KWALITEIT • INNOVATIE • HYDROTHERAPIE

MAAX SPAS

GENIET VAN®UW EIGEN MAAX COLLECTION
SPA IN UW TUIN
Met uw eigen spa hebt u de mogelijkheid te genieten van een spa wanneer het u uitkomt, in de vertrouwde omgeving
van uw eigen tuin. Spa’s van MAAX® Spas zijn in verschillende varianten verkrijgbaar, zodat u naar eigen smaak en
wens een spa kunt kiezen die naadloos past in uw tuinontwerp.
Uw spa van MAAX® Spas is ontworpen voor hydrotherapie en ontspanning. Performance Seating™ en Zone Therapy™
zijn twee van de exclusieve kenmerken die ervoor zorgen dat u optimaal van uw nieuwe spa kunt genieten.

BEDIENINGSPANEEL
Het nieuwe SmartTouch bedieningspaneel geeft u
eenvoudig toegang tot alle handige functies van uw
spa. Het is gebaseerd op de innovatieve technologie
van Balboa en vereenvoudigt de bediening van alle
spafuncties in hoge mate. De bediening is intuïtief en
gebruiksvriendelijk, het besturen van uw spa is nog
nooit zo makkelijk geweest.

DRAADLOZE BESTURING
Vanaf nu kunt u de MAAX Collection spa’s vanaf uw
telefoon bedienen met de gratis MAAX Spas-app.
Download de app, synchroniseer uw spa met uw
wifi netwerk en geniet van de volledige controle.
Bedien de spa, stel de temperatuur
en filtercycli bij om geld te besparen
of stel uw spa vanuit huis in
voor een ontspannende spa-ervaring.

ZONE THERAPY™, ONTWORPEN DOOR
MEDISCHE SPECIALISTEN
Of het nu is om de stress van het dagelijks leven te verminderen, te herstellen van een sportblessure, de pijn
door stijve gewrichten als gevolg van artritis te verlichten of gewoon om een nacht lekker te slapen, uw spa
van MAAX® Spas kan u daarbij helpen met Zone Therapy™. Zone Therapy™ maakt gebruik van strategisch
geplaatste jets die de specifieke pijnzones bereiken waar zich spierspanningen bevinden. Meer jets betekent
niet per definitie een efficiëntere massage. De sleutel tot totale ontspanning en verlichting voor het hele lichaam
is een nauwkeurige positionering van de juiste jets, die massageactie garanderen precies daar waar deze
het meest efficiënt is. Het Zone Therapy™-concept is ontworpen door medisch specialisten op het gebied van
fysieke revalidatie en massagetherapie.

ZONE 2: TRAPEZIUS
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ZONE 3: PARASPINAAL
Verhoogde spanning in de spieren aan
weerszijden van de ruggengraat kan de
oorzaak zijn van veel medische
problemen. De effectieve combinatie
van jets zorgt voor een zachte
prikkeling die het lichaam fantastisch
ontspant.

ZONE 4: LUMBOSACRAAL
Pijn in de onderrug is voor veel mensen
herkenbaar. Deze pijn houdt verband
met overmatige spierspanning op
drukpunten in de onderrug. De grote XL
Cyclone Swirl Jets met hun brede,
draaiende waterstraal geven de
onderrug een stimulerende massage
precies op en rondom de pijnpunten,
zodat de pijn afneemt.

ZONE 5: GLUTEAAL
Te veel zitten kan leiden tot verhoogde
spanning in de spieren rond de heupen
en aan de bovenkant van de dijbenen.
De jets zijn aan de zijkant van de kuip
geplaatst om ook in deze moeilijk
bereikbare gebieden de spanning
in de spieren weg te masseren.

ZONE 6: FOOT RELIEF ZONE™
Belangrijke zenuweinden in de voeten
staan in verbinding met alle delen van
het lichaam. Pijnlijke en vermoeide voeten
hebben dan ook invloed op ons hele
welzijn. De ingenieuze Foot Relief
Zone™ bewerkt de hogere en lagere
delen van de voet met stimulerende
waterstromen, die ervoor zorgen dat
het hele lichaam zich ontspant.

VERJONGING
COMFORT COLLAR™
Een van de meest ontspannende onderdelen van een spa is het massagesysteem voor de nek. Het unieke kussen
van de speciaal gevormde Comfort Collar™ ondersteunt de nek en wiegt het hoofd zacht heen en weer, terwijl de
regelbare Cyclone jets de nek- en schouderspieren masseren. Met de Comfort Collar™ behoort een ontspannende
massage boven water ook tot de mogelijkheden, zodat het aanvoelt alsof iemand uw nek handmatig masseert.
Mede door de unieke Comfort Collar™ hebben veel mensen al voor een spa van MAAX® Spas gekozen.

X-SERIES COLLAR
De comfortabele X-Series zorgt voor meer
bewegingsvrijheid en optimaal zitcomfort in de diepe
hoekzitplaats. Vier strategisch geplaatste clusterjets
geven een doordringende nekmassage op de juiste
drukpunten en nemen zo de spanning weg.
Beschikbaar op de 400 series met uitzondering
van 451.

COMFORT

PERFORMANCE SEATING™
Bij het ontwerp van elke spa van MAAX® Spas heeft
het zitcomfort de hoogste prioriteit. Door de grote
variatie in zit- en ligposities is het model dat het best bij
uw lichaamspostuur past altijd te vinden. Afhankelijk
van het model dat u kiest variëren de zitposities van
open tot voorgevormd, om u op uw plaats te houden
zodat de jets hun werk optimaal kunnen doen. Bij elk
ontwerp wordt een wetenschappelijke balans gezocht
tussen ergonomische ondersteuning, de effecten van
waterdruk, de plaatsing van de jets en het
drijfvermogen van het lichaam. De diepe zitposities
bieden u het toppunt van comfort, terwijl de armsteunen
en voetenkom om uw lichaam gegoten lijken.

Performance Seating™ heeft MAAX® Spas de reputatie
opgeleverd de meest comfortabele spa’s van de branche
te produceren. Elke zitplaats is ontworpen om het lichaam
in de juiste houding volledig onder te dompelen, in
harmonie met het bijbehorende patroon van waterstralen,
om optimaal comfort en een superieure prestatie te
kunnen leveren.Ingebouwde Comfort Collars™ wiegen
het hoofd zacht heen en weer, terwijl zijsteunen het
lichaam in een ergonomische positie houden. De
ingebouwde lendensteun ondersteunt de welving in de
rug die zorgt voor een correcte houding, waardoor de
druk op uw onderrug vermindert.

TheraMAAX™ Directional Jet:
Ontworpen om een intensievere massage te
geven aan grotere spiergroepen.
TheraMAAX™ Swirl Jet:
Wervelende beweging voor een intensievere
massage van grotere spiergroepen.

THERAMAAX™
De gedeponeerde TheraMAAX™ jets maken
gebruik van een vakkundig ontworpen rooster dat
het uiteinde van de jet omhult. Dit rooster
vermindert de druk op de bewegende delen en de
cohesie van de jetstroom. Het TheraMAAX™

ontwerp optimaliseert de werking en verbetert het
effect van de massage. Het roestvrij stalen uiteinde
met drie spaken biedt een stevig houvast voor uw
vingers. Door de natuurlijke vorm en positie hiervan
kunt u de kracht van de jet gemakkelijk aanpassen.

COMFORT COLLAR™

KUITZONE

FOOT RELIEF ZONE™

Dit unieke kussen ondersteunt de nek
en wiegt het hoofd zacht heen en
weer, terwijl de regelbare Cyclone jets
de nek- en schouderspieren masseren.
Met de Comfort Collar™ behoort een
ontspannende massage boven water
ook tot de mogelijkheden.

Masseert het onderbeen met 12
diep doordringende massagejets,
die de doorbloeding en het
zelfgenezende vermogen
bevorderen. Een geweldig
onderdeel voor mensen die veel
op hun benen staan.

Pijnlijke en vermoeide voeten hebben
invloed op ons algehele welzijn.
De ingenieuze Foot Relief Zone™
bewerkt de hogere en lagere delen
van de voet met stimulerende
waterstromen, zodat u een speciale
“spa voor uw voeten” hebt.

TECHNOLOGIE
POWERWORKS™ MET M7 TECHNOLOGIE
De geavanceerde, ultramoderne spabesturing
voorziet de spagebruiker van alle gemakken en is
bovendien zeer veilig en betrouwbaar. Het
Powerworks™ systeem met M7 technologie is een
revolutionair nieuw hardware/software systeem dat
mechanische schakelaars en temperatuursensoren
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,
zodat storingen als gevolg van falende mechanische
schakelaars definitief tot het verleden behoren.

EEN DUURZAAM ONTWERP
De technisch en functioneel superieure spa’s van
MAAX® Spas zijn ontworpen in nauwe
samenwerking met medische en technische
specialisten, zodat u jarenlang probleemloos van
uw spa kunt genieten. Met elk aspect van de spa,
van de structuur tot de mechanische werking,
lopen we voorop in de markt. Onze interne
technici controleren persoonlijk elke stap van het
productieproces op meer dan 300
kwaliteitscontrolepunten, om er zeker van te zijn
dat we voldoen aan de hoge standaard die onze
reputatie van ons verlangt.

KRACHTIGE POMP
De MAAX® Collectie spa’s zijn uitgerust met de 2.0
pk Balboa Niagara pomp met twee snelheden.
Deze pomp levert de prestaties die nodig zijn om
optimaal te genieten van hydrotherapie en van de
ontspannende werking van de spa. De grotere
pompwaterinhoud en het extra vermogen zorgen
ervoor dat deze pomp bij een lager toerental toch
de gewenste waterdruk kan leveren met minder
slijtage. Daardoor neemt de levensduur toe.

‘Een state of the
art spabesturing’

FILTRATIE
Een perfect moment verdient perfect, kristalhelder
water. Het wateronderhoud van uw spa wordt heel
makkelijk gemaakt door het 6-staps reinigingssysteem
van MAAX® Spas. Het water wordt zowel bij de
skimmer bovenin als onderin bij het voetendeel in
het filtersysteem gezogen. De van een rooster
voorziene inlaat heeft een maximale capaciteit van
3785 liter per minuut en zuigt het water door het
filtersysteem om drijvend vuil op te vangen.
Elke waterdruppel is al gefilterd voordat hij de
Powerworks™ 48 frame pomp bereikt, omdat het
water in uw spa de filtercyclus wel 4 tot 6 keer per
uur doorloopt. Hierdoor hebt u in een oogwenk
glinsterend, schoon water.

IN 6 STAPPEN NAAR SCHOON WATER
1. Waterkeringsdeur – Verbreekt de
oppervlaktespanning en houdt vuil tegen
2. First Filter™ – Verwijdert olie en zeer kleine
deeltjes tijdens het filterproces
3. Mand – Houdt vuil tegen voordat het filteren begint
4. Spa filter – Extra groot filter om met hoge
stroomsnelheid te filteren en het water te reinigen
5. CleanZone™ – Produceert ozon om vuildeeltjes
te oxideren
6. CleanZone II™ – Water stroomt langs het
UV-licht voor extra desinfectie

EXCLUSIEVE FUNCTIES
FIRST FILTER™
Ons unieke First Filter™ verwijdert slib en fijne
vuildeeltjes, die een normaal filter gewoon doorlaat.
De skimmermand vangt groter vuil zoals bladeren op
en is eenvoudig uitneembaar zodat u hem snel kunt
reinigen. Een exclusief onderdeel van MAAX® Spas.

DUBBELE REINIGING
De dubbele reinigingssystemen combineren de
oxiderende werking van ozon met de reinigende
kracht van UV-C-licht om uw spa van helder en
schoon water te voorzien. Dit is dezelfde techniek
die wereldwijd wordt gebruikt voor het reinigen van
drinkwater.

CLEANZONE™ I
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.

‘De perfecte mix van
hygiëne, zuiverheid
en technologie’
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.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
De stalen structuur en het Thermo-Lock™ ontwerp van MAAX® Spas
maken onderhoud van de complete structuur en alle mechanische
onderdelen mogelijk. Het is van essentieel belang dat de spa gewoon
in uw tuin een onderhoudsbeurt kan krijgen en weer volgens de
fabrieksspecificaties in elkaar gezet kan worden. Bij MAAX® Spas
noemen we dit “onderhoudsvriendelijk”. Het is belangrijk rekening te
houden met de toegankelijkheid van uw spa voor onderhoud, net zoals u
dat zou doen bij elk ander huishoudelijk apparaat.

VOORDELEN:
» 40% lichter, toch 250% sterker
dan traditionele houten frames
» Weerbestendig
» Roestvrij

STALEN BINNENCONSTRUCTIE
De stalen binnenconstructie die in de spa’s van MAAX® Spas gebruikt wordt is, van alle op dit
moment beschikbare bouwmaterialen, het sterkst in relatie tot zijn gewicht. Het lichtgewicht stalen
frame biedt een veel sterkere structuur dan hout en is met zijn corrosiebescherming ook nog
eens veel duurzamer. Anders dan hout zet staal niet uit en trekt het niet samen door vocht, wat op
termijn schade kan veroorzaken aan de buitenkant van de spa. Omdat er geen gebruik gemaakt
is van levend materiaal zal het frame nooit rotten, kromtrekken, splijten of breken. De stalen
binnenconstructie is sterker, duurzamer en ideaal voor het milieu – de voor de hand liggende keuze
voor een leven lang, zorgeloos plezier.

LEVENSLANGE GARANTIE OP HET STALEN FRAME
Het stalen frame is de ruggengraat van uw spa. MAAX®
Spas geeft er levenslang garantie op. Dat betekent dat u – zolang
u de spa in uw bezit hebt – er zeker van kunt zijn dat elk
onderdeel van het frame vervangen of gerepareerd wordt als dat
nodig is. Niet beschikbaar op de 100 & 300 series met
uitzondering van model 103.

ABS KUNSTSTOF BODEM
De ABS kunststof bodem is een
belangrijk onderdeel van de
structuur van een spa van
MAAX® Spas. De constructie uit
één stuk zorgt voor een sterke
fundering die de bodem van de
spa afsluit, warmte behoudt en
vocht weert. Niet beschikbaar op
de 100 & 300 series met
uitzondering van model 103.

*Alléén de R-serie, 400, 800,
900 series zijn uitgerust met
getoond frame en ABS-bodem.

SERVICE
Mocht uw spa van MAAX® Spas ooit onderhoud nodig
hebben, dan kan dit eenvoudig uitgevoerd worden, waarna
de spa weer volgens de fabrieksspecificaties in elkaar
gezet kan worden. Dit in tegenstelling tot conventionele,
met schuim gevulde spa’s. Deze zijn heel moeilijk te
onderhouden en worden tijdens dat proces vaak beschadigd.
Onderhoud van een met schuim gevulde spa.

Northern Exposure is de ultieme isolatie voor spa’s. Deze unieke thermische barrière hergebruikt de warmte die
aan de binnenkant van de spa aanwezig is voor efficiëntere verwarming en lagere energiekosten. Alle zijkanten
van de spa, de vloer én de binnenkant van de cover zijn uitgevoerd met een laagje reflecterend kopermateriaal
om de warmte, gegenereerd door de pompen, in de spa te houden. Deze warmte wordt geabsorbeerd
door het leidingwerk zodat het water makkelijker op temperatuur komt en blijft. Bovendien is de spa rondom
bekleed met 3M Thinsulate Insulation, hetzelfde materiaal wat gebruikt wordt in bijvoorbeeld winterkleding. Het
gepatenteerde drielagensysteem zorgt ervoor dat de door de spa opgewekte energie niet verloren gaat.

Radiant Heat

Copper IR Reflector

BlueMAAXTM

BLUEMAAXTM
Exclusief voor MAAX® Spas maakt het Thermo-Lock™
isolatiesysteem nu gebruik van de milieuvriendelijke
BlueMAAX™ isolatie. Deze wordt gemaakt van
gerecyclede vezels en is goedgekeurd onder de strenge
milieuwetgeving in de VS. Deze isolatie bevat geen chemische,
irriterende middelen, is behandeld met een oplossing op mineraalbasis
om schimmelvorming en aantasting door insecten te voorkomen en werkt
bovendien brandvertragend. BlueMAAX™ vervangt het urethaan schuim dat veelal
gebruikt wordt in spa’s met een “schuimvulling”. In het proces van het “schuimvullen” bij
traditionele spa’s wordt tot 22,5 kg vluchtige organische bestanddelen geproduceerd die
schadelijk zijn voor het milieu. Het nieuwe energiebesparende systeem maakt de service ook zeer eenvoudig,
het kan ter plekke uit elkaar gehaald en volgens de fabrieksspecificaties weer in elkaar gezet worden.

LEVENSLANGE GARANTIE OP
ISOLATIE
Het isolatiesysteem van uw nieuwe spa van MAAX®
Spas heeft gegarandeerd de hele levensduur van
uw spa lang dezelfde isolerende werking als bij
montage. Zolang u de spa in uw bezit heeft, kan
een technicus er eenvoudig voor zorgen dat uw spa
in absolute topconditie blijft; daar is bij de fabricage
al rekening mee gehouden.

STIL
Dezelfde isolatie die een spa van MAAX®
Spas energiezuinig maakt, zorgt ervoor
dat de spa extreem stil is. Door de
warmtebarrière wordt de kracht van het
geluid opgevangen en gedempt binnenin
de spa. Een stille werking is essentieel voor
een vredige en ontspannende ervaring in de
hele tuin.

‘Stille
werking is
essentieel’
ISOLERENDE AFDEKKINGEN
De eersteklas isolerende afdekkingen van MAAX®
Spas zijn uniek en het op maat gemaakte ontwerp
voorkomt waterverdamping en zorgt voor behoud van
de perfecte spatemperatuur. De afdekking fungeert
ook als belangrijke veiligheidsbarrière voor de spa.

AUDIOSYSTEEM
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
LUIDSPREKERS
De twee stereo luidsprekers in uw spa zorgen voor
een fantastisch helder geluid.

SUBWOOFER
Onderdeel van het geluidssysteem is een krachtige
subwoofer, geïntegreerd in de constructie van uw spa.
U hoort niet alleen uw favoriete drumsolo, maar nu voelt u
deze ook door de lage tonen die in het water
doordringen.

BLUETOOTH AUDIOSYSTEEM
Dit systeem wordt verbonden met het ‘spa pack’, de
luidsprekers en de subwoofer. De bediening is
geïntegreerd in het controlepaneel van de spa. Zo
bepaalt u zelf welke muziek draadloos van uw tablet
of smartphone naar uw spa wordt gestreamd. Zonder
antieke en onhandige kabelverbindingen en met een
onbeperkt muziekaanbod! Met het controlepaneel
scrollt u door de nummers en kunt u de waterinhoud
instellen. Via het touchscreen kunt u het audiosysteem
ook aan- en uitzetten, zodat er geen energie verspild
wordt.

‘Verbind, luister		
					 en geniet’

MAAX COLLECTION 451

Model 451 uit de MAAX® Collection heeft zitposities voor twee personen, een luxe ligpositie en 29 instelbare
jets. Dit model, dat ontworpen is voor comfort en schoonheid in een persoonlijke omgeving, is perfect voor patio’s,
vlonders en bescheiden tuinen.
Geschikt voor 3 volwassenen
Afmetingen: 163 x 206 cm, 79 cm hoog
Waterinhoud: 757 liter
Gewicht (leeg/vol): 272/998 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

29 RVS jets, inclusief nek- en schouderjets
SmartTouch bedieningspaneel
Ergonomisch voorgevormde ligpositie
Zone Therapy™
Foot Relief Zone™
Thermo-Lock™ isolatie
Stalen binnenconstructie
ABS kunststof bodem
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Northern Exposure® Isolatie

»
»
»
»
»
»
»
»

CleanZone™ I
Programmeerbare filtercycli
Luxe afdekking
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Verlicht bedieningspaneel
3 verlichte bekerhouders
3 hoofdkussens
Draadloze verbinding

Opties:
» Bluetooth audiosysteem
Technisch: 1 pomp met 2 snelheden
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 461

Model 461 uit de MAAX® Collection is de perfecte spa voor patio’s. De 461 maakt gebruik van een nieuwe
manier van onderdompeling van het hele lichaam en heeft een verscheidenheid aan posities, zoals open
zitposities, een diepere zitpositie met Zone Therapy™ en een ligpositie. Hierdoor is hij voor iedereen geschikt.
Geschikt voor 4 volwassenen
Afmetingen: 198 x 198 cm, 89 cm hoog
Waterinhoud: 1136 liter
Gewicht (leeg/vol): 270/1359 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

42 RVS jets, inclusief nek- en schouderjets
SmartTouch bedieningspaneel
Ergonomisch voorgevormde ligpositie
Zone Therapy™
Thermo-Lock™ isolatie
Stalen binnenconstructie
ABS kunststof bodem
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Northern Exposure® Isolatie
CleanZone™ I
Programmeerbare filtercycli
Luxe afdekking
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting

»
»
»
»
»
»
»

2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
2 verlichte bekerhouders
AeroMAAX™ Plus
1 hoofdkussen
Draadloze verbinding
Comfort Collar™

Opties:
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Pedestal lights
» X-Series Collar
» Dynamic Jet Sequencer
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden),
blower en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 470

Model 470 uit de MAAX® Collection heeft een uniek binnenontwerp, waardoor zes mensen tegelijk in de
spa kunnen zitten en volledige onderdompeling in de zitpositie mogelijk is. Dit is het ideale model voor
mensen die graag gasten buiten ontvangen of een rustig gesprek willen voeren onder vrienden.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 224 x 224 cm, 89 cm hoog
Waterinhoud: 1495 liter
Gewicht (leeg/vol): 329/1762 kg
» 56 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» Shiatsu Seat
» Zone Therapy™
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» CleanZone™ I
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking
» Gekleurde LED onderwaterverlichting

»
»
»
»
»
»
»

Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
4 verlichte bekerhouders
AeroMAAX™ Plus
Draadloze besturing via WiFi
2 Comfort Collars™

Opties:
» CleanZone II™ UV syteem
» Bluetooth audiosysteem
» Pedestal lights
» X-Series Collar
» Dynamic Jet Sequencer
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden),
blower en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 471

Model 471 uit de MAAX® Collection is onze populairste spa met een luxe ligpositie met voetmassage en
zitposities voor maximaal zes spaliefhebbers. Er zijn twee kuip-zitposities met onze speciaal ontworpen
extra’s, Comfort Collar™ en Zone Therapy™. Dit populaire model is perfect voor families of stelletjes.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 224 x 224 cm, 89 cm hoog
Waterinhoud: 1590 liter
Gewicht (leeg/vol): 329/1853 kg
» 59 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» Ergonomisch voorgevormde ligpositie
» Shiatsu Seat
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» CleanZone™ I
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
4 verlichte bekerhouders
AeroMAAX™ Plus
1 hoofdkussen
Draadloze besturing via WiFi
2 Comfort Collars™

Opties:
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Pedestal lights
» X-Series Collar
» Dynamic Jet Sequencer
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden),
blower en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 472

Model 472 uit de MAAX® Collection is ideaal voor stelletjes die graag samen willen relaxen. Dit model heeft
een luxe ligpositie, een standaard ligpositie, een kuip-zitpositie met Zone Therapy™ en comfortabele
zitposities voor vijf personen.
Geschikt voor 5 volwassenen
Afmetingen: 224 x 224 cm, 89 cm hoog
Waterinhoud: 1552 liter
Gewicht (leeg/vol): 328/1817 kg
» 57 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» 2 Ergonomisch voorgevormde ligposities
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Calf Zone
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» CleanZone™ I
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
3 verlichte bekerhouders
AeroMAAX™ Plus
2 hoofdkussens
Draadloze besturing via WiFi
Comfort Collar™

Opties:
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Pedestal lights
» X-Series Collar
» Dynamic Jet Sequencer
Technisch : 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden),
blower en 3kW verwarming
Aansluiting : 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 480

Model 480 is een van de grootste spa’s uit de MAAX® Collection. Dit model biedt zes open zitposities,
twee Comfort Collars™ en veel verschillende mogelijkheden om de jets in te stellen. Dit is de perfecte spa voor
het ontvangen van gasten in uw tuin.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 233 x 233 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 1647 liter
Gewicht (leeg/vol): 356/1935 kg
» 61 RVS jets,inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» Shiatsu Seat
» Zone Therapy™
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» CleanZone™ I
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking
» Gekleurde LED onderwaterverlichting

»
»
»
»
»
»
»

Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
5 verlichte bekerhouders
AeroMAAX™ Plus
Draadloze besturing via WiFi
2 Comfort Collars™

Opties:
» CleanZone II™ UV desinfectie
» Bluetooth audiosysteem
» Pedestal lights
» X-Series Collar
» Dynamic Jet Sequencer
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden),
blower en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 481

In model 481 uit de MAAX® Collection kunnen zes personen comfortabel zitten, deze spa heeft
kuip-zitposities, een luxe ligpositie en beschikt tevens over Foot Relief Zone™ voor de ultieme spa-ervaring.
De extra ruimte en een extra grote voetenkom zorgen dat u nog prettiger zit.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 233 x 233 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 1722 liter
Gewicht (leeg/vol): 356/2007 kg
» 62 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» Ergonomisch voorgevormde ligpositie
» Shiatsu Seat
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» CleanZone™ I
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
3 verlichte bekerhouders
AeroMAAX™ Plus
1 hoofdkussen
Draadloze besturing via WiFi
2 Comfort Collars™

Opties:
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Pedestal lights
» X-Series Collar
» Dynamic Jet Sequencer
Technisch : 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden),
blower en 3kW verwarming
Aansluiting : 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 482

Met comfortabele zitposities en een standaard én een luxe ligpositie biedt de 482 uit de MAAX Collection
aan vijf personen de gelegenheid om samen te ontspannen. Het unieke ontwerp nodigt uit tot gezellig praten
of in stilte heerlijk te ontspannen. De 482 is uitgerust met Foot Relief Zone en een Zone Therapy-zitpositie
gericht op massage van zowel de boven- als onderzijde van de voeten en van de rug
Geschikt voor 5 volwassenen
Afmetingen: 233 x 233 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 1685 liter
Gewicht (leeg/vol): 356/1971 kg
» 62 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» 2 Ergonomisch voorgevormde ligposities
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Calf Zone
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» CleanZone™ I
» Programmeerbare filtercycli

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Luxe afdekking
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
5 verlichte bekerhouders
AeroMAAX™ Plus
Draadloze besturing via WiFi
2 Comfort Collars™

Opties:
» CleanZone II™ UV syteem
» Pedestal lights
» X-Series Collar
» Dynamic Jet Sequencer
Technisch : 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden),
blower en 3kW verwarming
Aansluiting : 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 880

De 880 is een combinatie van ruimtelijk ontwerp en gespecialiseerde hydrotherapie. Er is ruimte voor
6 volwassenen met een variëteit aan jets om zo aan de wensen van de gebruiker te voldoen. Geïntegreerd
in de 880 zijn een Zone Therapy plaats, jets voor uw benen en kuiten en een functionele voetensteun.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 254 x 234 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 1673 liter
Gewicht (leeg/vol): 408/2100 kg
» 78 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» 2 Ergonomisch voorgevormde ligposities
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Calf Zone
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» Programmeerbare filtercycli

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Luxe afdekking
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
3 verlichte bekerhouders
3 hoofdkussens
Draadloze besturing via WiFi
Comfort Collar™

Opties:
» CleanZone™ I
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
Technisch : 3 pompen (waarvan 2 met 2 snelheden)
en 3kW verwarming
Aansluiting : 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 881

De 881 biedt ruimte aan 6 volwassenen met een scala aan hydrotherapie systemen. De hoog-rendement
ligplaats voorziet massages voor uw benen, kuiten en voeten. De 881 is uitgerust met een Zone Therapy
zitplaats met gepatenteerd nekkussen voor een ongekende massage-ervaring.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 234 x 234 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 1537 liter
Gewicht (leeg/vol): 367/1900 kg
» 75 RVS jets,inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking

»
»
»
»
»
»
»
»

Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
4 verlichte bekerhouders
3 hoofdkussens
Draadloze besturing via WiFi
Comfort Collar™

Opties:
» CleanZone™ I
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
Technisch: 3 pompen (waarvan 2 met 2 snelheden)
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 811

De spa is voorzien van hydrotherapie en ruimte om te trainen. Met de MAAX 811 kunt u ook aan uw conditie
werken, terwijl u er de deur niet meer voor uit hoeft! Optioneel bij deze spa is het sportpakket, bestaande uit
materialen om het hele lichaam te trainen. De extra sterke zwemjet geeft genoeg stroming om tegenin te kunnen
zwemmen. Als u uw training voltooid heeft, kunt u genieten van een heerlijke Zone Therapy™ massage.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 229 x 290 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 1817 liter
Gewicht (leeg/vol): 424/2242 kg
» 77 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» CleanZone™ I
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking
» Gekleurde LED onderwaterverlichting
» Pedestal lights

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
5 verlichte bekerhouders
3 hoofdkussens
AeroMAAX™ Plus
Draadloze besturing via WiFi
Trainingshandvat
Comfort Collar™

Opties:
» Dynamic Jet Sequencer
» Trainingsset
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Blower
Technisch: 3 pompen (waarvan 2 met 2 snelheden)
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 982

De grootste spa in deze serie, de 982, is uitgerust met twee volledige ligplaatsen, een Zone Therapy
zitplaats, het gepatenteerde nekkussen en een voetensteun voor meerdere gebruikers. Perfect voor
ontspanning, genieten met vrienden en familie of om gewoon even alles te vergeten.
Geschikt voor 8 volwassenen
Afmetingen: 231 x 338 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 2703 liter
Gewicht (leeg/vol): 465/3360 kg
» 84 RVS jets, inclusief nek-, schouderen AccuPressure jets
» SmartTouch bedieningspaneel
» 2 Ergonomisch voorgevormde ligposities
» Zone Therapy™
» Foot Relief Zone™
» Calf Zone
» Thermo-Lock™ isolatie
» Stalen binnenconstructie
» ABS kunststof bodem
» DuraMAAX™ ombouwpanelen
» Northern Exposure® Isolatie
» Programmeerbare filtercycli
» Luxe afdekking

»
»
»
»
»
»
»
»

Gekleurde LED onderwaterverlichting
Chromotherapie verlichting
2 verlichte, vlakke waterstromen
Verlicht bedieningspaneel
4 verlichte bekerhouders
3 hoofdkussens
Draadloze besturing via WiFi
Comfort Collar™

Opties:
» CleanZone™ I
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Trainingsset met roeiarmen
Technisch: 3 pompen (waarvan 2 met 2 snelheden)
en 3kW verwarming
Aansluiting : 230V 2PH-N-PE minimum

‘Make everything about owning
a hot tub more relaxing’

R SERIES
De spa’s in de R-series zijn Appliance Grade™, zijn voorzien van een gegalvaniseerd frame en bevatten
het gepatenteerde Northern Exposure Insulation systeem. Elk model wordt uitgerust met volledig elektronische
pompen en verwarming, de eersteklas niveau therapie-jets en het duale vortex filtersysteem.
Kies voor de R-series en het bezitten van een spa wordt nog meer relaxed.

R SERIES FILTER
Het R-series Duale Vortex Filtersysteem maakt gebruik
van twee 50 sq ft-filters, een klep en een rooster voor
gemakkelijk onderhoud. Het filtersysteem is speciaal
ontworpen om de oppervlaktespanning van het water
te doorbreken zodat de twee filters het vuil zowel
vanaf het wateroppervlak verwijderen als ook van
onder af.

MAAX COLLECTION R51

Geschikt voor 3 volwassenen
Afmetingen: 168 cm x 211 cm x 77 cm
Waterinhoud: 740 liter
Gewicht (leeg/vol): 231 kg/939 kg

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

Opties:
» Draadloze besturing via WiFi
» Jets met roestvrijstalen accenten

19 jets
AeroMAAX™ Plus
CleanZone™ I
Verlicht bedieningspaneel
Onderwaterverlichting
Programmeerbare filtercycli
Steel Sub-Structure

DuraMAAX™ ombouwpanelen
Northern Exposure® Isolatie
Hoofdkussen
Gekleurde LED onderwaterverlichting

Technisch: 1 pomp met 2 snelheden, blower
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION R70

Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 211 cm x 211 cm x 89 cm
Waterinhoud: 1192 liter
Gewicht (leeg/vol) 338 kg/1481 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

38 jets
AeroMAAX™ Plus
CleanZone™ I
RVS jets
Verlichte bekerhouders
Verlicht bedieningspaneel
Onderwaterverlichting
Programmeerbare filtercycli
Steel Sub-Structure
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Northern Exposure® Isolatie

»
»
»
»
»

Neck Relief Station
3 Hoofdkussens
2 Verlichte watervallen
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Jets met roestvrijstalen accenten

Opties:
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Draadloze besturing via WiFi
» 2e Neck Relief Station
Technisch: 2 pompen met 2 snelheden, blower
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION R75

Geschikt voor 6-7 volwassenen
Afmetingen: 211 cm x 211 cm x 89 cm
Waterinhoud: 1174 liter
Gewicht (leeg/vol): 349 kg/1474 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

34 jets
AeroMAAX™ Plus
CleanZone™ I
RVS jets
Verlichte bekerhouders
Verlicht bedieningspaneel
Onderwaterverlichting
Programmeerbare filtercycli
Steel Sub-Structure
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Northern Exposure® Isolatie

»
»
»
»
»

Neck Relief Station
3 Hoofdkussens
2 Verlichte watervallen
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Jets met roestvrijstalen accenten

Opties:
» CleanZone II™ UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Draadloze besturing via WiFi
» 2e Neck Relief Station
Technisch: 2 pompen met 2 snelheden, blower
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION R80

Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 234 cm x 234 cm x 89 cm
Waterinhoud: 1495 liter
Gewicht (leeg/vol): 390 kg/1823 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

38 jets
AeroMAAX™ Plus
CleanZone™ I
RVS jets
Verlichte bekerhouders
Verlicht bedieningspaneel
Onderwaterverlichting
Programmeerbare filtercycli
Steel Sub-Structure
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Northern Exposure® Isolatie

»
»
»
»
»

Neck Relief Station
3 Hoofdkussens
2 Verlichte watervallen
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Jets met roestvrijstalen accenten

Opties:
» Clean Zone™ II UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Draadloze besturing via WiFi
» 2e Neck Relief Station
Technisch: 2 pompen met 2 snelheden, blower
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION R85

Geschikt voor 6-7 volwassenen
Afmetingen: 234 cm x 234 cm x 89 cm
Waterinhoud: 1552 liter
Gewicht (leeg/vol): 386 kg/1873 kg
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

34 jets
AeroMAAX™ Plus
CleanZone™ I
RVS jets
Verlichte bekerhouders
Verlicht bedieningspaneel
Onderwaterverlichting
Programmeerbare filtercycli
Steel Sub-Structure
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Northern Exposure® Isolatie

»
»
»
»
»

Neck Relief Station
3 Hoofdkussens
2 Verlichte watervallen
Gekleurde LED onderwaterverlichting
Jets met roestvrijstalen accenten

Opties:
» Clean Zone™ II UV systeem
» Bluetooth audiosysteem
» Draadloze besturing via WiFi
» 2e Neck Relief Station
Technisch: 2 pompen met 2 snelheden, blower
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

KLEUREN
INTERIEUR VAN ACRYL
Elke spa van MAAX® Spas heeft een aantrekkelijk interieur van acryl. Dat materiaal is veel beter dan het
zachtere ethyleen. Het harde, niet poreuze oppervlak vlekt, verkleurt en krast niet en is bestand tegen
chemicaliën. Of u nu kiest voor de graniet-, parel- of metaallook, het extreem sterke en duurzame interieur
biedt u schoonheid en ontspanning.

ACRYL KLEUREN

Pacific Rim

Sahara Sierra

Glacier Mountain

Storm Clouds

Gypsum Cameo

Tuscan Sun

Sterling Silver Marble

Midnight Canyon

Model 811, 880 en 982 is alleen verkrijgbaar in Sahara Sierra, Sterling Silver Marble en Tuscan Sun.

DURAMAAX™ PANELEN
DuraMAAX™ heeft de uitstraling van en voelt aan als
natuurlijk hout, zonder het bijbehorende onderhoud.
Het is een prima alternatief voor hout. DuraMAAX™ is
schokbestendig, beschadigt niet door weersinvloeden
en insecten en zal nooit splinteren, barsten of rotten.
Het aantrekkelijke exterieur houdt warmte vast, sluit
koude lucht buiten en heeft een prachtige aanblik.
Pecan Ridge

Resort Gray

Modern Mocha

VERLICHTE WATERVAL

VERLICHTING

Geniet van het rustgevende geluid van de opvallende,
verlichte waterval (op de modellen 780 en 480).

Ingebouwde interne en optionele externe lichtsystemen
verlichten de spa. Dit biedt veiligheid en creëert een
heerlijke romantische sfeer, die u nog kunt verhogen
door een keuze uit de unieke kleurenopties.

VERLICHTE, VLAKKE WATERSTROOM
Een gelaagde, vlakke waterstroom komt boven het
wateroppervlak uit en zorgt voor een prachtig visueel
effect, ook door de verlichting. Het systeem is te
vinden op de modellen 811, 781, 581, 481, 472,
471, 470 en 461.

ERGONOMISCHE MASSAGEBEDIENING
De Ergonomische massage-bediening is verlicht en
werkt harmonieus samen
met de andere
verlichtingssystemen. Door
de ergonomische greep
kunt u de kracht van de jets
gemakkelijk aanpassen.

GARANTIE
Om u volledig gerust te stellen bieden de spa’s van
MAAX® Spas een ongekende garantie tegen gebreken
aan de structuur, het oppervlak en cosmetische
gebreken, evenals tegen waterverlies en storingen in de
mechanische of elektrische apparatuur. Bovendien krijgt
u levenslange garantie op de stalen binnenconstructie.

Kuip

Oppervlakte

Technische installatie
en leidingen*

*Dit geldt voor de 900, 800, 400 en R-serie modellen, voor
andere modellen kunt u de garantiekaart van uw spa raadplegen.

“Maak van uw tuin
een oase van
wellness en rust...”

300 & 100 SERIES
De MAAX Collection 300- en 100-series bieden alles wat u nodig hebt in een spa. De 300-series spa’s zijn
uitgerust met krachtige jets, hebben een Wi-Fi-voorbereid besturingssysteem en gebruiken de meest moderne
technieken voor efficiënte verwarming en reiniging. Het hybride stalen frame-ontwerp van de 300-series,
gecombineerd met de weerbestendig afgesloten bodem zet een standaard voor degelijkheid in deze categorie.
De modellen uit de 100-series zijn speciaal ontworpen voor die plekken waar andere spa’s gewoonweg niet
passen. De unieke ontwerpen zijn uitgerust met alle hydrotherapie en technologie voor verwarmen en reinigen zoals
in de 300-series, echter in een meer persoonlijk ontwerp.

MAAX COLLECTION 311

Model 311 biedt ruime zitposities voor 5 personen en heeft ook een heerlijke ligpositie. De 34 hydrotherapiejets
zijn zorgvuldig gepositioneerd om u een spectaculaire massage te geven.
Geschikt 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
Copper Lined BlueMAAX™ isolatie
DuraMAAX™ ombouwpanelen
CleanZone™ I
Luxe afdekking
3 Hoofdkussens

» Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,
onder water en in de waterval
Opties:
» RVS jets
» Bluetooth audiosysteem
» Blower met 10 air injectors
» CleanZone™ II UV systeem
» Comfort CollarTM
Technisch: 1 pomp met 2 snelheden en
3 kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 370

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.
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 zitpositie
Copper Lined BlueMAAX™ isolatie
DuraMAAX™ ombouwpanelen
CleanZone™ I
Luxe afdekking
3 Hoofdkussens

» Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,
onder water en in de waterval
Opties:
» RVS jets
» Bluetooth audiosysteem
» Blower met 10 air injectors
» CleanZone™ II UV systeem
» Draadloze besturing via WiFi
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden)
en 3 kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH N PE minimum

MAAX COLLECTION 371

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.
Hij heeft twee krachtige massagepompen en 41 jets om de dagelijkse stress weg te masseren.
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 zitpositie
Shiatsu “AccuPressure” Massage zitpositie
Copper Lined BlueMAAX™ isolatie
DuraMAAX™ ombouwpanelen
CleanZone™ I
Luxe afdekking
3 Hoofdkussens

» Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,
onder water en in de waterval
Opties:
» RVS jets
» Bluetooth audiosysteem
» Blower met 10 air injectors
» CleanZone™ II UV systeem
» Draadloze besturing via WiFi
» Comfort CollarTM
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden)
en 3 kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH-N-PE minimum

MAAX COLLECTION 380

Model 380 is de grootste uit de 300 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.
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 zitpositie
Shiatsu “AccuPressure” Massage zitpositie
Copper Lined BlueMAAX™ isolatie
DuraMAAX™ ombouwpanelen
CleanZone™ I
Luxe afdekking
4 Hoofdkussens
Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,

onder water en in de waterval
Opties:
» RVS jets
» Bluetooth audiosysteem
» Blower met 10 air injectors
» CleanZone™ II UV systeem
» Draadloze besturing via WiFi
» Comfort CollarTM
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden)
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH N PE minimum

MAAX COLLECTION 381

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.
Geschikt voor 6 volwassenen
Afmetingen: 231 x 231 cm, 97 cm hoog
Waterinhoud: 1495 liter
Gewicht (leeg/vol): 389 kg/1821 kg
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45 jets
Watervalmassage
6 barrièrevrije zitposities
1 ligpositie
Shiatsu “AccuPressure” Massage zitpositie
Copper Lined BlueMAAX™ isolatie
DuraMAAX™ ombouwpanelen
CleanZone™ I
Luxe afdekking
3 Hoofdkussens

» Gekleurde LED verlichting op de waterlijn,
onder water en in de waterval
Opties:
» RVS jets
» Bluetooth audiosysteem
» Blower met 10 air injectors
» CleanZone™ II UV systeem
» Draadloze besturing via WiFi
» Comfort CollarTM
Technisch: 2 pompen (waarvan 1 met 2 snelheden)
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 2PH N PE minimum

MAAX COLLECTION 102

Model 102, de unieke hoekspa uit het MAAX® Collection 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.
Geschikt voor 2 volwassenen
Afmetingen: 198 x 169 cm, 76 cm hoog
Waterinhoud: 530 liter
Gewicht (leeg/vol): 212 kg/742 kg
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Optie:
» RVS jets

23 jets
1 ligpositie
1 zitpositie
Copper Lined BlueMAAX™ isolatie
DuraMAAX™ ombouwpanelen
CleanZone™ I
Luxe afdekking

Onderwaterverlichting
Houten binnenconstructie
ABS kunststof bodem
2 Hoofdkussens

Technisch: 1 pomp met 2 snelheden
en 3kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH N PE minimum

MAAX COLLECTION 103

Model 103 doet nog het meest denken aan de originele hot tub van MAAX® Collection. 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.
Geschikt voor 5 volwassenen
Afmetingen: Ø 206 cm, 89 cm hoog
Waterinhoud: 910 liter
Gewicht (leeg/vol): 260 kg/1157 kg
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Optie:
» RVS jets

16 jets
Watervalmassage
5 barrièrevrije zitposities
Northern Exposure® Isolatie
DuraMAAX™ ombouwpanelen
CleanZone™ I
Luxe afdekking

Gekleurde LED verlichting onder water
Stalen binnenconstructie
ABS kunststof bodem
Verlichte waterval

Technisch: 1 pomp met 2 snelheden
en 2kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH N PE minimum

300 & 100 KLEUREN
‘Kies uw eigen aantrekkelijke
afwerking’
ACRYL KLEUREN

Pacific Rim

Sahara Sierra

Glacier Mountain

Storm Clouds

Gypsum Cameo

Tuscan Sun

Sterling Silver Marble

Midnight Canyon

Resort

Mocha

PANEELKLEUREN

Pecan

M SERIES
De M-Series spa’s zijn betaalbaar en prachtig in hun eenvoud. De moderne en duurzame spa’s zijn gemakkelijk
in het onderhoud. Door de eenvoudige installatie en het gebruiksgemak vermindert uw M-Series spa de stress van
het dagelijks leven, mede dankzij de indrukwekkende hydro- en kleurentherapie.
M-Series spa’s zijn verkrijgbaar in de onderstaande kleurencombinaties:

Sterling Silver Marble

Mocha

Sahara Sierra

Resort Gray

M50
Geschikt voor 4 volwassenen
Afmetingen: 208 x 177 cm, 82 cm hoog
Waterinhoud: 1003 liter
Gewicht (leeg/vol): 245/1210 kg
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22 RVS jets
4 zitposities
Houten frame
ABS kunststof bodem
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Copper Lined BlueMAAX® isolatie
Luxe afdekking
Programmeerbare filtercycli
3 Verlichte bekerhouders

Technisch: 1 pomp met 2 snelheden
en 2kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH-N-PE

M61
Geschikt voor 5 volwassenen
Afmetingen: 200 x 182 cm, 72 cm hoog
Waterinhoud: 851 liter
Gewicht (leeg/vol): 202/1157 kg
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22 RVS jets
4 zitposities
1 ligpositie
Houten frame
ABS kunststof bodem
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Copper Lined BlueMAAX® isolatie
Luxe afdekking
Programmeerbare filtercycli
2 Verlichte bekerhouders

Technisch: 1 pomp met 2 snelheden
en 2kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH-N-PE

M71
Geschikt voor 5 volwassenen
Afmetingen: 210 x 185 cm, 86 cm hoog
Waterinhoud: 1097 liter
Gewicht (leeg/vol): 225/1311 kg
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27 RVS jets
4 zitposities
1 ligpositie
Houten frame
ABS kunststof bodem
DuraMAAX™ ombouwpanelen
Copper Lined BlueMAAX® isolatie
Luxe afdekking
Programmeerbare filtercycli
3 Verlichte bekerhouders

Technisch: 1 pomp met 2 snelheden
en 2kW verwarming
Aansluiting: 230V 1PH-N-PE

© 2017 Maax Spas Industries Corp. Alle rechten voorbehouden. Gemaakt door MAAX Spas Industries Corp.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Spas getoond op verschillende schalen van
werkelijke grootte. Thermo Lock, Foot Relief Zone, Zone Therapy, Comfort Collar, Clean Zone, Clean Zone II,
Powerworks, TheraMAAX, BlueMAAX, Northern Exposure en DuraMaax zijn officiële handelsmerken van
MAAX Spas Industries Corp. 3M en Thinsulate zijn geregistreerde handelsmerken van 3M.
www.maaxspas.eu

