"roto jet
9 4"doubble roto jet 10 rivers jet
11 5"multi-port double roto jet 12 air jet
13 200GPM suction 14 drain（90GPM）
15 air regulator 16 water controler
17 LED light 18 Water diversion valve
19 aromath

AQA590-4P

WaterFit 2 WaterFit 4 L WaterFit 5 L

580 × 238 × 138 cm 590 × 225 × 154 cm 590 × 225 × 154 cmP. 76 – 77 P. 80 – 81 P. 82 – 83

modeloverzicht
bewegt und entspannt
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bewegt und entspannt
1

400 × 228 × 135 cm

COMPACT, COMFORTABEL, VEELZIJDIG.
Veel plezier in een kleine ruimte – de vivo spa® WaterFit 1 maakt 
het mogelijk! Een ligvlak, twee zitvlakken en een staande therapie
De ruimte zorgt voor voldoende massage. Drie brede RiverStream PRO tegenstroom-
systeem met MP Swim Technology zijn geschikt voor een ontspannen tot matig 
waterprogramma voor middelgrote zwemmers, aqua fi tnessliefhebbers en gezin-
nen met kinderen. De vivo spa® WaterFit 1 zwemspa is een allrounder voor uw huis.
Geniet het hele jaar door van de perfecte combinatie van beweging, ontspan-
ning en plezier.
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3x
TEGENSTROOM MASSAGE POMP

3x
UITLATEN TEGENSTROOM

1x

7.000 l
KAPAZITÄT

7.000 l
CAPACITEIT

1 LOUNGER 2 ZITPLAATSEN

WASSERFALL
BELEUCHTET

Waterval
VERLICHT
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580 × 238 × 138 cm

Als U op zoek bent naar het optimale van zwemmen en hydromassage, zult U veel 
plezier beleven met de vivo spa® WaterFit 2. Het combineert beide werelden op 
briljante wijze en biedt alles wat uw wellness-hart begeert op een ruimtebesparende 
manier.

Twee onafhankelijk werkende systeemen bieden U maximaal comfort en fl exibiliteit. 
Wil je het sportief? Dan biedt de "fi tnessruimte" U een perfecte tegenstroom voor 
zwemmen, aqua fi tness en oefeningen met ontspannen tot matige intensiteit. Drie 
brede RiverStream PRO tegenstroomsysteemen met MP Swim technologie en LED ver-
lichting garanderen een optimale waterstroom. De sterkte van de tegenstromen kan 
traploos worden geregeld met behulp van een regelaar.

Ervaar pure ontspanning en massage in de ruime zwemspa. Ontspanning en active-
ring is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

ALLROUND PAKKET MET OPTIMALE INDELING.

bewegt und entspannt
2

76



3x
TEGENSTROOM MASSAGE POMP

3x
UITLATEN TEGENSTROOM

2x

7.000 l
KAPAZITÄT

10.000 l
CAPACITEIT

WASSERFALL
BELEUCHTET

Waterval
VERLICHT

AROMA-
THERAPIEAROMATHERAPIE

*

* in de spa

*

2 LOUNGERS 3 ZITPLAATSEN
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ZWEMMEN, AQUA FITNESS EN RECREATIE IN RUIM 
AFMETINGEN.
De vivo spa® WaterFit 3 schittert door een uniek ontwerp dat een optimale 
waterstroom garandeert. Dankzij de afmetingen vinden zwemmers en water-
liefhebbers van klein tot groot voldoende ruimte en fl exibiliteit voor verfris-
sende watersporten met een ontspannen tot matige intensiteit. Geniet van 
drie brede RiverStream PRO tegenstroomsysteemen met MP Swim-technologie 
en LED-verlichting voor uw zwemen fi tnessroutine.

Na het sporten kunt U genieten van rustgevende hydrotherapie in de com-
fortabele massageruimte. Twee ligstoelen en een zithoek bieden U ontspan-
nende massages van top tot teen.

530 × 238 × 150 cm

bewegt und entspannt
3
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7.000 l
KAPAZITÄT

8.800 l
CAPACITEIT

2 LOUNGERS 1 ZITPLAATS

3x
TEGENSTROOM MASSAGE POMP

3x
UITLATEN TEGENSTROOM

1x
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DYNAMISCHE ZWEMERVARING IN PERFECTIE.
De vivo spa® WaterFit 4 heeft een uniek design en vier brede RiverStream PRO tegenstroomsystee-

men met MP Swim PRO technologie en LED verlichting, die een optimale waterstroom garanderen en 

geschikt zijn voor intensief workout zwemmen.

Met de WaterFit 4 ervaren zwem- en waterliefhebbers een unieke fl exibiliteit en snelle aanpassin-

gen voor een intense watersport. Na de inspanning kunt U genieten van de rust van het water in de 

comfortabele zwemzone of op de exclusieve toegangstrap.

foto toont WaterFit 4L

WaterFit 4S WaterFit 4M WaterFit 4L
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Item name Item name
1 2"diretionel jet 2 2"rotate jet

3 2.5"diretionel jet 4 2.5"doubble roto jet
5 3.5"diretionel jet 6 3.5"roto jet
7 3.5"doubble roto jet 8 4"roto jet
9 4"doubble roto jet 10 rivers jet
11 5"multi-port double roto jet 12 air jet
13 200GPM suction 14 drain（90GPM）
15 air regulator 16 water controler
17 LED light 18 Water diversion valve
19 aromatherapy 20 control panel
21 filter 22 skimming tool

23 cirulation jets 24 The fountain
25 Dragon drain
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The cylinder surface
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AQA450-4P
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R250
Item name Item name

1 2"diretionel jet 2 2"rotate jet

3 2.5"diretionel jet 4 2.5"doubble roto jet
5 3.5"diretionel jet 6 3.5"roto jet
7 3.5"doubble roto jet 8 4"roto jet
9 4"doubble roto jet 10 rivers jet
11 5"multi-port double roto jet 12 air jet
13 200GPM suction 14 drain（90GPM）
15 air regulator 16 water controler
17 LED light 18 Water diversion valve
19 aromatherapy 20 control panel
21 filter 22 skimming tool

23 cirulation jets 24 The fountain
25 Dragon drain
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The cylinder surface

5500

AQA550-4P
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40
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40
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22
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Item name Item name
1 2"diretionel jet 2 2"rotate jet

3 2.5"diretionel jet 4 2.5"doubble roto jet
5 3.5"diretionel jet 6 3.5"roto jet
7 3.5"doubble roto jet 8 4"roto jet
9 4"doubble roto jet 10 rivers jet
11 5"multi-port double roto jet 12 air jet
13 200GPM suction 14 drain（90GPM）
15 air regulator 16 water controler
17 LED light 18 Water diversion valve
19 aromath

AQA590-4P

550 × 225 × 154 cm450 × 225 × 154 cm 590 × 225 × 154 cm

10.000  l
CAPACITEIT

7.000 l
KAPAZITÄT

12.000  l
CAPACITEIT

7.000 l
KAPAZITÄT

12.500  l
CAPACITEIT

7.000 l
KAPAZITÄT

bewegt und entspannt
4

80



INVOERSTAPPEN EXTRA 
BREED & COMFORTABEL

2x
TEGENSTROOM

4x
UITLATEN TEGENSTROOM

2x
TEGENSTROOM
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PERFECTE ZWEMERVARING EN COMFORTABELE MASSAGE.
De vivo spa® WaterFit 5 biedt een buitengewone combinatie van intensieve watertrainingen en maxi-

male ontspanning. Het unieke vormontwerp en de drie brede RiverStream PRO tegenstroomsysteemen 

met MP Swim PRO technologie en LED verlichting creëren een optimale waterstroom voor ambitieuze 

zwemmers en fi tnessenthousiastelingen.

De LED-verlichting zorgt voor een optimale waterstroom voor ambitieuze zwemmers of fi tness 

liefhebbers.

Twee ergonomisch ontworpen verstelbare zittingen zorgen voor een uitstekende hydrotherapie.

Geniet van stimulerende massages van top tot teen. De WaterFit 5 belooft U

puur zwem- en massagegenot!

7.000 l
KAPAZITÄT
9.000 l
CAPACITEIT

7.000 l
KAPAZITÄT
11.500 l
CAPACITEIT

7.000 l
KAPAZITÄT
12.000 l
CAPACITEIT

450 × 225 × 154 cm 550 × 225 × 154 cm 590 × 225 × 154 cm

WaterFit 5S WaterFit 5M WaterFit 5L

foto toont WaterFit 5L

bewegt und entspannt
5
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3x
TEGENSTROOM MASSAGE POMP

3x
UITLATEN TEGENSTROOM

1x

2 ZITPLAATSEN

GECENTREERDE TRAPPEN 
MET EXTRA COMFORT
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TECHNISCHE GEGEVENS 1 2 3 4

Afmetingen in cm 400 x 228 x 135 580 x 238 x 138 530 x 238 x 150 Versie S – 450 x 225 x 154

Zitplaatsen / ligplaatsen 2 / 1 & staand therapie 3 / 2 1 / 2 -

Leeg gewicht in kg 1.100 1.480 1.450 1.150

Waterinhoud in l 7.000 10.000 8.800 10.000

 Acryl kuip Aristech Acrylics® Bio-Lok® Aristech Acrylics® Bio-Lok® Aristech Acrylics® Bio-Lok® Aristech Acrylics® Bio-Lok®

Constructie Premium structuur DuraStand PRO Premium structuur DuraStand PRO Premium structuur DuraStand PRO Premium structuur DuraStand PRO

TEGENSTROOM & HYDROTHERAPIE

RiverStream PRO 3 x met LED-verlichting 3 x met LED-verlichting 3 x met LED-verlichting 3 x met LED-verlichting

MP Swim 2x 3 PS & 1 x 2 PS (5,8 kW) 3 x 3 PS (6,6 kW) 3 x 3 PS (6,6 kW) 2 x 3 PS (4,4 kW) midden & onder

MP Swim PRO - - - 2 x 3 PS (4,4 kW) links & rechts boven

Massagepompen 1 x MP PRO 2 PS (1,4 kW) 2 x MP PRO 3 PS (4,4 kW) 1 x MP PRO 3 PS (2,2 kW) -

DrivePro Jets 43 60 26 -

Luchtblazer (DrivePro Air Jets) - AirBlow PRO (12) - -

TECHNOLOGIEËN

Electronische besturing SPA Control PRO M8 Green Spa SPA Control PRO M8 Green Spa SPA Control PRO M8 Green Spa SPA Control PRO M8 Green Spa

Kleurenscherm met WIFI vivo spa® Touch vivo spa® Touch vivo spa® Touch vivo spa® Touch

Verwarming HEAT Tec PRO 1 x 3 kW HEAT Tec PRO 2 x 3 kW HEAT Tec PRO 1 x 3 kW HEAT Tec PRO 1 x 3 kW

Circulatie pomp CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW) CircPump PRO 2 x 0,35 PS (0,5 kW) CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW) CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW)

Ontsmetting Ozone PRO Ozone PRO Ozone PRO Ozone PRO

Waterzuivering WaterVILT PRO met filter M (2x) WaterVILT PRO met filter L (3x) WaterVILT PRO met filter M (2x) WaterVILT PRO met filter M (2x)

Isolatie IsoTec PRO IsoTec PRO IsoTec PRO IsoTec PRO

Omkasting Houten PVC met 3-voudige isolatie Houten PVC met 3-voudige isolatie   Houten PVC met 3-voudige isolatie Houten PVC met 3-voudige isolatie

Bodemplaat ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel 

EXTRAS

Waterval / aromatherapie / kleurentherapie ja / nee / WaterFit LED-pakket ja / nee / WaterFit LED-pakket nee / nee / WaterFit LED-pakket nee / nee / WaterFit LED-pakket

Trap vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) 

Dekking ThermoCover (3 delen) ThermoCover (3 delen) ThermoCover (3 delen) ThermoCover (3 delen)

Optionele vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover

VERBINDING

Maximaal verbruik in KW 10,45 17,5 12,05 12,05

Stroomvoorziening 3 x 20A C-Ampere (380 V) 2 x 3 x 16A C-Ampere (2 x 380V) 3 x 20A C-Ampere (380 V) 3 x 20A C-Ampere (380 V)
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TECHNISCHE GEGEVENS 5 54 4

Afmetingen in cm Versie M – 550 x 225 x 154 Versie L – 590 x 225 x 154 Versie S – 450 x 225 x 154 Versie M – 550 x 225 x 154

Zitplaatsen / ligplaatsen - - - / 2 - / 2

Leeg gewicht in kg 1.400 1.500 1.200 1.450

Waterinhoud in l 12.000 12.500 9.000 11.500

 Acryl kuip Aristech Acrylics® Bio-Lok® Aristech Acrylics® Bio-Lok® Aristech Acrylics® Bio-Lok® Aristech Acrylics® Bio-Lok®

Constructie Premium structuur DuraStand PRO Premium structuur DuraStand PRO Premium structuur DuraStand PRO Premium structuur DuraStand PRO

TEGENSTROOM & HYDROTHERAPIE

RiverStream PRO 3 x met LED-verlichting 3 x met LED-verlichting 3 x met LED-verlichting 3 x met LED-verlichting

MP Swim 2 x 3 PS (4,4 kW) midden & onder 2 x 3 PS (4,4 kW) midden & onder - -

MP Swim PRO 2 x 3 PS (4,4 kW) links & rechts boven 2 x 3 PS (4,4 kW) links & rechts boven 3 x 3 PS (6,6 kW) 3 x 3 PS (6,6 kW)

Massagepompen - - 1 x MP PRO 3 PS (2,2 kW) 1 x MP PRO 3 PS (2,2 kW)

DrivePro Jets - - 22 22

Luchtblazer (DrivePro Air Jets) - - - -

TECHNOLOGIEËN

Electronische besturing SPA Control PRO M8 Green Spa SPA Control PRO M8 Green Spa SPA Control PRO M8 Green Spa SPA Control PRO M8 Green Spa

Kleurenscherm met WIFI vivo spa® Touch vivo spa® Touch vivo spa® Touch vivo spa® Touch

Verwarming HEAT Tec PRO 1 x 3 kW HEAT Tec PRO 1 x 3 kW HEAT Tec PRO 1 x 3 kW HEAT Tec PRO 1 x 3 kW

Circulatie pomp CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW) CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW) CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW) CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW)

Ontsmetting Ozone PRO Ozone PRO Ozone PRO Ozone PRO

Waterzuivering WaterVILT PRO met filter M (2x) WaterVILT PRO met filter M (2x) WaterVILT PRO met filter M (2x) WaterVILT PRO met filterM (2x)

Isolatie IsoTec PRO IsoTec PRO IsoTec PRO IsoTec PRO

Omkasting Houten PVC met 3-voudige isolatie Houten PVC met 3-voudige isolatie Houten PVC met 3-voudige isolatie Houten PVC met 3-voudige isolatie

Bodemplaat ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel ABS met 3-voudige isolatie & glasvezel

EXTRAS

Waterval / aromatherapie / kleurentherapie nee / nee / WaterFit LED-pakket nee / nee / WaterFit LED-pakket nee / nee / WaterFit LED-pakket nee / nee / WaterFit LED-pakket

Trap vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) 

Dekking ThermoCover (3 delen) ThermoCover (3 delen) ThermoCover (3 delen) ThermoCover (3 delen)

Optionele vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover

VERBINDING

Maximaal verbruik in KW 12,05 12,05 12,05 12,05

Stroomvoorziening 3 x 20A C-Ampere (380 V) 3 x 20A C-Ampere (380 V) 3 x 20A C-Ampere (380 V) 3 x 20A C-Ampere (380 V)
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TECHNISCHE GEGEVENS 5

Afmetingen in cm Versie L – 590 x 225 x 154

Zitplaatsen / ligplaatsen - / 2

Leeg gewicht in kg 1.550

Water inhoud in l 12.000

 Acryl kuip Aristech Acrylics® Bio-Lok®

Constructie Premium structuur DuraStand PRO

TEGENSTROOM & HYDROTHERAPIE

RiverStream PRO 3 x met LED-verlichting

MP Swim -

MP Swim PRO 3 x 3 PS (6,6 kW)

Massagepompen 1 x MP PRO 3 PS (2,2 kW)

DrivePro Jets 22

Luchtblazer (DrivePro Air Jets) -

TECHNOLOGIEËN

Electronische besturing SPA Control PRO M8 Green Spa

Kleurenscherm met WIFI vivo spa® Touch

Verwarming HEAT Tec PRO 1 x 3 kW

Circulatie pomp CircPump PRO 1 x 0,35 PS (0,25 kW)

Ontsmetting Ozone PRO

Waterzuivering WaterVILT PRO met filter M (2x)

Isolatie IsoTec PRO

Omkasting Houten PVC met 3-wandig isolatie

Bodemplaat ABS met 3-wandige isolatie & glasvezel

EXTRAS

Waterval / aromatherapie / kleurentherapie nee / nee / WaterFit LED-pakket

Trap vivo spa® Trap (132 x 81 x 75 cm) 

Dekking ThermoCover (3 delen)

Optionele vivo spa® RollCover vivo spa® RollCover

VERBINDING

Maximaal verbruik in KW 12,05

Stroomvoorziening 3 x 20A C-Ampere (380 V)
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