
the original spa





California Cooperage® begon  in 1972 als eerste met de 

massaproductie van Redwood Hot Tubs voor ontspanning, 

romantiek en plezier. Als eersten in deze markt, waren deze 

‘Original Hot Tubs’ het hoogtepunt in veel Californische tuinen.  

De ‘Orginal Hot Tub’ van California Cooperage® gaf nieuwe 

betekenis aan de woorden ontspanning en plezier.

Diezelfde vitaliteit leeft tot de dag van vandaag door in elk 

model van California Cooperage®. California Cooperage® spa’s 

combineren de aantrekkingskracht van de originele redwood 

hot tub met de verjongende voordelen van moderne spa-

technologie.  Het aantrekkelijke en duurzame ontwerp is 

klassiek in zijn eenvoud en omarmt de simpele genoegens 

van warmte, hydrotherapie en plezier.

California Cooperage® gaat verder met ontwikkelen en 

verbeteren.  Uw nieuwe spa is ontworpen om er goed uit te 

zien, goed te voelen en lang mee te gaan. Van de intieme 

102 tot de familiegrote 381 met het optionele audiosysteem, 

de ware geest van tuingenot leeft voort in alle modellen.

Het is tijd om te genieten…

de plaats waar het allemaal begon.

De originele hot tub



beDieningSPAneel

Dit elegante bedieningspaneel heeft een uitgebreid menu, 

maar is eenvoudig te bedienen dankzij de intuïtieve 

navigatie. Zo is de spa snel op persoonlijke voorkeuren in 

te stellen. Aflezen gaat gemakkelijk door het grote, 

verlichte LCD-scherm.

SuPerieure controle Door 

De bAlboA WAtergrouP

De geavanceerde, ultramoderne spabesturing voorziet de 

spagebruiker van alle gemakken en is bovendien zeer veilig 

en betrouwbaar. Het Powerworks™ systeem met M7 tech-

nologie is een revolutionair nieuw hardware/software 

systeem dat mechanische schakelaars en temperatuur- 

sensoren volledig vervangt. Het M7 systeem bestaat uit twee 

identieke sensoren die in de verwarmingsbuis geplaatst 

zijn. Deze “slimme sensoren” meten de watertemperatuur 

op accurate en betrouwbare wijze en zorgen ervoor dat 

het water niet oververhit raakt en de verwarming niet 

doorbrandt. Storingen als gevolg van falende mechanische 

schakelaars behoren hierdoor definitief tot het verleden.



FiltrAtie

Door het uitgebalanceerde filtersysteem van California Cooperage® is het water-

onderhoud van uw spa geen enkel probleem. Via de skimmer bovenin en de  

aanzuigpunten in het voetendeel wordt het water in het filtersysteem gezogen. 

Voordat het water de pomp bereikt, is het al gezuiverd omdat het water tijdens de 

filtercycli wel 4 tot 6 keer per uur gereinigd wordt.

blueMAAX™ 
Exclusief voor MAAX® Spas, is BlueMAAX™ 

verwerkt in het isolatiesysteem, waardoor 

dit nog 20% milieuvriendelijker is dan de 

Californische wetgeving vereist. Het 

isolatiesysteem maakt gebruik van 

milieuvriendelijke BlueMAAX™ isolatie, 

die bestaat uit gerecyclede vezels. Deze 

isolatie bevat geen chemische, irriterende 

middelen en is behandeld met een 

oplossing op mineraalbasis om schimmel-

vorming en aantasting door insecten te 

voorkomen en werkt bovendien brand-

vertragend. Het nieuwe energiebespa-

rende systeem maakt de service ook 

zeer eenvoudig, het kan ter plekke uit 

elkaar gehaald worden en volgens de 

fabrieksspecificaties weer in elkaar gezet 

worden.  

DuraMAAX™ 

bekleding

Gerecycled 

materiaal

BlueMAAX™ 

isolatie

Warmtereflecterende 

isolatie



Model 381 heeft iedereen iets te bieden, met de ruime zitplaatsen, een ligpositie en een 

verhoogde zitplaats om af te koelen.  Er zijn 45 jets in de spa gepositioneerd voor verschillende 

soorten massages.

MoDel 381Geschikt voor 6-7 volwassenen 

Afmetingen:  
231 x 231 cm, 97 cm hoog  

Waterinhoud:  
1495 liter  

Gewicht (leeg/vol):  
389 kg/1821 kg  

•  45 jets 

•  Watervalmassage 

•  6 barrièrevrije zitposities 

•  1 ligpositie

•  Shiatsu “AccuPressure” Massage Seat

•  Neck Relief Station

•  BlueMAAX™ isolatie

•  DuraMAAX™ ombouwpanelen 

•  CleanZone™ 

•  Luxe afdekking 

•  Gekleurde LED verlichting op  de  waterlijn,  

 onder water en in de waterval

Opties:
•  RVS jets

•  MP3 + Bluetooth Sound System

•  Blower met 10 air injectors

•  CleanZone II™ UV System

•  Draadloze besturing via Wi-Fi

Technisch:  
2 pompen, waarvan 1 met 2 snelheden

3kW verwarming 

Aansluiting:  
230V 2PH N PE

Acrylic colours:
Denim, Desert, Gypsum, Latte, Linen, Midnight 

Canyon, Sahara, Silver Marble, Storm Clouds, 

Tuscan Sun

Paneelkleuren:
Teak, Grijs, Mokka



Model 380 is de grootste uit de California Cooperage® serie met een ruim interieur dat 

plaats biedt aan wel 6-7 volwassenen. Met twee pompen en in totaal 45 jets is deze spa 

de perfecte combinatie van kracht en ruimte.

MoDel 380 Geschikt voor 6-7 volwassenen 

Afmetingen:  
231 x 231 cm, 97 cm hoog  

Waterinhoud:  
1515 liter  

Gewicht (leeg/vol):  
374 kg/1823 kg   

•  45 jets 

•  Watervalmassage 

•  6-7 zitposities 

•  Shiatsu “AccuPressure” Massage Seat

•  Neck Relief Station

•  BlueMAAX™ isolatie

•  DuraMAAX™ ombouwpanelen 

•  CleanZone™  

•  Luxe afdekking 

•  Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,   

 onder water en in de waterval

Opties:
•  RVS jets

•  MP3 + Bluetooth Sound System

•  Blower met 10 air injectors

•  CleanZone II™ UV System

•  Draadloze besturing via Wi-Fi

Technisch:  
2 pompen, waarvan 1 met 2 snelheden

3kW verwarming  

Aansluiting:  
230V 2PH N PE

Acryl kleuren:
Denim, Desert, Gypsum, Latte, Linen, 

Midnight Canyon, Sahara, Silver Marble, 

Storm Clouds, Tuscan Sun

Paneelkleuren:
Teak, Grijs, Mokka



Model 371 is de eerste spa in de deze serie met het ergonomische kussen dat uw nek  

optimaal steun geeft om totale ontspanning te garanderen. De spa heeft voldoende ruimte 

voor zes personen; er is één ligpositie. Een ideale spa om met vrienden of familie te  

genieten! Hij heeft twee krachtige massagepompen en 41 jets om de dagelijkse stress  

weg te masseren.

MoDel 371
 

Geschikt voor 6 volwassenen

Afmetingen:  
210 x 210 cm, 89 cm hoog

Waterinhoud:  
1190 liter

Gewicht (leeg/vol):  
337 kg/1479 kg   

• 41 jets

• Watervalmassage

• 1 ligpositie

• 5 zitposities

• Shiatsu “AccuPressure” Massage Seat

• Neck Relief Station

• BlueMAAX™ isolatie

• DuraMAAX™ ombouwpanelen

• CleanZone™ 

• Luxe afdekking

• Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,   

 onder water en in de waterval

Opties:
• RVS jets

•  MP3 + Bluetooth Sound System

•  Blower met 10 air injectors

•  CleanZone II™ UV System

•  Draadloze besturing via Wi-Fi

Technisch:  
2 pompen, waarvan 1 met 2 snelheden

3kW verwarming

Aansluiting:  
230V 2PH-N-PE

Acryl kleuren:
Denim, Desert, Gypsum, Latte, Linen, Midnight 

Canyon, Sahara, Silver Marble, Storm Clouds, 

Tuscan Sun

Paneelkleuren:
Teak, Grijs, Mokka



Model 370 is een ruime spa met zes tot zeven zitplaatsen. U heeft dus alle ruimte voor 

ontspanning met het hele gezin of met uw vrienden. De comfortabele zitplaatsen 

ondersteunen het lichaam perfect. Het model is voorzien van twee pompen en 41 jets 

om vermoeide spieren te ontspannen en stress te laten wegvloeien.

MoDel 370 Geschikt voor 6-7 volwassenen

Afmetingen:  

210 x 210 cm, 89 cm hoog  

Waterinhoud:  

1190 liter  

Gewicht (leeg/vol):  

349 kg/1472 kg   

• 41 jets 

• Watervalmassage 

• 7 barrièrevrije zitposities

• Shiatsu “AccuPressure” Massage Seat

• BlueMAAX™ isolatie

• DuraMAAX™ ombouwpanelen 

• CleanZone™ 

• Luxe afdekking 

• Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,   

 onder water en in de waterval

Opties:

• RVS jets

•  MP3 + Bluetooth Sound System

•  Blower met 10 air injectors

•  CleanZone II™ UV System

•  Draadloze besturing via Wi-Fi

Technisch:  

2 pompen, waarvan 1 met 2 snelheden

3kW verwarming 

Aansluiting:  

230V 2PH N PE

Acryl kleuren:

Denim, Desert, Gypsum, Latte, Linen, 

Midnight Canyon, Sahara, Silver Marble, 

Storm Clouds, Tuscan Sun

Paneelkleuren:

Teak, Grijs, Mokka



Model 311 biedt ruime zitposities voor 6 personen en heeft ook een heerlijke ligpositie.  

De 34 hydrotherapiejets zijn zorgvuldig gepositioneerd om u een spectaculaire massage  

te geven.

MoDel 311Geschikt voor 6 volwassenen

Afmetingen:  
210 x 210 cm, 89 cm hoog

Waterinhoud:  
1190 liter

Gewicht (leeg/vol):  
337 kg/1479 kg  

• 34 jets

• Watervalmassage

• 1 ligpositie

• 5 zitposities

• Neck Relief Station

• BlueMAAX™ isolatie

• DuraMAAX™ ombouwpanelen

• CleanZone™ 

• Luxe afdekking

• Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,   

 onder water en in de waterval

Opties:
• RVS jets

•  MP3 + Bluetooth Sound System

•  Blower met 10 air injectors

•  CleanZone II™ UV System

Technisch:  
1 pomp met 2 snelheden 

2kW verwarming

Aansluiting:  
230V 1PH-N-PE

Acryl kleuren:
Denim, Desert, Gypsum, Latte, Linen, Midnight 

Canyon, Sahara, Silver Marble, Storm Clouds, 

Tuscan Sun

Paneelkleuren:
Teak, Grijs, Mokka



Model 103 doet nog het meest denken aan de originele hot tub van California Cooperage®.  

Deze ronde, opvallende spa met 5 zitposities maakt van een gezellige, unieke badsessie een 

hele nieuwe spa-ervaring. De barrièrevrije zitposities geven u voldoende bewegingsvrijheid. 

Door zijn uitzonderlijke ontwerp staat de spa garant voor optimaal tuinplezier en 

ontspanning met familie en vrienden.

MoDel 103 Geschikt voor 5 volwassenen

Afmetingen:  

Ø 206 cm, 89 cm hoog  

Waterinhoud:  

910 liter   

Gewicht (leeg/vol):  

260 kg/1157 kg   

• 16 jets 

• Watervalmassage

• 5 barrièrevrije zitposities

• BlueMAAX™ isolatie

• DuraMAAX™ ombouwpanelen 

• CleanZone™ 

• Luxe afdekking 

• Onderwaterverlichting

• Stalen binnenconstructie

• ABS kunststof bodem

Optie:

• RVS jets 

• Gekleurde LED verlichting onder water en   

 in de waterval

Technisch:  

1 pomp met 2 snelheden 

2kW verwarming 

Aansluiting:  

230V 1PH N PE

Acryl kleuren:

Denim, Desert, Gypsum, Latte, Linen, 

Midnight Canyon, Sahara, Silver Marble, 

Storm Clouds, Tuscan Sun

Paneelkleuren:

Teak, Grijs, Mokka



Model 102, de unieke hoekspa uit het California Cooperage® assortiment, heeft 2 zitposities 

tegenover elkaar, ontspannende massage jets en is gemakkelijk te plaatsen in een hoek van  

uw tuin, terras of zelfs op een balkon.

MoDel 102Geschikt voor 2 volwassenen

Afmetingen:  

200 x 168 cm, 76 cm hoog   

Waterinhoud:  

530 liter   

Gewicht (leeg/vol):  

212 kg/742 kg   

• 23 jets 

• 1 ligpositie

• 1 zitpositie

• BlueMAAX™ isolatie

• DuraMAAX™ ombouwpanelen 

• CleanZone™ 

• Luxe afdekking 

• Onderwaterverlichting

Optie:

• RVS jets 

Technisch:  

1 pomp met 2 snelheden

2kW verwarming 

Aansluiting:  

230V 1PH N PE

Acryl kleuren:

Denim, Desert, Gypsum, Latte, Linen, Midnight 

Canyon, Sahara, Silver Marble, Storm Clouds, 

Tuscan Sun

Paneelkleuren:

Teak, Grijs, Mokka



cleAnZone ii™

Het CleanZone II™ systeem combineert de 

kracht van UVC licht en ozon, dezelfde 

technologie die in veel landen in de 

wereld gebruikt wordt voor de zuivering 

van drinkwater. CleanZone II™ doodt 

99,9% van de micro-organismen, bacteriën, 

virussen en parasieten, terwijl geoxideerd 

residu achterblijft. Dit systeem biedt 

de perfecte mix van hygiëne, zuiverheid 

en technologie.

cleAnZone™

Het CleanZone™ waterzuiveringssysteem 

van MAAX® Spas zorgt automatisch voor 

gezond, kristalhelder water en beperkt het 

gebruik van chemicaliën. CleanZone™ is 

een Corona Discharge ozonsysteem dat 

uw spawater desinfecteert en reinigt.

SPeciAle eFFecten 

De verlichte waterval maakt iets heel bijzonders van een spabezoek in de avond. 

bluetooth AuDio-SYSteeM

Als u uw spa bestelt met het geluidssysteem, wordt hij niet alleen geleverd met een 

waterdichte behuizing voor uw MP3-speler, maar ook met een Bluetooth geluidsont-

vanger! Dat betekent dat u uw favoriete muziek vanaf bijna elke bron (smartphone, 

tablet e.d.) draadloos via het geluidssysteem op uw spa kunt afspelen.

De twee waterdichte speakers in de spa geven een nieuwe dimensie aan uw spa-ervaring, 

met prachtige zuivere weergave van de muziek. De subwoofer die in uw spa geplaatst is, 

garandeert een perfecte basweergave.

MAAX® Spas heeft een nieuw model subwoofer geïntroduceerd om de kwaliteit op het 

niveau te houden waar u aan gewend bent. Deze actieve woofer en de Bluetooth ontvanger 

zijn beiden binnenin uw spa geplaatst, zodat alleen de behuizing voor de MP3 speler en de 

speakers zichtbaar zijn! Het hart van het systeem is verborgen achter de panelen.

Eigenschappen:

- Waterdichte behuizing voor 

uw MP3-speler

- Bluetooth audio-ontvanger 

in de spa, met een bereik 

 tot 15 meter van uw spa 

(afhankelijk van de omgeving)

- 2-weg speakers voor een prachtig, helder geluid

- Actieve subwoofer (met een ingebouwde versterker)

- Plug ’n Play voor al uw (mobiele) geluidsdragers, zelfs uw iPad, zodat u naar uw 

favoriete sporten kunt kijken, omringd door de geluiden van het stadion, terwijl u aan 

het genieten bent van het comfort van uw spa.



PAneelkleurenAcrYl kleuren

Teak

Grijs

Mokka

Gypsum - Cameo

Desert - Sandstone

Silver Marble - SterlingSahara - Sierra

Tuscan Sun

Midnight Canyon

Latte

(Shimmering) Linen

Storm Clouds

Denim - Slate



©2015 MAAX® Spas Industries Corp. Alle rechten voorbehouden. California Cooperage® is een geregistreerd handelsmerk van MAAX® Spas Industries Corp. 

Geproduceerd door MAAX® Spas Industries Corp. Specificaties kunnen wijzigen zonder waarschuwing vooraf. De spa’s zijn getoond in verschillende 

percentages van de werkelijke grootte. Thermo-Lock, DuraMAAX and BlueMAAX  zijn officiële handelsmerken van MAAX® Spas Industries Corp.

 

www.california-cooperage.eu

* Als de optie ‘Blower met 10 air injectors’ wordt gekozen

381 380 371 370 311 103 102Onderdelen
Stalen binnenconstructie

DuraMAAX™ ombouwpanelen

BlueMAAX™ isolatie

ABS kunststof bodem

Filter Cartridge in sq. ft.

Operationele onderdelen
Verwarming M7

CleanZone™ 

CleanZone™ II UV System

MP3 + Bluetooth Sound System

Onderwaterverlichting

Waterval

Gekleurde LED verlichting 

onder water en in de waterval

Gekleurde LED verlichting op de waterlijn 

Shiatsu “Acu Pressure” Massage Seat

Hoofdsteunen

Neck Relief Station

RVS jets

Draadloze besturing via Wi-Fi

Therapiepompen
Pomp 1 twee snelheden 2,0 Hp

Pomp 2 één snelheid 2,0 Hp

Blower met 10 air injectors

Massage jets
Totaal aantal jets

Elektrische informatie
Minimale elektrische vereisten

Maximale elektrische vereisten

Aantal personen

Afmetingen (cm)

Inhoud

Gewicht (leeg/vol) 

N/A

•

•

N/A

75

3kW

•

Optie

Optie

•

•

•

•

•

3

•

Optie

Optie

•

•

Optie

45/55*

230V/16Amp

230V/3x16Amp

6

231 x 231 x 97

1495 liter

389/1821 kg

N/A

•

•

N/A

75

3kW

•

Optie

Optie

•

•

•

•

•

4

•

Optie

Optie

•

•

Optie

45/55*

230V/16Amp

230V/3x16Amp

6-7

231 x 231 x 97

1515 liter

374/1823 kg

N/A

•

•

N/A

75

3kW

•

Optie

Optie

•

•

•

•

•

3

•

Optie

Optie

•

•

Optie

41/51*

230V/16Amp

230V/3x16Amp

6

210 x 210 x 89

1190 liter

337/1479 kg

N/A

•

•

N/A

75

3kW

•

Optie

Optie

•

•

•

•

•

3

N/A

Optie

Optie

•

•

Optie

41/51*

230V/16Amp

230V/3x16Amp

6-7

210 x 210 x 89

1190 liter

349/1472 kg

N/A

•

•

N/A

75

2kW

•

Optie

Optie

•

•

•

•

N/A

3

•

Optie

N/A

•

N/A

Optie

34/44*

230V/16Amp

230V/2x16Amp

6

210 x 210 x 89

1190 liter

337/1479 kg

•

•

•

•

75

2kW

•

N/A

N/A

•

•

•

Optie

N/A

N/A

N/A

Optie

N/A

•

N/A

N/A

16

230V/16Amp

230V/2x16Amp

5

Ø 206 x 89

910 liter

260/1157 kg

N/A

•

•

N/A

25

2kW

•

N/A

N/A

•

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

Optie

N/A

•

N/A

N/A

23

230V/16Amp

230V/2x16Amp

2

200 x 168 x 76

530 liter

212/742 kg



Alleen een dealer van California Cooperage® spa’s kan u deze unieke spa-ervaring bieden.


