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Perhe, ystävät ja hauskanpito

 Perheen uusi hauskanpidon keskus.

Ei ole parempaa paikkaa vapaa-ajan viettämiseen ystävien ja perheen kanssa 
kuin Arctic Spa.  Nauraminen, rupattelu, kuuntelu ja jakaminen – nämä 
ovat perheen vuorovaikutuksen muotoja, jotka olivat aiemmin olennainen 
osa päivällispöydän ääressä tapahtuvaa kanssakäymistä. Tänä päivänä meitä 
viedään kovin moneen eri suuntaan; meiltä vaaditaan enemmän aikaa 
töissä, koulussa ja jopa leikeissä. Arctic Spa -porealtaastasi voisikin tulla uusi 
kohtaamispaikka – pääset jälleen yhteyteen lapsiesi, puolisosi ja itsesi kanssa.

Vesi veti meitä puoleemme jo varhaisimmissa muistoissamme – lapset ja vesi 
ovat luonnollinen yhdistelmä!   Lisää lämpö ja veden liike – ja porealtailusta 
syntyvät unohtumattomat muistot.  Kauniit vesiefektimme ja LED-
valaistuksemme tarjoavat uteliaille ja leikkimielisille terveellisen tilaisuuden 
itseilmaisuun ja rentoutumishetkien arvostus kasvaa.  Itse asiassa porealtaassa 
vietetty aika saa meidän kaikkien sisäisen lapsen tulemaan esiin – ja kenellä 
ei olisi käyttöä lisähuville?  Hymyt ja nauru kuuluvat jokaisen Arctic Spa 
-porealtaan vakio-ominaisuuksiin.

Lievittää kipua
Veden kantokyky auttaa kroonisista tai onnettomuudesta johtuvista luustovaivoista kärsiviä.  Kroonista 
selkäkipua voidaan lievittää poistamalla selkärankaan kohdistuva maan vetovoiman täysi kuormitus 
samalla lämpimässä vedessä kylpien, jolloin hyvän olon välittäjäaineiden aktivoituminenkin lisääntyy.  
Tätä vaikutusta voidaan tehostaa vesisuuttimien antaman hieronnan ja ergonomisten istuinten avulla.

Luonnollista myrkkyjen poistoa
Katsotaanpa totuutta silmiin – porealtaissa on poreilevan lämmintä.  Kehomme pyrkiessä säilyttämään 
tasaisen sisäisen lämpötilan luonnollinen jäähdytystapamme, hieneritys, huuhtoo mennessään monet 
myrkyt ja muut ei-toivotut yhdisteet, joita kehoomme kerääntyy.  Koska ihmiset liikkuvat aina vain 
vähemmän, luonnollinen myrkkyjen poisto on arvossaan.

Rentoutumista
Mutta tiede sikseen. Porealtaassa vietetyn ajan tärkein etu on jokaiseen pulahtamiseen liittyvä 
rentoutuminen.  Maailmassa, jossa meidän kaikkien stressi vain lisääntyy, Arctic Spa -poreallas tarjoaa 
hengähdystauon myrskyn keskellä.  Voimme ladata henkiset akkumme ja nousta vedestä uudistuneina.

Lämpimään veteen upottautuminen laajentaa 
verisuonia, mikä lisää huomattavasti kudosten 
verenkiertoa.  Monet porealtaassa vietetystä ajasta 
koituvat hyödyt perustuvat tähän merkittävään 
prosessiin.  

Porealtaassa kylpemisen terveyshyödyt

Arctic Spas® -porealtaat 
   tekevät sinulle hyvää!
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Ympäristöystävällinen, energiaa säästävä

Muihin vihreisiin aloitteisiimme lukeutuvat mm. seuraavat:
• Arctic Spas® -porealtaille ei ole tarpeeksi noudattaa kaikkia nykyisiä 
tehokkuuslainsäädäntöjä maailmanlaajuisesti: olemme nimittäin johtavassa 
asemassa puhuessamme energiatehokkaiden vaatimusten tiukempien määräysten 
ja lainsäädännön puolesta tulevaisuutta varten. Kriteerejä tiukentamalla olemmekin 
haastamassa omaa organisaatiotamme ja teollisuudenalaamme käyttämään aikaa ja 
resursseja niin, että tehokkuus pääsee etusijalle.

• Koetamme jatkuvasti parantaa veden laatua teknologian keinoin, vähentämällä 
porealtaan veden turvallisena ja puhtaana pitämisessä käytettyjen kemikaalien 
määrää. Meidän yhden mikronin suodatusjärjestelmämme poistavat fyysisesti 
monia kontaminantteja, jotka muut teknologiat jättävät kemiallisen käsittelyn 
huoleksi, ja jatkuva Onzen™-suolavesijärjestelmämme kehittäminen vähentää jyrkästi 
porealtaidemme käyttöiän aikana tarvittavia puhdistustuotteita.

• Luovasti parempiin eristystapoihin. Eristys on olennainen 
osa käyttötehokkuutta, erityisesti kylmissä ilmastoissa. 
Luomamme FreeHeat®-eristysjärjestelmä on jatkuvan 

kehittelyn ja parantelun alla, ja lisäksi jatkamme myös porealtaiden kansijärjestelmien 
progressiivista kehittämistä.

Vähäisemmät ympäristövaikutukset eivät ole kiinteä päämäärä vaan jatkuva 
matka, jonka taittamiseen Arctic Spas® -yritys on sitoutunut toimimalla jatkuvasti 
asian puolesta. Strategiamme ydin on jokaisen porealtaamme entistä pienempi 
ympäristövaikutus sen toimiessa vuosi toisensa jälkeen pihallasi. Kun käytämme 
joka päivä vähemmän sähkövirtaa kullakin pihalla, kykenemme tarjoamaan 
vähentyneen ympäristöjalanjäljen lisäksi myös taloudellista hyötyä asiakkaillemme.

Tämä planeetta kuuluu meille kaikille
PEFC/26-31-55 
Promoting sunstainable forest 
management. www.pcfc.org

• Työskentelemme yrityksemme sisällä vähentääksemme toimissamme 
tarvittavia paperituotteita. Olemme siirtyneet eri teknologioiden avulla 
sähköisiin järjestelmiin korvataksemme paperin. Esimerkiksi asiakaspalvelumme 
ja tekniset koulutusseminaarimme järjestetään pääasiallisesti verkossa – tämä 
on vähentänyt sekä koulutusoppaisiin yms. tarvittua paperia että seminaareihin 
matkustamisesta syntyvää hiilijalanjälkeä.

• Paperituotteet, joita vielä käytämme, ovat peräisin mahdollisuuksien mukaan 
FSC-yhteensopivista lähteistä, ja laitoksissamme kierrätetään laajamittaisesti. 
Tuotantolaitoksissamme on jatkuvia mitattavia ohjelmia, joiden kautta 
edistämme ja arvioimme rakennusmateriaalijätteiden vähentämisessä 
onnistumista – mutta aina on kuitenkin parantamisen varaa.

Arctic Spas® tukee yhteisöjä, joissa meillä on tuotantolaitoksia. Kanadan 
Albertan Thorsbyssä sijaitseva kansainvälinen päätoimistomme on alueen 
suurin työnantaja, ja olemme mukana yhteisön ohjelmissa, jotka edistävät 
terveitä, aktiivisia ja ympäristön kannalta järkeviä elämäntapoja. Toimintamme 
Yhdysvaltain Washingtonin osavaltiossa pyrkii samaan; osallistumme moniin 
eri tapahtumiin, festivaaleihin ja ohjelmiin, joissa ympäristöasiat ovat etusijalla. 
Toivomme, että tuet ponnistelujamme hankintojesi kautta kun pyrit tekemään 
planeetallemme parempia valintoja. Kiitoksia.

•Teemme yhteistyötä PEFC:n kanssa porealtaisiimme 
puumateriaalia tuottavien metsäalueiden eettisen ja 
vastuullisen hoidon puolesta. Tämän kumppanuuden 
myötä pyrimme rakentamaan kauniita ja toimivia 
setrirunkoja kestävän kehityksen ehdoilla.
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Itsekantava komposiittirunkorakenne FreeHeat®-eristysjärjestelmä

Oikeaan paikkaan sijoitettu eristys auttaa sinua säästämään rahaa joka päivä!

Itsekantavan kuoren valmistukseen panostamisen ansiosta Arctic Spas® hoitaa eristyksen 
ainutlaatuisella tavalla, kaikista muista poiketen.  Suunnittelumme innoitusta ei tarvinnut 
hakea kaukaa – Kanadan pohjoisosissa olevat kodit antoivat meille kaiken tarpeellisen 
tiedon.  Me Kanadassa eristämme kotiemme ulkoseinät, lattiat ja, mikä tärkeintä, 
ullakot, ja laitamme  kaiken meille tärkeän tämän eristetyn tilan suojiin. Pumpulta tuleva 
ympäristön lämpö läpäisee porealtaan kuoren ja lämmittää vettä. Talvella tämä lämpö 
palaa pumppualueelle sähkön katketessa.

Eliniän mittainen takuu

Arctic Spa -porealtaan kuori on epäilemättä muotoilumme ydin ja näin ollen 
ainutlaatuisesti tätä tehtävää varten suunniteltu.
 
Valmistus aloitetaan imumuovaamalla ensiluokkaisia levyjä Aristech®-
akryylistä. Näin tuhannet mallimuotoiluun ja suunnitteluun käytetyt tunnit 
saavat käsillä kosketeltavan muodon. Koska kyseessä on tosiaan kylmien 
ilmanalojen Arctic-allas, asettelemme patentoimaamme täyttöainevapaata 
lasikuitukomposiittimateriaalia kerroksittain käsityönä antaaksemme tälle 
muodolle sen legendaarisen lujuuden. Käytämme kaikkia kilpailijoitamme 
enemmän lasikuitua – ilman kuluja karsivia oikoteitä; ei muovitaustoja, ei 
tukia, eikä kuoreemme koskaan laiteta vaahtomuovia. Lukuisten lujuus- 
ja kohdistuskriteerien tarkistustoimenpiteiden jälkeen kuoret matkaavat 
tekniikan huipulla olevan vesisuihkurobotiikan ja CNC-leikkausasemien 
käsiteltäviksi viimeistelyä varten.  Tuloksena on täydellinen yhdistelmä 
lujuutta ja tarkkuutta – ja huippuluokan teknologian käytön tukipilari, joka 
on luonteenomaista Arctic Spas® -yritykselle. Luotamme porealtaidemme 
kestävyyteen niin kovasti, että tarjoamme niiden rakenteelle elinikäisen 
takuun. Lisätietoja on takuuasiakirjassamme.

Onko kuoren rakentaminen tällä tavalla 
kalliimpaa ja työläämpää?... Eittämättä. 
Mutta uskomme, että se on paras tapa, 
ja se on aina ollut tavoitteemme.

MUUT POREALTAAT: VAROITUS!

ARCTIC SPAS®
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Olemme aina uskoneet vakaasti, että vedenpinnan alapuolella oleva eristys ei ole 
kovin tärkeä, jos veden yläpuolella ja sivuilla olevia alueita ei ole eristetty kunnolla 
(sillä lämpöhän nousee ylöspäin!). Muotoilumme "ullakko" on Mylovac-kantemme, 
joka 12 cm paksuudellaan ja täysimittaisella levyllään kykenee säästämään energiaan 
uppoavia eurojasi entistäkin tehokkaammin.   Rungon seinämille ja alla olevalle 
ruiskutetaan suurtiheyksistä polyuretaanivaahtomuovia, jolloin tuloksena on 
lämmönhukan pysäyttävä paksu kerros.  Viimeistelemme eristysvaipan samalla, 
myös lattiajärjestelmissämme käytetyllä vaahtomuovilla.  Sitten asetamme 
kaikki varusteemme tämän kotelon sisälle luoden näin täydellisen ja vakaan 
käyttöympäristön.

Lisää innovaatiota

Me olemme vieneet eristyksemme 
seuraavalle tasolle. Vaikka 
kyseessä onkin jo maailman 
parhaiten eristetty runko, 
FreeHeat®-eristysjärjestelmä ei 
välttänyt insinööriemme vaativaa 
katsetta. Pinnasta ulostyöntyvän 
oven eristysmuotoilu 
poistaa viimeisenkin 
lämpöhäviömahdollisuuden ja 
säilyttää vielä enemmän laitteiden 
jäännöslämpöä.   Tätä kasvanutta 
hukkalämmön talteenottokykyä 
valvoaksemme olemme varustaneet poreallaspakettimme sisärungon lämpötilan 
mittausjärjestelmällä ja kyvyllä ottaa käyttöön innovatiivisen RossExhaust™-
järjestelmän rungon lämpötilan tasapainottamiseksi tarvittaessa. Mahdollisuus 
tasapainottaa ja säätää rungon ilmalämpötilaa on niin ainutlaatuinen ja arvokas 
ominaisuus, että olemme hankkineet järjestelmälle patentin. Missään muussa 
porealtaassa koko maailmassa ei ole FreeHeat-järjestelmää.

Alhaisimmat käyttökustannukset

Mutta mitä tämä merkitsee porealtaan omistajan kannalta?  Laitteis-
toltamme, lähinnä energiaa säästäviltä suuritehomoottoriltamme, tu-
leva jäännöslämpö pääsee läpäisemään lasikuitukuoren. Tämä ylläpitää 
porealtaan veden lämpötilan ja poistaa monet lämmitinsyklit, joita 
muut altaat, erityisesti vaahtomuovitäytetyllä eristyksellä varustetut, 
joutuvat käyttämään.  Vähäisemmät lämmitinsyklit merkitsevät alhais-
empia sähkölaskuja joka kuukausi.

Todellista jäätymissuojaa

Vielä yksi FreeHeat®-rakenteen hyöty, jota et toivottavasti koskaan tarvitse, on 
altaan veden lämmön kyky estää rungon jäätyminen virran katketessa.  Koska veden 
ja rungon välillä ei ole eristystä, lämpöenergian siirto toimii molempiin suuntiin.  
Testitulostemme ja anekdoottisten todisteidemme perusteella aikaa on noin 5 päivää 
lämpötilan ollessa -20 ºC ennen rungon jäätymistä, ja lisälämmönlähteen lisääminen 
(sisälämmitin, työvalo) saattaa pidentää tätä armonaikaa rajattomasti.  Eikö olekin 
mahtavaa, kun on virhemarginaali?
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Tarvitset vain tasaisen perustan.

Olemme jo kuuluisia jämerästä ja eristetystä alustan puulattiasta, joka kuuluu 
jokaisen Arctic spa -altaan vakio-ominaisuuksiin; tästä huolimatta insinöörimme 
päättivät jälleen kerran siirtyä aivan uudelle tasolle luomalla Forever Floor® -lattian. 
SMC-lasikuitukomposiiteista koostuva lattia torjuu kosteuden, tuholaiset ja ajan 
hampaan aiheuttamat vahingot. Sen ansiosta ei enää tarvita perustusmateriaaleja, 
kuten betonia, lankutuksia tai harkkoja! 

Riittää, kun asetat sen kiinteälle ja tasaiselle alustalle, kytket toimintaan ja käytät. 
Tämän helpompaa asennusta saa hakea – ja lattiasi kestää ikuisuuden, kaikissa 
olosuhteissa. Lisäksi kannettava altaasi on nyt todella kannettava. Jos siirrät altaasi 
paikkaa pihallasi tai vaikka muuttaisit kaupungin toiselle puolelle, perustus 
tulee mukana. Muistathan siis tilata Forever Floor® -lattian uuteen Arctic Spa 
-porealtaaseesi.

Kaikkien Arctic Spas® -porealtaiden vakiovarusteisiin kuuluvat kaikilta sivuilta 
löytyvät rungon eristetyt huoltopaneelit. Monet yritykset hautaavat satoja 
potentiaalisia ongelmia vaahtomuovin syvyyksiin varmistaen näin, että huollosta 
tulee painajaismaista, kun  vaahtomuovi joudutaan poistamaan ja vaihtamaan 
jokaisen korjaustoimenpiteen yhteydessä. Kun käytössä on Arctic spa -poreallas, 
kaikki on yksinkertaisempaa. Poista paneeli, korjaa, laita paneeli takaisin 
paikoilleen.  Olemme yksinkertaisesti realistisia kertoessamme sinulle, että altaan 
käyttöiän aikana joku liitäntä tulee vuotamaan, ja tarjoammekin sinulle helpon ja 
tehokkaan tavan käsitellä tämä väistämättömyys. 

Täyden pääsyn ansiosta voit myös parannella allastasi tulevaisuudessa. Sitä mukaan, 
kun kehittelemme teknologioita tai kun tarpeesi muuttuvat, myös sinun Arctic 
Spa -poreallastasi voidaan muuttaa helposti. Allasta ei tarvitse vaihtaa muutaman 
vuoden välein; riittää, kun lisätään suuttimia, pumppuja, valoja, musiikkia, 
puhdistusvälineitä tai muita ominaisuuksia tulevaisuudessa. Altaan vaihtaminen 
muutaman vuoden välein, jotta pysytään teknologian aallonharjalla, tulee hyvin 
kalliiksi.

Kaikkien allasosien hankintamahdollisuus  
tulevaisuudessa on yksinkertaisesti järkeenkäypää.

Täydellinen pääsy Alusta on mukana ~ Forever Floor®
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Pitkäkestoisin kansi. Piste.

Kaiken lisäksi tarjoamme lisävarusteena kannen, joka on aivan omaa luokkaansa muihin 
alan kansiin verrattuna.  Mylovac™-kannella on ensinnäkin muihin markkinoilla oleviin 
altaisiin verrattuna kaksi kertaa tiheämpi vaahtomuovi.  Lisäksi laitamme metallisen C-palkin 
vaahtomuovin sisälle. Tämän tuloksena on kansi, joka kykenee kannattelemaan jopa tuhansia 
kiloja. Enää ei tarvitse murehtia luminietoksia tai sitä, kestääkö kansi lasten painon.  Sitten 
käärimme nämä osat metalli/muovipussiin (muistuttaa kahvipussia). Sitten pussin ilma 
poistetaan, ja se kuumasaumataan. Tämä teknologia on ainut järjestelmä, jonka avulla 
kosteus kyetään pitämään kokonaan poissa kannen sisäosista.  Märät ja painavat kannet 
aiheuttavat jatkuvasti kasvavia käyttökustannuksia sekä säännöllisen kannen vaihtotarpeen. 

Maailman paras kansi: Mylovac™ Arctic Spas® -altaiden kustomointi

Me valmistamme porealtaasi haluamallasi tavalla 
loputtomien vaihtoehtojen ansiosta.

Useimmat valmistajat myyvät sinulle porealtaan, jossa on todella vähän 
valinnanvaraa – juuri sellaisena kuin se on (ota tai jätä), ja usein kyseessä 
onkin eniten myyjää eikä niinkään sinua hyödyttävä poreallas.  Arctic Spas® 
-porealtaiden tapauksessa sinä valitset itsellesi parhaan vaihtoehdon!

Paikallisen ja valtuutetun Arctic Spa -porealtaiden jälleenmyyjäsi hyvien 
neuvojen ansiosta sinun ei koskaan tarvitse ostaa enempää kuin haluat, 
eikä sinun koskaan tarvitse tyytyä vähempään.  Perusmallin vähäisen 
huoltotarpeen porealtaasta huippuluokan Epic Series -altaisiin, Arctic 
Spas® -porealtaille ominaista on vapaus valita.

mukaan lukien muotoilu, suutinkonfiguraatiot, 
puhdistus, suodatus ja lukuisat 
lisävarusteet, kuten LED-valaistus- ja 
äänentoistojärjestelmämme, otamme huomioon 
sinun ohjeesi, tarpeesi ja halusi – kaikki valintasi 
– ja rakennamme niiden pohjalta juuri sinulle 
parhaan porealtaan.

Yli

2,4  
miljoonaa 
yhdistelmää,

Pidemmät tuuliläpät, 
kiinnityshihnat, nostokahvat ja 
koko sauman pituudelta kulkeva 
eristyslevy kruunaavat markkinoiden 
parhaan kannen.  Tämä kansi auttaa 
sinua säästämään huikeita summia 
porealtaan omistajana olosi aikana.
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Viiden vuoden takuulla, mukisematta.

Lämmittimiin tulee vikoja useammin kuin muihin porealtaan 
osiin.  Tämä johtuu siitä, että useimmat poreallaslämmittimet 

käyttävät veteen upotettua lämmityslaitetta, mikä 
altistaa tämän suoraan potentiaalisille kemiallisen 
epätasapainon tai huonon vedenlaadun vaaroille (eikä 
tämä ongelma tavallisesti kuulu takuun piiriin).  
Arctic Spas® -porealtaiden lisävarusteena saatava Tru-
Guard™-lämmitin hyödyntää lämmitysteknologian 
uusimpia tuulia maksimoidakseen tehokkuuden 
ja luotettavuuden, sinun mielenrauhasi tähden.  

Tru-Guard™-lämmityselementti on vesitiivistetty 
samalla suojauksella kuin mitä käytetään kaupallisten 

happosäiliöiden pinnoitteissa. Tämä patentoitu pinnoite 
estää mineraalien kerääntymisen ja suojaa osia syöpymiseltä. 

Tru-Guard™-lämmitys

Reflex TorsionTM -letku
Parempaa suorituskykyä, vähemmän ongelmia.

Arctic Spas® on ensimmäinen alansa yritys, joka käyttää 
Reflex Torsion™ -letkua jokaisessa porealtaassa. Tämä varta 
vasten suunniteltu putki on suunniteltu kietoutumaan 
jäykän PVC:n päälle, mikä mahdollistaa laajemman 
liimauspinta-alan ja suuremman veden virtauksen ja 
poistaa letkun liikkumisesta aiheutuvat liitäntävuodot.  
Altaan letkuissa oleva vesi saattaa olla painavaa, joten 

tämä letku paisuu vaimentaakseen liittimien rasitusta. Reflex Torsion™ -letku on läpinäkyvä, 
ja sen sisällä kulkee värikoodattu PVC-lanka. Tämä mahdollistaa helpon vianmäärityksen ja 
väriliiman huomioimisen vesitestatessamme kunkin porealtaan tehtaalla. Jos korjauksia joskus 
tarvitaan, Reflex Torsion™ -letku voidaan yleensä kiinnittää letkunkiristimellä paljon ennen kuin 
vuotokohta voitaisiin edes löytää täysin vaahtomuovista valmistetussa altaassa.

Energiaa säästävät suuritehomoottorit

Parempi suunnittelu näkyy aina 
parempana suorituskykynä.

Moottoreita hankkiessamme pyrimme optimaalisiin standardeihin 
kahdella eri tasolla: energiatehokkuus ja veden virtaus. Tästä johtuen 
Arctic Spas -porealtaissa käytetään moottoreita, jotka saavat 
aikaan saman veden virtausvoiman ja suutintehokkuuden, 
mutta ilman enemmän hevosvoimia käyttävien kilpailijoiden 
liiallista energiankulutusta. Erityinen ylpeydenaiheemme on, 
että Arctic Spas -porealtaiden moottorit kuluttavat erityisen 
vähän energiaa sekä alhaisissa että suurissa nopeuksissa, ja 
takaammekin moottoreidemme pitkäkestoisen laadun asettamalla 
energiatehokkuuden ja suuren suorituskyvyn hevosvoimien 
edelle. Sitoumuksemme älykkääseen suunnitteluun johti 
meidät käyttämään moottoreissamme silikonikarbiditiivisteitä. 
Niissä on muihin  tiivisteisiin verrattuna vähemmän osia, mikä 
vähentää vikojen mahdollisuutta. Arctic Spas -moottorit edustavat 
jatkuvaa päämääräämme valmistaa järkeviä, poikkeuksellisia ja 
käyttäjäystävällisiä tuotteita. Ne ovat korkeinta laatu- ja tehotasoa ja 
jälleen yksi askel kohti yhä luotettavampien altaiden valmistusta.
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Valmistettu ylpeydellä Kanadassa. Myynnissä kaikkialla maailmassa.

Käsin tehty tapaa huipputekniikan 
Missä tahansa tuotantolaitoksessamme 
pistäytyminen näyttää molempien 
maailmojen parhaat puolet. 
Tarkkuusleikkaavat vesisuihkurobotit 
työskentelevät järjestelmällisesti 
kuorten valmistusalueella samalla kun 
ammattilaisemme kokoavat kauniita 
virginiankatajapuisia runkojamme käsin. 
Näistä osista muodostuu teknologian ja 
tuntuman yhdistelmä, joka tekee Arctic Spa 
-altaasta todella ainutlaatuisen – mahdollisesti 
jopa pihasi arvokkaimman lisän!

Sertifioitu valmistaja, 
markkinajohtaja.  
Arctic Spas® on Hottubstar-sertifioitu, 
asiansa moitteettomasti hoitava valmistaja. 
Kanadan suurin poreallasvalmistaja Arctic 
Spas® on sitoutunut tukemaan alansa 
johtajana tiukempaa energialainsäädäntöä ja 
puhuu jatkuvasti vastuullisten, turvallisten 
ja tehokkaiden tuotteiden valmistuksen ja 
rehellisen mainonnan puolesta.

Paras jälleenmyyjäverkosto. 
Kaikkien valtuutettujen Arctic 
Spas® -myyjien tulee ylläpitää sekä 
asiakaspalvelun että tuotepalvelun jatkuvan 
verkkokoulutuksen vähimmäistasoa. 



Hallintajärjestelmän ominaisuudet ja vaihtoehdot

 Maailman 
ensimmäinen 
Internet-yhteydellä

 varustettu
poreallas.

Kaikkien Arctic Spas -porealtaiden vakiovarusteisiin kuuluu huippuluokan hallintajärjestelmä.  Yhdessä testatun, kestävän 
ja itsediagnosoivan altaan päällä sijaitsevan ohjauspaneelin kanssa Arctic Spa -ohjausjärjestelmä on sekä kätevä että 
luotettava.  Kaikki altaan toiminnot, mukaan lukien lämpötilan säätö, suodatuksen hallinta, LED-valaistus ja paljon 
muuta, ovat helposti ulottuvillasi. 

Edistyneet hallintajärjestelmät (lisävaruste) 
Arctic Spas® on ensimmäisenä poreallasyrityksenä yhdistänyt älypuhelimen ja altaan onSpa®-järjestelmällä. Olemme 
menneet vielä pidemmälle Home Connect -ominaisuudella (mikä laajentaa porealtaan ja älypuhelimen yhteyttä kodin 
Internet-verkon välityksellä).  Kaikessa erinomaisuudessaan Home Connect oli kuitenkin vain 
ensimmäinen askel kohti uusinta ominaisuussarjaamme, jota kutsumme nimellä Web Connect. 

OnSpa® ja Web Connect  
Web Connect on kunnianhimoisin  onSpa®-järjestelmän laajennuksemme. Sen avulla 
EcoPack-laitteistolla varustetut Arctic Spa® -altaat voidaan liittää suoraan Internetiin.  Näin 
porealtaan omistaja voi kirjautua porealtaaseensa mistä tahansa Internet-yhteyden välityksellä 
ja valvoa ja säätää porealtaan kaikkia päätoimintoja mukavasti älypuhelimesta, tabletista 
tai kannettavasta tietokoneesta.  Käyttäjä voi valita Web Connect -järjestelmän seuraavista 
toiminnallisuuksista: yhteys pilvipalvelun, Wi-Fin tai MyArcticSpa.com-sivuston kautta. 
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*Sovellus saatavilla iPhonelle, iPadille, 
Blackberrylle ja muille älypuhelimille.

Kuten hyvin tiedät, jokainen poreallasmyyjä maailmassa 
yrittää myydä "maailman energiatehokkainta" allasta, ja 
jokainen valmistaja väittää samaa. Kenelläkään muulla ei 
ole väitteensä pohjalla faktoja; parhaimmillaan heillä on 
numeroita, jotka on saatu hyvin heikoista "testiprotokollista", 
jotka mielestämme eivät mitenkään vastaa todellisia 
olosuhteita, joissa allasta käytetään kautta vuoden.

Olemme aina pyrkineet suunnittelemaan ja valmistamaan 
maailman tehokkaimpia porealtaita, ja virrankulutus on 
hyvä tapa osoittaa asiakkaille, mitä tämä kova työ ja luovuus 
merkitsee euroissa ja senteissä.  Arctic Spa on ainut poreallas 
maailmassa, joka yksinkertaisesti ilmoittaa, paljonko energiaa 
allas on käyttänyt viimeisen 24 tunnin, 7 päivän ja 30 päivän 
kuluessa.

Käyttäjän tarvitsee vain ilmoittaa sähkön hinta yksikössä 
$/kWh, niin kiinteä virtamittari laskee virrankulutuksen 
dollareissa.

Virrankulutusliittymä sisältää tosiaikaisen virtamittarin 
(mittaritaulukko) ja yksityiskohtaisia arvoja (käyrä), jotka 
ilmoittavat porealtaan erilaiset energiankäyttöjaksot (lämmitin, 
pumppu).

Lisäetuna on, että tämä on erinomainen vianmääritystyökalu 
– onSpan avulla teknikot voivat arvioida virrankulutustietojen 
perusteella pumpun, lämmittimen ja muun laitteiston 
toimintoja jo paljon ennen kuin lähtevät kentälle suorittamaan 
arvioita tai korjauksia.

Virrankulutuksen seuranta



Suunnitteilla on altaiden täysi hallinta mistä tahansa maailmassa

ja paljon muuta!

 säätää suodatussyklin tiheyttä ja kestoa 

 säätää Peak Ozone -järjestelmää  

 säätää Onzen-suolavesijärjestelmän tuottoa 

Viitemateriaalit, kuten 
 käyttöoppaat 

 Onzen-suolavesijärjestelmän käyttöopas 

 vianmääritysopas 

 esitteitä 

Kun onSpa® ja WebConnect on aktivoitu,  
käyttäjä voi  

säätää porealtaan perustoimintoja, kuten 

Korkeamman tason toiminnot, kuten 

 käynnistää ja sammuttaa pumput 

 esittää senhetkinen tilan  

 - lämmityssykli

 - suodatussykli

 - säästötila 

 esittää virtaus ja säätää lämpötilaa 

  kytkeä valaistuksen päälle ja pois sekä vaihdella  
värejä ja kuvioita 
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Arctic Spas® jatkaa patentoitujen suodatusjärjestelmiemme hiomista 

ja uusien ideoiden kehittelyä. Päämääränämme pysyy poreallasveden 

turvallisena ja puhtaana pitäminen niin, että altaan omistajan kontolle 

jäisi mahdollisimman vähän työtä.  Koska käytössä (kylpijöiden määrä), 

lähdeveden tasossa ja muissa parametreissä on paljon eroja, ymmärsimme, 

että altaan omistajalle piti antaa enemmän valinnanvaraa.  Valtuutetun 

Arctic Spas® -jälleenmyyjän antamien hyvien neuvojen kera käytettävissäsi 

on nyt monia erityisiä suodatukseen liittyviä ja teknisiä vaihtoehtoja.
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valittavissa olevien vaihtoehtojen valikoimalla.
ja laajalla käyttäjän

pienellä vaivalla 
Kristallinkirkas vesi, 

Veden huolto-ominaisuudet ja vaihtoehdot



Aktiivinen pintasuodatus

Kussakin Arctic Spa -suodatinkammiossa on aktiivisen pintasuodatuksen 
mekanismi, joka mukautuu jatkuvasti porealtaasi muuttuvaan veden tasoon 
ylläpitäen samalla voimakasta pintakuorintaa.  Aktiivisen pintasuodatuksen 
ansiosta pinnan kontaminantit imetään suodattimeen veden tasosta 
riippumatta – tavallisista järjestelmistä poiketen. Lisäksi tämä mekanismi 
sieppaa suuremmat hiukkaset integroituun koriin eikä päästä niitä enää takaisin 
kylpijän altaaseen.

Arctic Spas® -porealtaat on nykyään varustettu kaksoissuodatinkammioilla*, 
jotka voivat sisältää monta eri suodatinvälineyhdistelmää.

1 mikronin Silver Sentinel -suodattimet
Nämä syväsuodattimet vangitsevat suodatinaineeseen osuvat 
hiukkaset (jopa 83 neliömetriä kussakin suodattimessa) ja 
niiden lisäetuna on mukana oleva nanohopeasisäpinnoite.  
Uskomattomalla 1 mikronin tarkkuudella tapahtuvalla 
hiukkasten vangitsemiskyvyllään Silver Sentinel -suodattimet 
tarjoavat suurimman suodatustehon ja ovat kertakäyttöisiä 
ja kierrätettäviä.  Kaikki Silver Sentinel -suodattimet tekevät 
monien lisävaahdonestäjien, kirkasteiden, suodatinpuhdistimien 
ja saostuskemikaalien käytöstä tarpeettoman.

Mikrokuitusuodattimet
Näitä yksinkertaisia mutta tehokkaita suodattimia voidaan 
käyttää puhdistamaan poreallasvetesi nopeasti suuren 
käyttötiheyden ajanjaksojen tai vähäiseksi jääneen huollon 
jälkeen.  Ne voidaan huuhdella, ja niitä voidaan käyttää 
uudelleen. Lisäksi ne ovat hyvin edullisia.  Kannattaa 
pitää muutama varalla, valmiina tekemään porealtaastasi 
kimaltelevan viikonlopun hauskanpitoa varten!

Kompakti laskostettu suodatinpaperi  
Tämä yhdistelmälisävaruste hyödyntää kompaktia laskostetun 
suodatinpaperin suodatinteknologiaa uudelleen käytettävän 
pussisuodattimen monipuolisuudesta luopumatta.  
Mikrokuitupussisuodatin toimii tehokkaasti satunnaisen 
suuren käyttötiheyden aikana ja silloin, kun likaa kerääntyy 
paljon, ilman että järjestelmän laskostetun  
suodatinpaperin suodatinta tarvitsisi vaihtaa usein.

Tarkempi valvonta = Puhtaampi vesi

Suodatussyklit ja kiertopumput viettävät nykyään rauhaisaa rinnakkaineloa.  
Kaikkien Arctic Spas® -porealtaiden mukana toimitetaan säädettävä 

suodatinsyklijärjestelmä, joka hyödyntää pumppu 1:n matalaa nopeutta 
suodatustoiminnassaan.  Tämä järjestelmä voidaan nyt ohjelmoida 1–24 
käyttötuntiin. Kun tähän lisätään vielä Peak II -järjestelmä (lisävaruste), 

saatavillasi on myös jopa 24 tunnin suodatuspumppujärjestelmä, joka on sekin 
ohjelmoitavissa 1–24 tunnin aikaväleihin.

*Kaksoissuodatinkammioita ei ole saatavilla Arctic Fox, Midnight Sun ja Alaskan -malleille.
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Luotettava ja huipputehokas otsonijärjestelmä.

Peak I koostuu Arctic Spas® Peak Ozone -järjestelmän 
lisäämisestä porealtaan sisäiseen putkistoon.  
Suodatuksen aikana vesi virtaa alueen läpi altistuen 
aktivoidulle hapelle eli otsonille, mikä saa aikaan 
huomattavaa hapettumista.  Kaksi Failsafe™-
generaattoriamme tuottavat suuren pitoisuuden 
otsonia, joka sitten ruiskutetaan veteen.  Veden 
ja otsonin seos pidetään pyörteisessä Optical 
Vertical -sekoituskammiossa, jolloin näiden välinen 
kontaktiaika kasvaa suuresti.  Tämän prosessin 
ansiosta monet orgaaniset yhdisteet hapettuvat, jolloin 
puhdistustuotteille jää vähemmän tehtävää.

Peak I (lisävaruste)

Äärimmäinen otsoni-integraatio

Peak II -järjestelmä tarjoaa samat edut kuin Peak I -järjestelmäkin, 
mutta siinä on myös muutama lisäominaisuus. Olemme lisänneet 
järjestelmään 1–24 tunnin välille ohjelmoitavan kiertopumpun 
tehokkaampaa otsonin tuotantoa ja tuotannon hallintaa varten. 
Olemme lisäksi kaksinkertaistaneet sekoituskammion tilavuuden. 
Parempi sekoittuminen ja pidempi kontaktiaika takaavat 
paremmat tulokset. Peak II -järjestelmässä on myös toissijainen 
suodatusjärjestelmä, jonka avulla käytettävissä on 1–24 suodatus- 
ja otsonointisäätöä.  Kiertopumppu mahdollistaa kaksi toimintoa 
– passiivisen suodatuksen 24 tuntia päivässä ja kiertopumpun 
käyttöajan vaihdon joustavuuden. Koska käyttöaikaa voidaan 
vaihtaa, käyttäjä kykenee hallitsemaan virrankulutusta tarkkaan 
paikallisten verkkohintojen ja käyttömallien mukaan.  

Peak II (lisävaruste)

Onzen-suolavesijärjestelmä on Arctic Spasin® oma järjestelmä, joka 
tuottaa vedenpuhdistusainetta Kuolleenmeren suoloista elektrolyysillä.  
Suolavesipuhdistusaineen tuotannolla on useita etuja perinteisiin 
puhdistusmenetelmiin verrattuna.  Ensinnäkin puhdistusaine todella 
tuotetaan sen sijaan, että sitä vain lisättäisiin järjestelmään, jolloin 
jatkuvia kuluja on hyvin vähän. Näin ollen poreallasvesi on paljon 
hellävaraisempi iholle ja silmille, ja sen suolapitoisuus on sama kuin 
ihmiskyynelissä. 

Onzen-järjestelmässä on lukuisia ainutlaatuisia etuja, jotka ovat 
päihittäneet aiemmat porealtaiden suolavesijärjestelmien haasteet.  
Ensimmäinen etu on, että Onzen-järjestelmän elektrodipatruuna 
on käyttäjän vaihdettavissa.  Elektrolyysi on uhraava prosessi – 
elektrodit heikkenevät ajan kuluessa, ja ne tulee vaihtaa.   Onzen-
järjestelmän titaanielektrodipatruunan vaihto käy helposti; kyseessä 
on edullinen huolto-osa, jonka asentaminen ei vaadi porealtaan 
tyhjentämistä.  Toinen Onzen-järjestelmän avainetu on mahdollisuus 
ohjata järjestelmää joko yläosassa olevasta ohjaimesta tai Arctic 
Spasin® älypuhelinsovelluksen välityksellä.  Tällä käyttäjän tekemällä 
säätötoiminnolla voidaan mukauttaa Onzen-järjestelmän lisäämää 
desinfiointiainemäärää 
vastaamaan nykyistä tai 
tulevaa kylpijöiden määrää.

Onzen-suolavesijärjestelmä 
vähentää merkittävästi 
porealtaan veden puhtaana ja 
kirkkaana pidosta aiheutuvia 
ponnistuksia, mutta 
suosittelemme kuitenkin Peak 
I tai II -järjestelmän lisäämistä 
Onzen-suolavesijärjestelmän 
etujen maksimoimiseksi.

Onzen™-suolavesijärjestelmä (lisävaruste)

Veden huolto-ominaisuudet ja vaihtoehdot (jatkuu)
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Arctic Spasin® eksklusiivinen porealtaiden kemikaalisarja – Arctic Pure®

Arctic Spas® -porealtaiden valtuutetuilla jälleenmyyjillä on tarjolla porealtaallesi Arctic 
Pure®  -kemikaalien täysi tuotesarjan. Hyväksytyn Arctic Pure -järjestelmän käyttö takaa 
sen, etä kemikaalisi ovat edullisia ja vailla täyte- ja lisäaineita sekä tarjoavat suurempaa 
yhdenmukaisuutta vedenhuolto-ohjelmaasi. Muista käyttää Arctic Pure -tuotemerkin 
vedenkäsittelytuotteita porealtaasi käyttöiän maksimoimiseksi.

Liity vallankumoukseen!

Automaattinen vedenhuoltojärjestelmämme Spa Boy edustaa tärkeintä 

saavutusta porealtaissa moneen vuoteen.  Sen sijaan, että tukeuduttai-

siin hankalaan ja epätarkkaan manuaaliseen testaukseen ja vedenpuh-

distusaineiden lisäämiseen altaaseen, Spa Boy mittaa automaattisesti ja 

ylläpitää ihanteelliset vesiolosuhteet porealtaassa.  Ei enää testiliuskoja 

eikä epätarkkaa manuaalista kemikaalimäärien annostusta poreal-

lasveteen – Spa Boy ylläpitää täysin kirkasta ja turvallista allasvettä 

yksinkertaisesti, tarkasti ja vaivattomasti.  Tämä uskomaton tekniikka 

hyödyntää lääketieteellisen tason antureita ja analysoi jatkuvasti veden 

tärkeimpiä puhtausparametreja. Tämän tiedon pohjalta Spa Boy säätää 

täsmällisesti integroidun suolavesijärjestelmän tuotannon varmistaen, 

että puhdistusaineiden tasot pysyvät täysin optimaalisella tasolla.   Jos 

porealtaan pH-arvo joutuu vähänkin epätasapainoon, Spa Boy pyytää 

(päällä sijaitsevalla ohjauspaneelilla, sovelluksella ja myarcticspa.com-

portaalilla) altaan omistajaa korjaamaan tilanteen.

Spa Boy on todella mullistava keksintö – se poistaa porealtaiden 

käytön ainoan todellisen varjopuolen!  Nyt voit rentoutua ja nauttia 

Arctic Spas -porealtaasta täysin mitoin ja jättää vesihuollon oman, 

henkilökohtaisen Spa Boyn hoidettavaksi!

Spa Boy – tekniikan huippua edustava automaattinen porealtaan huolto (lisävaruste)
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Valaistusominaisuudet ja vaihtoehdot

Ultimate LED Lighting (lisävaruste) Arctic Spa -valaistus vietynä seuraavalle 
tasolle!  Ultimate Lighting -pakkauksessa kaikki suuttimet on taustavalaistu selvin 
leikkauksin käyttämällä teknologiaa, joka ei vaikuta veden virtaukseen eikä synnytä 
vuotomahdollisuuksia.  Myös kaikki ohjaimet ja mukipidikkeet on taustavalaistu, 
ja kruunaamme kaiken kauniilla valaisinkannoilla, jotka ympäröivät alaspäin 
suunnattuja LED-valoja, jotka valaisevat ja korostavat hienosti kauniita koteloita.  
Kaikkia valolähteitä ohjataan digitaalisesti, ja käytettävissä on täysi valikoima sävyjä 
sekä yhtäjaksoisesti palavia tai vilkkuvia valosarjoja.  Ultimate Lighting on kaunis 
lisä mihin tahansa Arctic Spa -porealtaaseen...

SkyFall (lisävaruste) Uusi SkyFall®-sumukone tuottaa ja sumuttaa 
eteeristä usvaa Arctic Spas -porealtaan veden pinnalle.  SkyFall® lisää 
poreallaselämykseen dramaattisen ja samalla rauhoittavan piirteen ilman 
perinteisten vesitehosteiden melua ja loisketta.  Väriä vaihtava SkyFall® LED-
taustavalaistus korostaa usvan pehmeää liikettä seuraten sekvensseissään 
muita valonlähteitä. 

Arctic Spas® tekee valaistuksellaan poreal-
taaseen menosta ja sieltä pois tulosta help-
poa onSpa® Wi-Fi -hallintajärjestelmällä. 
Harkitse tätä vaihtoehtoa ulkopuolista 
valaistusta valitessasi.

LED-valaistus lisää porealtaasi turvallisuutta ja korostaa muotoilun 
kauneutta. Loistava ja pitkäkestoinen LED-valaistus on kaikkien Arctic 
Spas® -porealtaiden vakio-ominaisuus – sen hyödyntämisestä taas päätät 
sinä itse...

Northern Lights (lisävaruste) Pohjoisen talvitaivaamme revontulista 
innoituksensa saanut Northern Lights -järjestelmä tuo porealtaaseesi 
digitaalista värivaihtelua ja sävyjä. Saatavillasi on laaja mallien ja 
sekvenssien valikoima, josta voit valita juuri sinun mielentilaasi 
soveltuvan väriyhdistelmän... Järjestelmässä on kaksi valaistuspaikkaa, 
jotka toimivat yhdessä täyttäen porealtaasi värillä. 

Family Lighting Package (FLP) (lisävaruste)  Voimme iloksemme 
lisätä uuden valaistuspaketin Arctic Spa -porealtaasi jo ennestään 
runsaaseen varustetarjontaan. Perhevalaistuspaketissa on 2 vedenalaista 
valoa, elegantti hallintalaitteiden taustavalaistus sekä juomatelineet 
porealtaidemme yläreunassa.  Myös vesiköysiputoukset on 
taustavalaistu. Paketin lukuisia valopisteitä ohjataan digitaalisesti, 
joten valaistusefektien koko valikoima – staattinen, moniväri, sävyt 
ja sekvenssit – valaisevat kauniin Arctic Spa -porealtaasi juuri niin 
kuin haluat. Valitse yksi tai useampi suosikkiväri ja tyynnyttävä 
hehku tai värikäs valosekvenssi – mitä ikinä mielentilasi kaipaakin, 
perhevalaistuspaketti mukautuu tarpeisiin.  
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Audiojärjestelmävaihtoehdot
Kaikki musiikkisi voidaan nyt suoratoistaa porealtaassasi Bluetooth-
laitteelta, esimerkiksi älypuhelimelta; laitteesi voi toimia kotisi suojasta 
tai se voidaan laittaa turvallisesti vedenpitävään koteloon, jolloin 
suosikkisi, soittolistasi ja kaikki sisältösi ovat sormenpäiden ulottuvilla.  
Jos haluat käyttää muita porealtaan reunalla olevia laitteita, järjestelmä 
voidaan konfiguroida myös langallista liitäntää varten, jolloin 
vanhemman sukupolven iPod-, CD- ja TV-äänentoisto voidaan liittää 
näihin järjestelmiin.

WetTunes™ (lisävaruste) WetTunes-stereolisävarusteemme saa vakavasti 
otettavan päivityksen, sillä olemme siirtyneet käyttämään kauniita 
Poly Planar™ -kaiuttimia.  Nämä kaiuttimet tarjoavat fantastista 
äänentoistoa ja ovat samalla upean kestäviä vaikeissakin olosuhteissa.   
Uutta on lisäksi näihin kaiuttimiin liitettävä tehokas alibassokaiutin, 
joka tarjoaa jyskyttävän tehokasta äänentoistoa FreeHeat®-kotelon 
sisältä.

Aquatremor®-stereojärjestelmä (lisävaruste) Tämä Aquatremor-
stereojärjestelmä pohjautuu kosketusmuuntimien käyttöön kaiuttimien sijaan.  
Nämä lähettimet on liitetty kuoreen ja runkoon niin, että ääni kulkee sekä 

kiinteän että nestemäisen aineen läpi tehden näin altaan kuoresta, rungosta 
ja vedestä kaiuttimen.  Koska ihmiskeho koostuu pääasiallisesti 
vedestä, ääniaallot kulkevat lävitsesi samalla kun rentoudut 
vedessä. Et siis pelkästään kuuntele musiikkia – musiikki ympäröi 
sinua, liikkuu lävitsesi ja tunnet sen todella!  Jokaisessa Arctic Spa 
-muottimallissa on Aquatremor®-istuin, joka yhdistää musiikin 
ystävän rakastettuihin säveliin mutkattomimmalla mahdollisella 
tavalla. Aquatremor-istuimelle on saatavilla myös ladattavissa oleva 
vibroakustinen hieronta. Nämä hierovat audioraidat hyödyntävät 
hyvin matalataajuuksisia ääniä eri lihasryhmien hieromiseen. Tämä 
terapia täytyy kokea.

Aquatremor® Deluxe (lisävaruste)  Kun molemmat 
äänentoistojärjestelmämme yhdistetään, tuloksena on maailman paras 
poreallasäänentoisto.  Korkealaatuisten Poly Planar™ -kaiuttimien, 
vahvistimien sekä kosketuslähettimien yhdistelmä kietoo porealtaan 
käyttäjät vertaansa vailla olevaan luksustason äänenlaatuun. 
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Jättituijapuusta valmistetut rungot
Luonnon täydellinen rakennusmateriaali.

Kauneus, lujuus ja helppopääsyisyys ovat jokaisen Arctic Spas® -rungon 
olennaisia ominaisuuksia. Valmistamme jokaisen rungon uunikuivatusta, 
kirkkaasta ja huonekalukäyttöön soveltuvasta jättituijapuusta. Tämä 
tuote soveltuu ainutlaatuisesti käyttötarkoitukseemme, menestyy 
erinomaisesti eri lämpötiloissa ja kosteusolosuhteissa ja sietää erittäin 
hyvin tuholaisia. Muotoilussamme kulmat on pyöristetty pontatulla 
pystysuoralla jättituijapuupaneelilla, joka kiinnittyy ylä- ja alaosan 2 x 4 
-kiskoihin. Runkojemme vankkuus on ylivertainen. Odotettavissa ei siis 
ole notkumisia, siirtymisiä eikä kohdistusvirheitä. Runkoon on asennettu 
jopa kahdeksan huoltoluukkua, kaksi kullakin sivulla, mikä  mahdollistaa 
porealtaan kaikkien osien helpon huollon ja päivitykset. Rungolle 
loppusilauksen antavat kolme kerrosta erikoisvalmisteista 
puunsuoja-ainetta.
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Klassiset huoltovapaat rungot  (lisävaruste)

Uudelleen suunnitellut klassiset huoltovapaat runkomme ovat saaneet vaikutteita 
hyväksi havaitusta setrirungostamme – olemme tuottaneet tämän kauniin ja 
toiminnallisen rakenteen 100 % komposiittimateriaaleista.  Kiinteät ylä- ja alakaiteet 
ja pystypinnat on valmistettu HighWood-komposiittimateriaalista. Se kestää 
erinomaisesti auringon ja sään vaikutukset, tehden Arctic Span ulkopinnasta täysin 
huoltovapaan. 

Charcoal Sable



MAYAN COPPER

MEDITERRANEAN 
SUNSET MIDNIGHT OPAL

PLATINUM SWIRL

OCEAN WAVE

HALF & HALF
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Pinta, johon nojaat mukavasti.
Jokainen Arctic spa -poreallas on saatavilla 10 kauniilla kuorivärillä (jotkin näistä ovat kuvioituja), 
joten voit valita juuri sinun elämäntyyliisi ja sisustukseesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Akryyli
Värit



BIO-LOKTM-
MIKROBISUOJAUKSEN VOIMA

Aristech Acrylicsin erinomaisen 
kiillon ja värin säilyvyyden lisäksi Bio-
Lok™-pintamme ovat luonnostaan 
mikrobinkestäviä ilman lisäkemikaaleja. 
Aristechin Bio-Lok-vaipan huokosten 
puute estää mikro-organismeja 
tunkeutumasta sen pintaan ja perustamasta 
sinne pesäkkeitä. Bio-Lok-porealtaat 
on suojattu mikrobeilta, ne on helppo 
puhdistaa, ne ovat kestäviä eivätkä ne sisällä 
mitään mikrobeja tuhoavia kemikaaleja, 
hyönteismyrkkyjä tai vastaavia lisäaineita.

KALAHARIPONDEROSA PINE

TAHOE

A I N U T K E RTA I N E N  
AKRYYLI

A I N U T K E RTA I N E N  
AKRYYLI

A I N U T K E RTA I N E N  
AKRYYLI

DAKOTA

A I N U T K E RTA I N E N  
AKRYYLI

22

Aristechin Ponderosa Pine, Tahoe, Dakota ja 
Kalahari ovat ainutlaatuisia, sillä niillä on kuvioitu 
pinta. Kuvioidut pinnat kätkevät pienet naarmut 
huomattavasti paremmin kuin sileä pinta, ja niiden 
pitokin on hieman parempi. Tämä rauhoittaa mieltä, 
kun ajatellaan lapsia ja niitä, joiden liikkeet eivät enää 
ole kovin sulavia. Ainoastaan Arctic Spas® käyttää näitä 
neljää pintaa. 
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Mukavuus- ja terapiaominaisuudet ja -vaihtoehdot

Arctic-niskatuet

Vihdoinkin päänalunen, joka toimii.

Huonosti asetetuista, heikkenevistä päänalusista 
aiheutuneiden ongelmien kanssa vuosikausia 
kamppailtuamme uskomme, että olemme vihdoin 
onnistuneet luomaan parhaan päänalusmallin. 
Uusi teleskooppiluomuksemme mukautuu 
täydellisesti eri pituisten kylpijöiden tarpeisiin. 
Kääntömekanismi tuudittaa lisäksi kaulaa 
mukavuuden maksimoimiseksi. Päänaluset 
voidaan irrottaa puhdistusta varten, mutta 
et koskaan löydä niitä kellumasta ympäriinsä 
porealtaassasi. Loppusilauksena olemme 
vaihtaneet päänalusten tuotemateriaalin. 
Useimmat päänaluset on valmistettu 
polyuretaanivaahdosta. Ne imevät itseensä 
vettä ja saattavat heiketä melko nopeasti 
poreallasympäristössä. Uusi päänalusemme 
on valmistettu kumimaisesta materiaalista, 
joka tunnetaan nimellä EVA. Tämä CROC™-
jalkineissakin hyödynnetty materiaali ei – PU-
vaahtomuovista poiketen – ime itseensä vettä eikä 
heikkene.

Arctic Spas® taas uskoo, että jokainen ansaitsee mukavuutta – ja monissa malleissamme nähtävilläsi onkin 
ylellisiä yksilöllisiä istuinratkaisuja.  Istuimemme on suunniteltu tarkkaan vastaanottamaan ja tukemaan 
hyvin erikokoisia vartaloita kaikkiin oikeisiin kohtiin sijoitettujen erikorkeuksisten  käsinojien ja säädettävien 
niskatukien ansiosta. Useimmissa malleissamme saatavilla on sukupuolikohtaisia ja yksilöllisiä istuimia, joissa 
on pohdittu  ylävartalon pituuteen, istuinosan leveyteen ja suutinten sijaintiin liittyviä seikkoja.

Näissä muotoilluissa istuimissa olemme nähneet vaivaa suihkutuspakettiemme sijoittamisessa, jotta tarjolla 
on paras mahdollinen hieronta.  Olemme lanseeranneet täsmäalueterapian suihkutusprofiilin.  Tämän 
järjestelmän puitteissa tietyillä istuimilla on erillinen terapiatoiminto – kuten niska- ja yläselkäasemat, jotka on 
suunniteltu tarjoamaan stressinlievitystä näihin usein jännitystä kerääviin kohtiin, kun taas alaselän ja ristiselän 
erityisasemissa huomio keskittyy alaristiselän aluetta tukeviin lihaksiin ja pehmytkudoksiin.  Näiden asemien 
suihkutusvirtaus on säädetty sopimaan kyseisen alueen lihasryhmien kokoon – suuriin lihasryhmiin kohdistuu 
enemmän painetta, kun taas muissa, enemmän pintalihaksiin keskittyvissä istuimissa suihkupaine jakautuu 
suuremmalle alueelle hellävaraisempaa ja yleisluontoisempaa hierontaa varten.  Tulet näkemään myös istuimia, 
joilla ei ole suuttimia – sillä joskus tarvitaan pelkkää rentouttavaa kylpemistä ilman vesisuihkuja.

Uskomme, että upeassa hieronnassa ja poreallaskokemuksessa on kyse paljon muustakin kuin suutinten 
määrästä tai hevosvoimista.  Meidän tutkimus- ja kehitystiimimme työskentelee väsymättä hyödyntääkseen 
energiaa säästävien tehokkaiden moottoreidemme aikaansaamaa suurvirtausmäärää mahdollisimman 
tehokkaasti.  Me säädämme pumpun märät päät ja tavallista suuremman Reflex Torsion™ -letkun ja käytämme 
Y-liittimiä pitääksemme putkijärjestelmissä halutun paineen. Käytämme myös lukuisia suurtehoisia 5 
tuuman Pulse™-suuttimia.  Lisääntynyt vesimäärä ja laaja kirjo käyttäjän säädettävissä olevia virtausnopeuksia 
mahtavien Pulse™-suutinten välityksellä merkitsee mahtavaa hierontaa.



Uskomattomat terapiasuuttimet
Upeista suuttimista syntyy upeaa terapiaa.

Arctic Spasin® patentoimat pyörivät ja laakerittomat 
Pulse™-suuttimet tarjoavat hierontaa aina kevyestä ja 
herkästä perusteelliseen ja virkistävään.  Suuttimen 
pyöriessä sulavasti titaaniakselillaan vesi väreilee mutta 
ei pistele.  Suuttimemme asetetaan paikoilleen ja 
irrotetaan ruuvaamalla niin, että niiden poistaminen 
ei ole koskaan vaikeaa ja päällystä voidaan säädellä 
paineen muuttamiseksi vaatimusten mukaan.  Koska 
kiinnileikkautuvia ja rikkoontuvia kuulalaakereita ei ole, 
sinun henkilökohtainen hierojasi ei ole koskaan pois töistä.

Useimmista muista valmistajista poiketen käytämme 
porealtaissamme ainoastaan pyöriviä suuttimia* – 
paikallaan olevia tai "suunnattuja" suuttimia ei ole 
vaihdettu kulujen karsimiseksi.  

*Itsenäisen tahon tutkimat ylläolevat niskasuihkusuuttimemme ja 

Monsoon-suuttimemme ovat tarkoituksella ainoastaan suunnattuja. 
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Therapy Air (lisävaruste)

Tyynnytä kehosi, mielesi ja sielusi.

Kuten monet tietävät, tuoksu kykenee muuttamaan mielialaa 
positiivisesti. Tätä tietoa hyödynnetään luonnonmukaisissa 
hoidoissa, ja tuoksu onkin täydellinen terapiakylpyä parantava 
lisä. Jokaisessa Arctic Spa -porealtaassa on kiinteä Lasting Scents™ 
-aromaterapiajärjestelmä, jonka kautta porealtaaseen päästetään 
tuoksuvaa ilmaa. Ainutlaatuiset aromaterapiakanisterimme 
vapauttavat tuoksuja avattaessa, ja ne voidaan ottaa pois 
päältä, kun niitä ei käytetä. Tällä hajuaistin stimulaation ja 
hydroterapian yhdistelmällä on voimakkaita ja tyynnyttäviä 
vaikutuksia sekä ruumiille että mielelle.

Lasting Scents™ -aromaterapia

Kevyempää ja poreilevampaa hierontaa.

Ilmaa, aivan kuten vettäkin, voidaan käyttää 
terapiahieronnassa.  Arctic Spas® tarjoaa käyttövalmiin 
Therapy Air -paketin kaikkiin porealtaisiin*. Therapy Air 
tarjoaa hellävaraisemman ja poreilevamman hieronnan 
vesisuihkuihin verrattuna.  Useimmista muista, kylmää ilmaa 
ulkopuolelta sisään ottavista porealtaista poiketen Arctic Spas® 
-porealtaiden Therapy Air -järjestelmä johdattaa lämmintä 
ilmaa porealtaan alla olevasta lämmitetystä ilmakerroksesta 
tarjoten näin lämmintä ja miellyttävää hierontaa. 
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Poreallasmalli Arctic Fox
Henkilömäärä 3
Suuttimia enintään 38
Pumppuja 1 tai 2

Poreallasmalli Klondiker 
Henkilömäärä 6
Suuttimia enintään 75
Pumppuja 1,2,3 tai 5

Poreallasmalli Cub  
Henkilömäärä 5
Suuttimia enintään 54
Pumppuja 1,2 tai 3

Poreallasmalli Summit 
Henkilömäärä 6
Suuttimia enintään 75
Pumppuja 1,2,3 tai 5

Poreallasmalli Yukon 
Henkilömäärä 6
Suuttimia enintään 54
Pumppuja 1,2 tai 3

Poreallasmalli Kodiak 
Henkilömäärä 6
Suuttimia enintään 75
Pumppuja 1,2,3 tai 5

Poreallasmalli Glacier 
Henkilömäärä 5
Suuttimia enintään 54
Pumppuja 1,2 tai 3

Poreallasmalli Tundra 
Henkilömäärä 7
Suuttimia enintään 75
Pumppuja 1,2,3 tai 5

Poreallasmalli Glacier XL 
Henkilömäärä 5
Suuttimia enintään 65
Pumppuja 1,2 tai 3

Poreallasmalli Norwegian 
Henkilömäärä 6
Suuttimia enintään 75
Pumppuja 1,2,3 tai 5

Poreallasmalli Frontier 
Henkilömäärä 6
Suuttimia enintään 65
Pumppuja 1,2 tai 3

Poreallasmalli Summit XL 
Henkilömäärä 9
Suuttimia enintään 75
Pumppuja 3 tai 5

Porealtaiden pikaopas



• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air 
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage
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SIGNATURE

PRESTIGE

Vihdoinkin täysin varusteltu poreallas pieniin tiloihin!  Tämä syvä ja 
miellyttävä mutta kuitenkin kompakti poreallas on täydellinen pariskuntien 
oma piilopaikka.  Arctic Fox -mallissa on ergonominen lepoistuin ja kaksi 

terapiaistuinta, joiden ansiosta saatavilla on laaja valikoima syvyys- ja 
istuinasentoja tehokkaassa mallissa.
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Henkilömäärä

Tilavuus: 884 litraa | 234  gallonaa

Suuttimia  24 
Pumppuja 2

174 cm | 69”
21

7 
cm

 | 
86

”

Suuttimia  14 
Pumppuja 1

98 cm 
39” 



• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air 
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic AdvantageG
L
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Rinnakkaisine, erikseen miehelle ja naiselle suunniteltuine ammeineen Glacierin 
ainutlaatuinen muotoilu on omiaan kauniin maiseman ihailua varten.  Näissä ympärille 

kietoutuvissa terapiaistuimissa rentoutuminen kauniita maisemia (tai elokuvia) katsellessa 
on todella ylellinen kokemus!  Glacier-altaassa on tilaa ystäville, mutta se loistaa aivan 

erityisesti ylellisenä terapeuttisena kokemuksena kahdelle (hyvin onnekkaalle) kylpijälle.

Henkilömäärä

Tilavuus: 1144 litraa | 302  gallonaa

SIGNATURE

Suuttimia  28 
Pumppuja 2

217 cm | 86”
21

7 
cm

 | 
86

”

LEGEND

Suuttimia  40 
Pumppuja 3

104 cm 
41” 

PRESTIGE

Suuttimia  16 
Pumppuja 1
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• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage

C
U

B

Sarjamme monipuolisimpiin malleihin lukeutuva Cub tarjoaa tarkasti 
muotoillun terapiaistuimen, tilavan lepoistuimen ja kulmasyvennyksen, johon 

mahtuu vielä pari kaveria.  Kun istuimia on näin monta eri tyyliä, 
jokainen löytää varmasti itselleen mieluisan paikan.

Henkilömäärä

Tilavuus: 1185 litraa | 313  gallonaa

SIGNATURE

Suuttimia  28 
Pumppuja 2

217 cm | 86” 217 cm
 | 8

6”

LEGEND

Suuttimia  40 
Pumppuja 3

104 cm 
41” 

PRESTIGE

Suuttimia  16 
Pumppuja 1
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• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air 
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage

Henkilömäärä

Tilavuus: 1360 litraa | 359  gallonaa

SIGNATURE

Suuttimia  28 
Pumppuja 2

217 cm | 86” 217 cm
 | 8

6”

LEGEND

Suuttimia  40 
Pumppuja 3

104 cm 
41” 

PRESTIGE

Suuttimia  16 
Pumppuja 1Y
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Yukon on toinen perheille suunnattu upea malli, joka tarjoaa sekä tilaa että 
mukavuutta.  Pyöreän muotoilun ansiosta porealtaaseen mahtuu markkinoiden 
suurimpiin lukeutuva 2,13 metrin jalkatila.  Kolme terapialle varattua aluetta 
sekä monitasoinen istuinalue takaavat, että jokainen löytää suosikkipaikkansa.
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• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage

217 cm | 86” 235 cm
 | 9

3”

98 cm 
39” 

G
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Tämä allas suhtautuu terapiaan tosissaan. Suuret ja pyörivät suuttimet on sijoitettu 
maksimoimaan eri alueiden hieronnan eri istuimissa: syvemmät ja leveämmät miesten istuimet 
hierovat erityisesti yläselkää, kun taas hieman matalammissa ja kapeammissa naisten istuimissa 

suuret suuttimet kohdistuvat hieman alemmas ja erityisesti niskaan ja ranteisiin.  Kussakin neljässä 
istuimessa on lisäksi ylelliset käsinojat, mikä tarjoaa todella rentouttavan sosiaalisen kokemuksen.

LEGEND

SIGNATURE

Henkilömäärä

Tilavuus: 1300 litraa | 343  gallonaa

Suuttimia  51 
Pumppuja 3

Suuttimia  33 
Pumppuja 2
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• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air 
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic AdvantageF
R
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N
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Oletteko nelihenkinen perhe tai vietättekö usein aikaa ystäväpariskunnan kanssa?  
Frontier on suunniteltu täydellisesti teitä varten miesten ja naisten vastakkaisine 
lepoistuimineen ja terapiaistuimineen.  Viihtyvyyttä suorastaan tulvii syvyyden 

vaihtuessa mukavasti niin, että kaikkia hymyilyttää…

LEGEND

SIGNATURE

Suuttimia  51 
Pumppuja 3

Suuttimia  33 
Pumppuja 2

217 cm | 86” 235 cm
 | 9

3”

98 cm 
39” 

31

Henkilömäärä

Tilavuus: 1330 litraa | 351  gallonaa



• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage
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Luksus on avainsana, kun kyseessä on Klondiker – poreallas, jossa kaksi viihtyisintä, 
täydellisesti asetetuin käsinojin varusteltua lepoistuintamme kohtaavat ylellisellä 
altaaseenmenoalueella.  Tarkoin yksityiskohdin varustettu terapiaistuin ja kaksi 

lisäistuinaluetta täydentävät ylellisiä miehen ja naisen lepoistuimia.

LEGEND

Suuttimia  45 
Pumppuja 3

EPIC

Suuttimia  61 
Pumppuja 5

SIGNATURE

Suuttimia  30 
Pumppuja 2

235 cm | 93” 235 cm
 | 9

3”

98 cm 
39” 
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Henkilömäärä

Tilavuus: 1262 litraa | 333  gallonaa



• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air 
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• Forever Floor -komposiittilattia

Saatavilla olevat lisävarusteet

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Vakio-ominaisuudet - Arctic Advantage
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Norwegian on avoimen konseptin poreallas, mutta siitä löytyy hienoja tyylivivaihteita, 
jotka takaavat yksilöllisen viihtyvyyden olevan ehdottomasti etusijalla.  Kaareva 

yleisilme ulottuu yläreuna-alueelta ergonomiselle lepoistuimelle ja jalkaterapia-alueelle.  
Norwegian on omistettu Arctic Spasin® ja sen skandinavialaisten ystävien välillä 

vallitsevalle erinomaiselle liikekumppanuudelle.

LEGEND

Suuttimia  45 
Pumppuja 3

EPIC

Suuttimia  61 
Pumppuja 5

SIGNATURE

Suuttimia  30 
Pumppuja 2

235 cm | 93” 235 cm
 | 9

3”

98 cm 
39” 
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Henkilömäärä

Tilavuus: 1565 litraa | 413  gallonaa



• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage S
U

M
M
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Summit saattaa hyvinkin olla  täydellinen perheporeallas. Kolme muotoiltua ja 
kahdella eri käsinojakorkeudella varustettua kipparin tuolia muodostavat tämän 
kauniin mallin perustan varmistaen samalla Summit-porealtaan uskomattoman 

viihtyisyyden. Kulmanurkkaus tarjoaa rentouttavaa oleskelua vielä kolmelle.

LEGEND

Suuttimia  45 
Pumppuja 3

EPIC

Suuttimia  61 
Pumppuja 5

SIGNATURE

Suuttimia  30 
Pumppuja 2

235 cm | 93” 235 cm
 | 9

3”

98 cm 
39” 
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Henkilömäärä

Tilavuus: 1405 litraa | 371  gallonaa



• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air 
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic AdvantageK
O

D
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Voimme ylpeinä ilmoittaa legendaarisen Kodiakin palanneen mallistoomme.  Tämä 
täysin uusittu, sulavimmilla linjoilla ja entistä paremmalla ergonomialla varustettu 
iso karhu sisältää uusimmat standardimme ja tarjoaa tuoreimmat lisävarusteemme.  
Rentoudu tilavalla lepoistuimella tai nojaudu taaksepäin fantastisen terapiaistuimen 

virkistävässä hieronnassa.  Riittävän suuri koko perheelle, luksusta jokaiselle.

Karhu on palannut!
LEGEND

Suuttimia  45 
Pumppuja 3

EPIC

Suuttimia  61 
Pumppuja 5

SIGNATURE

Suuttimia  30 
Pumppuja 2

Henkilömäärä

Tilavuus: 1700 litraa | 449  gallonaa

235 cm | 93” 235 cm
 | 9

3”

98 cm 
39” 
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• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä
•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä 

sijaitsevat hallintalaitteet
• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage T
U

N
D

R
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Yksilöllisiä istuimia avoimen konseptin porealtaassa?  Tundran palkittu muotoilu tekee 
tämän mahdolliseksi.  Neljä kulmiin sijoitettua kipparin tuolia yhdessä niiden välissä olevien 

paikkojen kanssa muodostavat yhteensä seitsemän istuinmahdollisuutta, joiden keskellä 
on valtava jalkatila.  Suurille ryhmille sopiva mutta silti yksilöllisiä elämän mukavuuksia 

tarjoava Tundra on täydellinen valinta suurelle perheelle – tai usein vieraita kotiin kutsuville.

LEGEND

Suuttimia  45 
Pumppuja 3

EPIC

Suuttimia  61 
Pumppuja 5

SIGNATURE

Suuttimia  30 
Pumppuja 2

Henkilömäärä

Tilavuus: 1700 litraa | 449  gallonaa

235 cm | 93” 235 cm
 | 9

3”

98 cm 
39” 
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• Northern Lights: väriä vaihtava LED-järjestelmä 
• Perhevalaistusjärjestelmä 
• Ultimate LED -valaistusjärjestelmä 
• WetTunes-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor-stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Aquatremor DLX -stereojärjestelmä, jossa Ecopack ja Bluetooth 
• Peak 1 -otsonijärjestelmä 
• Peak 2 -otsonijärjestelmä 
• Onzen-suolavesijärjestelmä 
• SpaBoy automaattinen vedenhuoltojärjestelmä 
• Therapy Air 
• Huoltovapaa runko 
• Ethernet virrallisella Internet-yhteydellä 
• Mylovac: kävelyä kestävä kansi 
• TruGuard: titaanilla/teflonilla pinnoitettu lämmitin 
• EcoPack altaan hallintalaitteet 
• SkyFall-vesitehoste 
• Forever Floor -komposiittilattia

Saatavilla olevat lisävarusteetVakio-ominaisuudet - Arctic Advantage

• Itsekantava ja lämpöä siirtävä kokonaan lasikuituinen kuori
• FreeHeat™-eristysjärjestelmä

•  Digitaalinen allaspakkaus ja itsediagnosoivat altaan päällä sijaitsevat 
hallintalaitteet

• Eristetty alustan lattiajärjestelmä
• Läpivirtaava etälämmitin
• Jättituijapuinen runko ja Total Access™
• Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™(Platinum ja Mayan Copper)
• Pulse™-suuttimet, jotka pyörivät laakerittomasti
• Polar-kansi
• Infinite teleskooppiset suodatussulut
• 1 mikronin Silver Sentinel -suodatin
• LED-valaistus
• Säädettävät niskatuet
• Turvallisuushyväksynnät
• Mukavuus ja hieronta
• Reflex Torsion Hose -letku
• Aromaterapia

Tämä on sarjamme suurin ja hurjin poreallas! Olemme ottaneet suosituimman porealtaamme 
ja kirjaimellisesti venyttäneet sitä. Nyt voit päästää altaaseen enemmän ihmisiä, kun koko 
perhe haluaa pulahtaa veteen – tai kun on aika juhlia. Sukkulaistuimet ovat samat kuin 

Summit-mallissa, eli koko tuotesarjamme mukavimmat ja suosituimmat istuimet.  

Laajenna!

S
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 X
L

EPIC

LEGEND

Henkilömäärä

Tilavuus: 1988 litraa | 525  gallonaa

Suuttimia  61 
Pumppuja 5

Suuttimia  45 
Pumppuja 3

23
5 

cm
 | 

93
”293,37 cm | 117”

98 cm 
39” 
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Lisäämme jatkuvasti tuotteita joka sään altaiden valikoimaan ja 
takaamme jokaisen uuden tuotteen kohdalla, että emme tingi 
pienimmässäkään määrin tehosta tai suorituskyvystä.  Kussakin joka 
sään altaassa on FreeHeat™-eristysjärjestelmä, itsetukeva kuori ja kaunis 
jättituijapuusta valmistettua runko.  Kun kysyt neuvoa paikalliselta 
Arctic Spas® -jälleenmyyjältä, uskomme että meillä on mitä tarvitset, oli 
kyseessä yksinkertainen allas tai tehokas uimakoneisto.

Ui kautta vuoden, nauti porealtaasta kautta vuoden, viihdytä lapsia kautta 
vuoden ja säästä PALJON rahaa verrattuna perinteisen uima-altaan 
hankkimiseen. Ja kaiken lisäksi altaan asennus on helppoa – ei kaivamista, ei 
urakoitsijoita, ei erityislaitteistoa. Se yksinkertaisesti nostetaan paikoilleen, ja se 
on valmis täytettäväksi vedellä. Ja koska se on Arctic Spa, sen käyttö on erittäin 
tehokasta – et välttämättä edes huomaa sen vaikutusta sähkölaskuun, koska 
useimmissa tapauksissa sen käyttö maksaa alle 2 euroa päivässä. Sen ydinrakenne 
vastaa kuuluisia porealtaitamme, jotka ovat erittäin energiatehokkaita, vaativat 
vain vähän huoltoa ja sisältävät edistyneen hallintatekniikan.

Kuntoile, rentoudu tai polskuttele: nämä altaat ovat täydellisiä sekä 
suurille ryhmille että yksittäisille pulahtajille. Niitä voidaan myös kutsua 
uimaporealtaiksi, mutta ne ovat aivan omaa luokkaansa ja ansaitsevat 
ainutlaatuisen nimen; kutsumme siis niitä joka sään altaiksi.

Alkuperäinen joka sään Arctic Spas -allas

38
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Sarja Suuttimet Pumppuja

Signature 30  2 
Legend 45  3 
Epic 61  5

Ocean-allas on huippuylellinen muihin joka sään altaisiin verrattuna runsaampien 

kylpyläominaisuuksiensa ansiosta.  Ocean-altaan terapiapotentiaalia vahvistaa monien eri 

suutinasennusten tarjoama muuntautumiskyky.

Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1453 gallonaa (5500 litraa)

Ocean-altaan ominaisuudet

• Vastavirtajärjestelmä

• Monitasoistuimet

• Vastushihnauintijärjestelmä

• 3 mahdollista terapiasuutinpakkausta

• Vedenalainen valaistus

• Kaiteet

• Säädettävät päätyynyt

• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä

• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Skyfall-vesitehoste

• Kuntoilusarja

• Soutusarja

MAKSIMITERAPIAA PERUSUINNILLA

x 14Henkilömäärä



O
K

A
N

A
G

A
N

40

x 14Henkilömäärä

Arctic Spas tunnetaan kahdesta asiasta – maailman parhaiden kylmän sään porealtaiden valmistuksesta 
ja nautinnollisista hetkistä, olemmepa missä tahansa. Kun matkustamme tropiikkiin, tarvitsemme 

välttämättä baarin, jonka luo voi uida! Ja mikä parasta, voimme jättää matkan vaivat taaksemme ja nauttia 
uusimmasta joka sään altaastamme, Okanaganista.

Okanagan on nimetty Kanadan kesäisen leikkikentän mukaan. Siinä on LED-valaistu baari, jonka luo 
voi uida, kaksi baarituolia ja jopa jääastia, jossa drinkit pysyvät kylminä helteelläkin! Valinnaiset istuimet 
riittävät tusinalle tai enemmällekin, valaistus on loistava kautta altaan, vesiominaisuudet ovat erinomaiset 

ja altaassa on uintisuuttimet, joissa on hauska telmiä – tämä joka sään allas pystyy todella kaikkeen. 

Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1347 gallonaa (5100 litraa)

Okanagan-altaan ominaisuudet

• Vastavirtajärjestelmä

• Monitasoistuimet

• Vastushihnauintijärjestelmä

• 3 mahdollista terapiasuutinpakkausta

• Vedenalainen valaistus

• Kaiteet

• Säädettävät päätyynyt

• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet

• Northern Lights -järjestelmä

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä

• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Kuntoilusarja

• Soutusarja

FANTASTISTA VALAISTUSTA JA UINTIA
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Beauport on houkutteleva vaihtoehto käyttäjille, jotka haluavat ympäri vuoden 

käytettävissä olevan Joka sään altaan ilman uimasuuttimia.  Beauport säilyttää kuitenkin 

kuntoilumahdollisuudet, sillä sen mukana tulee vastusnauhauintijärjestelmä, joka on 

sellaisenaan täysin toimiva uimatreenilaite kahdella terapiaistuimella.
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Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1347 gallonaa (5100 litraa)

Beauport-altaan ominaisuudet

• Kaksi upotettua lepoistuinta

• Muotoillut pääsyportaat

• Leveä ja avoin uima-allasalue

• 14 hierontasuutinta

• Vedenalainen valaistus

• Taustavalaistut juoma-alustat

• Kaiteet

• Säädettävät päätyynyt

• Vastushihnauintijärjestelmä

• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä

• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Kuntoilusarja

YKSINKERTAISTA MUKAVUUTTA JA HUVIA

x 14Henkilömäärä



Hudson tarjoaa aloittelijatason Monsoon-vastavirtajärjestelmänä tunnetun 

uintivastusjärjestelmän ja kaksi terapiaistuinta.  Monsoon-järjestelmää voidaan käyttää yhdessä 

vastusnauhauintijärjestelmän kanssa monessa eri kuntoilutasossa sekä ilmastoa uhmaavaa 

perheen hauskanpitoa varten.

Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1347 gallonaa (5100 litraa)

Hudson-altaan ominaisuudet

• Kaksi hierovaa terapiaistuinta

• Leveä ja avoin uima-allasalue

• 24 hierontasuutinta

• Vedenalainen valaistus

• Taustavalaistut juoma-alustat

• Kaiteet

• Säädettävät päätyynyt

• Vastushihnauintijärjestelmä 

•  Vastavirtajärjestelmä (virtauksen luovat 2 

suuritehoista uimasuutinta)

• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä

• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Kuntoilusarja

KESKIVAATIVAA UINTIA TERAPIA- JA 
MUKAVUUSOMINAISUUKSIN
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Esteetöntä kuntoilutilaa kaipaavaa käyttäjää silmälläpitäen Kingfisher-altaalla on pisin ja levein 

uintialue, jossa on portaat vain vasemmalla huomaamatonta veteen menoa varten.  Muiden 

Niagara-vastavirtajärjestelmillä varustettujen joka sään altaiden tavoin Kingfisher-altaallakin on 

valaistus, joka auttaa käyttäjiä kohdistamaan suuntansa pyörteiden seassa uidessaan.
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Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1347 gallonaa (5100 litraa)

Kingfisher-altaan ominaisuudet 

• Niagara-vastavirtajärjestelmä

• Täysimittainen uintialue 

• Vedenalainen valaistus

• Taustavalaistut juoma-alustat

• Kaiteet

• Säädettävät päätyynyt

• Vastushihnauintijärjestelmä 

• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Kuntoilusarja

LISÄÄ UIMISTA, LISÄÄ AVARUUTTA

x 14Henkilömäärä



Juneau palvelee käyttäjiä erinomaisella uintivirtauksella ja  portaiden ja kahden makuupaikan 

tarjoamalla luksuksella.  Juneau-altaan Niagara-vastavirtalaite varmistaa, että vahvat uimarit 

hyötyvät tämän Joka sään altaan tarjoamista kuntoilu- ja luksuseduista –  

vuodenajoista riippumatta.

Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1347 gallonaa (5100 litraa)

Juneau-altaan ominaisuudet

• Kaksi upotettua lepoistuinta

• Niagara-vastavirtajärjestelmä 

• Vastushihnauintijärjestelmä

• Integroidut portaat 

• 14 hierontasuutinta 

• Vedenalainen valaistus 

• Taustavalaistut juoma-alustat 

• Kaiteet 

• Säädettävät päätyynyt

• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä 

• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä 

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Kuntoilusarja

VAATIVAA UINTIA KESKITASON MUKAVUUKSILLA JA 
TERAPIALLA
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Wolverine on joka suhteessa tinkimätön.  Täysimittaisella uintialueellaan ja kahdella 

terapiaistuimellaan se on täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja terapiaa.  Niagara-

vastavirtajärjestelmä ja terapiasuuttimien enimmäismäärä vahvistavat Wolverine-altaan asemaa 

parhaana joka sään altaana.
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Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1347 gallonaa (5100 litraa)

Wolverine-altaan ominaisuudet

• Kaksi hierovaa terapiaistuinta, joissa  

  omat portaat

• Niagara-vastavirtajärjestelmä

• Täysimittainen uintialue 

• 24 hierontasuutinta

• Vedenalainen valaistus

• Taustavalaistut juoma-alustat

• Kaiteet

• Säädettävät päätyynyt

• Vastushihnauintijärjestelmä 

• Ruostumattomat Pepper-leaf-suuttimet

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl)

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä

• Ultimate Light -valaistusjärjestelmä

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Kuntoilusarja

HUIPPUHYBRIDI:  
EDISTYNYTTÄ UINTIA JA MAKSIMITERAPIAA

x 14Henkilömäärä



Athabascan on joka sään altaan puhtain ilmenemismuoto. Koko joka sään altaiden valikoiman 

laajimmalla avoimella vesialueella varustettu Athabascan-allas tarjoaa suurimman mahdollisen 

tilan rentoutumista ja hauskanpitoa varten. Altaaseen menoa ja altaasta poistumista helpottavat 

yksinkertaiset valetut portaat, ja hieman koholla oleva alue porealtaan edessä antaa pienille 

hengähdystauon syvän veden melskeiden keskellä. Athabascan on koko perheen piha-allas, joka on 

käytettävissä ympäri vuoden  – aina täydellisen lämpöisenä ja vain parin askeleen päässä kodista. 

Mitat

171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”  
(436cm x 236cm x 129cm)

Vesitilavuus

1347 gallonaa (5100 litraa)

Athabascan-altaan ominaisuudet 

• Täysimittainen uintialue 

• Vedenalainen valaistus

• Taustavalaistut juoma-alustat

• Kaiteet

• Vastushihnauintijärjestelmä

•  Ensiluokkainen Aristech-akryyli ja BioLock™ 
(Platinum Swirl) 

Lisävarustuksiin kuuluvat 

• Peak 1 ja 2 -otsonijärjestelmät

• Onzen-suolavesijärjestelmä

• Äänentoistojärjestelmä

• Onspa-älypuhelinohjaimet

• Spa Boy

• Huoltovapaa runko

• Kuntoilusarja

TILAVIN ALTAAMME
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MAAILMAN JOHTAVAA TERAPIAA.

ERILLISTÄ PUMPPUA

Tehokkain koskaan rakennettu  
Arctic Spas -poreallas. 

E P I C - 
S A R J A 

EPIC ARCTIC OCEAN

Pyrkiessämme rakentamaan ennennäkemättömiä terapeuttisia 

porealtaita olemme yhdistäneet uutta ja hyväksi havaittua 

teknologiaa luodaksemme mestarinnäytteen – Epic-sarjan.



E
P

I
C

-S
A

R
J

A

48

EPIC  
SUMMIT XL

EPIC  
SUMMIT

EPIC  
NORWEGIAN

EPIC  
TUNDRA

EPIC  
KLONDIKER

EPIC  
KODIAK

Kukin Epic-sarjan porealtaan istuinalue saa tehonsa omasta pumpustaan, joka 
kykenee tuottamaan valtavia virtausnopeuksia.  Virtausnopeus ei kuitenkaan 
merkitse mitään ilman vähäisen rajoituksen putkia ja upeita suuttimia – Epic-
mallissa on molemmat.  Vesi syötetään yli 60 patentoimaamme laakerittomaan ja 
pyörivään terapiasuuttimeen ainutlaatuisen ja suuren Reflex Torsion™ -letkumme  
ja jäykkien liitinten kautta.  Tästä seuraava värinähieronta on vertaansa vailla ja 
tarjoaa laajimman mahdollisen terapiavalikoiman vaativalle omistajalle.

Yksilöllisiä terapia-alueita ohjataan digitaalisella päällä sijaitsevalla 
ohjauspaneelilla tai Arctic Spas® -älypuhelinsovelluksella.  Jokainen suutin 
voidaan tietysti asettaa yksilöllisesti virtausnopeuden mukaan – ja lisäilman 
venturiosaakin voidaan säätää.  Tuloksena on yksilöllisin koskaan kokemasi 
hieronta.



49

Arctic Spas tunnetaan kautta maailman 

kahdesta seikasta: kauniiden, ääri-ilmastoita 

varten suunniteltujen porealtaiden 

valmistuksesta ja alan tekniikan edistämisestä. 

Aina siitä lähtien kun aloitimme toimintamme 

lähes 20 vuotta sitten, olemme ottaneet 

käyttöön kymmeniä uusia keksintöjä, jotka 

tekevät porealtaiden omistamisesta ja niistä 

nauttimisesta helpompaa, rentouttavampaa 

ja hauskempaa. Vuonna 2014 T&K-

tiimimme jatkaa tavalliseen tapaan, sillä he 

ovat julkaisseet uskomattoman onSpa® ja 

WebConnect -järjestelmän, jolla porealtaan 

tosiaikainen valvonta ja täysi hallinta käyvät 

helposti aivan mistä vain. Alla on pieni luettelo 

joistain suosikkivirstanpylväistämme! 

Arctic Spas® ensimmäisenä Me johdamme, muut tulevat perässä.

1994
Ensimmäinen akryyliporealtaan 

lämmön talteenottojärjestelmä

Ensimmäinen allas, jolla on 

täysin tukeva ja suljettu alusta 

2004
Arctic Chiller™ 

Ensimmäinen elektroninen 

vedenjäähdytysjärjestelmä.

Sonic Massage™   

Ensimmäinen porealtaiden 

vibroakustinen hieronta

2011
Valmistimme ensimmäisen 

uima-altaan, jota voidaan 

hallita älypuhelinsovelluksen 

välityksellä

Esittelimme ensimmäisen 

matalan kuormituksen  

energiankäyttöohjelmoinnin.

1997
Reflex Torsion Hose™   

Ensimmäinen poreallas, jossa 

hyödynnetään joustavaa 

ulkoholkkiletkua

2005
Ensimmäinen poreallas, jossa 

on suurtiheyksinen SMC-

muovattu lattia

Ensimmäinen malli, jonka 

kaikki suutinpumput vastaavat 

Ipx5-standardeja 

2012
Esittelimme markkinoiden 

ensimmäisen joka sään altaan

1998
Ensimmäinen allas, joka käyttää  

"veden ulkopuolista" 

lämmityselementtiä 

2006
Ensimmäinen porealtaiden 

syväsuodatin

Mylovac®  

Ensimmäinen metalloidulla 

kerroksella varustettu 

tyhjiötiivis kansi

2013
Web Connect  

Ensimmäinen Internetiin 

yhdistetty ja verkosta hallittava 

poreallas
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1999
Ensimmäinen otsonijärjestelmä,  

joka sisältää staattisen 

sekoituksen ja poistokaasun 

hävittimen

2007
Heatlock®   

Ensimmäinen integroitu 

porealtaan eristysjärjestelmä

Imagine – It™ 

Ensimmäiset asiakkaan 

tilauksesta koristellut rungot 

2001
Forever Floor®  

Ensimmäinen kiinteä 

säänkestävä poreallasperusta 

2008
OnzenTM  

Ensimmäinen patentoitu ja  

integroitu suola- ja 

otsonipohjainen 

vedenkäsittelyjärjestelmä 

2014
Sähkönkulutuksen  

valvonta 

Ensimmäinen kiinteä 

tosiaikainen

2015
Spa Boy  

Ensimmäinen Internetiin 

yhdistetty automaattinen pH:n 

ja sanitointiaineen mittaus- ja 

hallintajärjestelmä 

2002
Ensimmäinen poreallas, jossa 

on monivärinen LED-valaistus

Legend-sarjan ensimmäinen 

kolmen  

suutinpumpun allas

2009
Ultimate Lighting  

Ensimmäinen ulkopuolelle 

asennettu LED-suutinvalaistus, 

jolla on silmukkavirransyöttö. 

2003
Castcore®  

Ensimmäinen muotomuovailtu 

kansiosa 

Ensimmäiset 

kiertoakselisuuttimet

2010
Pulse™-suuttimet  

Ensimmäinen titaanisuuttimen 

pyöritysmekanismi
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