


rtesian Spas är byggda med högsta precision, 
omsorg och kvalitet och är väldigt stolta över 
att kunna presentera det nyaste tillskottet 
i sortiment av lyxiga hydroterapi spabad, 
Artesian Elite. 

Med fem rymliga och elegant designade spabad är vår nyaste 
serie den perfekta kompositionen av lyx, teknik, extraordinärt 
hanverk och kraftfullhet. Eliteserien har en vacker böjd 
design med en upphöjd baksida som rymmer ett överdådigt 
vattenfall. 

Varje spa är utrustad med vår patenterade teknik Direct Flow 
Personal Control®, det mest sofistikerade systemet som 
någonsin utvecklats för att styra och kontrollera vattenflödet i 
spabadet. 

Varje aspekt av dessa spabad är utformade för att ge dig den 
ultimata terapeutiska spaupplevelsen. Enkelt sagt, inget annat 
spabad på marknaden kan mäta sig med ett Artesian Elite.

UPPLEV DET ULTIMATA

A
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Artesian Elite har satt en ny industristandard med sin 
toppmoderna hydroterapimassage. Det innovativa 
patenterade DIRECTFLOW™ systemet i Artesian Elite 
serien gör det möjligt för varje person att skapa en 
anpassningsbar och unik upplevelse som riktar sig 
mot just de områden som du känner behöver extra 
uppmärksamhet för att mjuka upp spända muskler.

DIRECTFLOW™ använder sig av högeffektiva, 
långlivade pumpar och motorer, kopplade direkt till 
varje enskild hydroterapizon. Varje plats styrs av en 
personlig DIRECTFLOW™ kontrollpanel som består 
av en av/på brytare, liksom en luftreglering för jetsen 
och en Variable Flow Control™ (VFC). 

VFC är en integrerad del av DIRECTFLOW™ systemet. 
Den patenterade ventilen ger användarna den ultimata 
personliga kontrollen över varje enskild plats.

Säg adjö till ömma muskler, spänning och stress 
när din kropp hamnar i ett skönt, avslappnat 
tillstånd av välmående - varje dag!

FULLSTÄNDIG KONTROLL MED ENDAST ETT KNAPPTRYCK
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VARFÖR DELA NÄR DU KAN FÅ DET DIREKT?

*På lägre inställningar drar systemet upp till 50 % mindre
ström än ett spabad med vanliga fördelare.

EN PUMP PER PLATS
Detta möjliggör optimerad effektivitet och kontroll genom att tillföra exakt den önskade mängden vatten till endast 
de platser som upptas, istället för att driva runt hela spabadet.

EN KONTROLL PER PLATS
Varje dedikerad massagezon har sin egen personliga DIRECTFLOW™ kontrollpanel. Detta möjliggör personlig, 
ergonomisk och effektiv kontroll utan att behöva flytta runt i spabadet.

DIREKT VATTENFLÖDE
Vatten strömmar direkt från pumparna till jetsen utan fördelningsventiler eller 90° böjar, vilket ger maximal effekt 
med ett minimum av motstånd vilket gör att vattnet inte tappar sin kraft. 

EFFEKTIVITET
DIRECTFLOW™ systemet möjliggör användning av mindre, effektivare pumpar. Detta kombinerat med det faktum att 
varje plats har en egen pump och kontroll, vilket eliminerar behovet av fördelningsventiler, innebär att våra spabad 
arbetar med maximal effektivitet och hållbarhet, vilket kraftigt minskar den långsiktiga driftskostnaden. 

VARIABLE FLOW CONTROL™
VFC ventilen gör det möjligt för användaren att reglera vattentillförseln från pumpen genom att tillföra luft i 
ledningen före pumpen (minskad uteffekt) och efter pumpen (ökande hastighet), vilket ger varje användare 
maximal massagekontroll från sin plats (i likhet med en ljusdimmer). VFC ventilen eliminerar också traditionella 
fördelningsventiler, förenklar slangdragningen i spabadet och ger därmed ökad hållbarhet samtidigt som buller och 
energikostnader minskar kraftigt.

artesian elite   |   5



NY SPINN PÅ TEKNOLOGIN  KRING MASSAGEJETS

ARTESIAN ELITE serien visar upp ett revolutionärt genombrott gällande 
utformningen av hydroterapijets. Varje spa har utrustats med Artesian Spas 

egna H2O PowerFlow Helix Jet teknik.

H2O PowerFlow Helix jet, har utformats för att ge en 
anmärkningsvärd hydromassage som är exklusiv för Artesian 

Spas. Varje jet har placerats strategiskt för att maximera din 
massageupplevelse.

Utformad från konceptet med Double Helix™ 
använder sig jetsen en spiral på insidan av 

cylindern. Detta medför att vattnet sprids ut på 
ett vridande sätt, vilket ger strålpulsering 

och stort masseringstryck. Kombinerad 
med maximal flödeshastighet ger 

dessa strålar det allra bästa inom 
hydromassage.
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Dessa högtrycksjets är konstruerade för att lindra 
djup värk, smärta och arbetsamma spänningar 
i nedre delen av ryggen. Bara några minuter av 
hydroterapi kan ge din kropp varaktiga effekter på 
din stressnivå och ditt mentala välmående.

Dessa specialutformade jets sitter under 
vattenfallet. Den så kallade Eyeball designen ger 
maximal kontroll och en direkt, stresslösande 
upplevelse för den mellersta regionen av ryggen. 
Underlätta för din rygg i ett välförtjänt ögonblick av 
självomsorg, varje dag.

5” H20 PowerFlow Hydro Extreme

Dessa handjets som är placerade vid varje plats är 
utformade för att ge dig flexibiliteten att styra och 
justera flödet i vilken riktning som helst. Perfekt för 
att släppa på spänningar i kroppen och mjuka upp 
spända och hårda muskler.

2” H20 PowerFlow Direct

5” H20 PowerFlow Roto

Denna jet är centrum för Artesian Elite serien som 
utgör de flesta jetsen i våra bad. Tekniska framsteg 
har hjälpt till att utveckla ett helt rotationsbaserat 
helixflöde, utformat för att frigöra spänningar i rygg 
och ben - två vanliga områden med  besvär.

3” H20 PowerFlow Mini Roto

Dina fötter arbetar hårt för dig varje dag. Det är 
en självklarhet att även se till att dina fötter får 
möjlighet att känna sig uppfräschade och förnyade 
av massage. Dina fötter förtjänar det bästa. Visa 
dem lite kärlek med dessa högtrycksmassagejets 
som erbjuder en perfekt mängd värme och tryck för 
att lugna dina trötta fötter.

3” H20 PowerFlow Multi Massage

7” H20 PowerFlow Footblaster

Många upplever att de har spänningar i nacken.  De 
kraftfulla masseringsjetsen fördelar flödet genom 
flera mindre hål, utformade speciellt för att mjuka 
upp de överarbetade musklerna i nacken. Det ger 
en kedjereaktion av terapeutiska fördelar som 
kan hjälpa till att lösa upp spänningarna och få en 
avslappnad känsla.
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ULTIMAT 
ENERGIEFFEKTIVITET

DIRECTFLOW™ TEKNOLOGI MED VARIABLE FLOW 
CONTROL™
Systemet använder mindre, effektivare pumpar utan 
fördelningsventiler eller 90° böjar för att ge maximal effekt med 
minsta motståndskraft. Den innovativa VFC™ minskar pumpens 
energiförbrukning med upp till 50% när den vrids till sin lägsta 
inställning.

ARTESIANS SMARTA VÄRMARE

Artesian’s Smart Heater är en intelligent värmare. Den anpassar sin 
elförbrukning för att endast använda den nödvändiga el som behövs 
för att värma vattnet till önskad temperatur.

KOLBORSTFRIA PUMPMOTORER

Vattnet drivs runt av de revolutionerande kolborstfria pumpmotorerna 
som är otroligt hållbara. Dessa motorer har färre delar än de 
traditionella motorerna och kräver inte en mekanisk omkopplare för 
att ta den från startpositionen till körläge vilket kraftigt ökar motorns 
effektivitet. Detta ger också den extra fördelen att dra mindre el när 
pumpen startar.

WHISPERPURE™ 24-TIMMARS CIRKULATION
Denna fantastiska cirkulationspump gör att vattnet i badet cirkulerar 
upp till 100 gånger om dagen. Detta gör den kontinuerligt 24 timmar 
om dygnet, vilket gör att ditt spa vatten är underbart rent och klart. 
Vad som gör den här pumpen så fantastisk är att den bara drar 0,6 
ampere som ger hög effektivitet. Den är tystgående så du hör knappt 
inte ens hur den arbetar.

FULLSKUMMAT & LYXIGA LOCK
Varje Artesian Elite spa är fullskummad i utrymmet mellan kabinett 
och bad. Artesian använder skummet Icenyne® som ger en hög grad 
av isolering för att spabadet ska kunna hålla värmen. Skummet är 
följsamt och fyller omsorgsfullt allt utrymmen vilket ger en isolering 
utan skarvar som ger ett konsekvent och bra U-värde för spabadet.

Artesian Elite spa har ett lyxigt lock som standard som är 
avsmalnande från ca 13 till 8 cm. Det gör att badet får en 
tjock isoleringsbarriär som gör att spabadet 
behåller sin värme. Locken finns i färgerna 
Mocha, Smoke och Noir. Se sidan 23 för mer 
information.

Packade med energibesparande funktioner och grön miljövänlig 
teknik är Artesian Elite spas de mest energieffektiva och 
kostnadseffektiva spabaden på marknaden.
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Med Midnight Glow kan du nu ställa in badet i 3 separata färgzoner. En för lamporna i badet, en
för vattenfallsfunktionerna samt en för hörn och sockelbelysning. Spabaden kommer som
standard med DynaBrite belysning, se sidan 20 för mer information.

MIDNIGHT GLOW
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Uppgradera till den ultimata belysningsupplevelsen med vårt Midnight Glow 
flerfärgssystem. Den nya Midnight Glow är en konstant källa till visuellt lugn, som 
lyser upp varje hörn och sockeln runt spabadet. Med ännu fler alternativ att välja 
mellan kan du utforska de belysnings- och färgkombinationer som bäst passar 
dina önskemål.

Belysning i tre zoner med Midnight Glow

Bellagiovattenfallet har fyra justerbara vattenbågar. Denna dramatiska 
effekt förstärker miljön i ditt Artesian Elite spa, vilket bidrar till din 
sensoriska upplevelse. Koppla av medan du njuter av synen och ljudet av 
BellagioFalls vattenfallsfunktion.

BellagioFalls

Det 60 cm breda Allegrovattenfallet ger en avkopplande upplevelse. Liksom 
ett riktigt vattenfall skapar Allegro en lugn atmosfär med lugnande vattenljud. 
Det kan användas för att ge en varm, mild nackmassage eller för att njuta den 
avkopplande känslan av konstant rörligt vatten. DynaBrite Elite LED lyser upp 
vattenfallet som skapar en harmonisk färgnyans i din egna personliga oas.

AllegroFall
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Premiummärket Polk ger er det ultimata ljudet från flera medieformat trådlöst via 
Bluetooth. Systemet har också AM/FM radio, 4 stycken högtalare och en 
subwoofer. Som tillval finns även möjligheten att lägga till kabinetthögtalare för 
den ultimata ljudupplevelsen i ert spabad och dess omgivning.

Polk ljudsystem

Ett annat innovativt stereoalternativ är BBA fullt integrerat ljudsystem. Detta är 
ett av de bästa Bluetooth ljudsystemen som är tillgängliga på marknaden och 
styrs helt från spabadets kontrollpanel. Systemet innehåller 4 stycken högtalare 
och en subwoofer som ger ett överlägset ljud överallt.

BBA fullt integrerat ljudsystem

Nu har du möjlighet att kontrollera ditt spa trådlöst! Denna teknik ger er en trådlös 
anslutning mellan dig och ditt spa som gör att du kan styra massagepumparna i 
spabadet, vattentemperatur och belysning från var som helst i världen.

Worldwide WiFi Spa Control Wireless App
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Med vårt Balboa Bluetooth® Audio tillval kan du streama musik med en enkel 
knapptryckning. Anslut vilken smartenhet du vill och börja omedelbart njuta av dina 

favoritlåtar. Högtalarna från Polk är nyutvecklade för att optimera klarheten och ge en 
bättre spridning, vilket ger bästa möjliga ljudkvalitet.

BBA fullt integrerat ljudsystem
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Välmående är ett aktivt val för att skapa och leva ett 
hälsosamt liv. Det är ett tillstånd av både fysiskt och 
mentalt välbefinnande. Att bada i ett Artesian Elite Spa kan 
gynna din hälsa på flera sätt än ett.

HYDROTERAPI

Artesian Elite Spa har specifikt riktade massagejets 
som kan gynna alla delar av kroppen, inklusive skelettet, 
andningsorganen, cirkulationen, neuromuskulära funktioner 
och matsmältningssystemet.

MUSKULÄR AVSLAPPNING 

Bara 30 minuter i ett Artesian Elite Spa kommer att stimulera 
frisättningen av endorfiner och förbättra ditt blodflöde. Det 
betyder att syre och näringsämnen snabbt och effektivt kan 
lindra smärta orsakad av mjölksyra som ackumuleras i dina 
muskler under intensiv träning.

VILSAM SÖMN

Till skillnad från användningen av mediciner och 
receptbelagda sömnhjälpmedel kan cirkulationen och värmen 
hos varje Artesian Elite Spa hjälpa din kropp att slappna av 
på ett naturligt sätt. Detta kan leda till bättre och mer vilsam 
sömn.

SPÄNNINGSLÖSANDE

Jetsen i varje Artesian Elite Spa är strategiskt placerade för 
att massera de områden som ofta utsätts för spänningar 
och ge ultimata massagebehandlingar. Låt den kraftfulla 
massagen lugna dina värkande muskler och hjälpa till att 
mjuka upp spänningar i kroppen.

VÄLGÖRANDE VID ARTRIT

Ett Artesian Elite Spa kan vara till hjälp med behandling 
för både artrit och fibromyalgi. Det uppvärmda vattnet kan 
leda till bättre blodflöde medans kroppen musklers får 
underlättning av vattnets flytkraft.

DIABETES TYP 2

En ny studie visade att människor med typ 2-diabetes fick 
en markant minskning av blodsockernivån och upplevde att 
de fick förbättrad sömn efter att ha tillbringat 30 minuter 
om dagen i ett spabad. För dem som lever med de dagliga 
utmaningarna utav diabetes kan ett Artesian Elite Spa vara 
nyckeln till ett bekvämare och njutbart liv.

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
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Upptäck Artesian Elite serien som är designad med precision och omsorg. Med den senaste 
tekniken och den mest bekväma och innovativa designen som finns tillgänglig på marknaden i 
dagsläget.

*Akrylfärg finns endast i: White Pearl, Oyster Opal, Silver Marble, Midnight Opal, Mineral 
White, Tuscan Sun, Sierra, Midnight Canyon, Winter Solstice, Smoky Mountains och Glacier 
Mountain.

PELICAN BAY

Pelican Bay är den ultimata terapeutiska spaupplevelsen , utformad speciellt med stora familjer i åtanke. Detta 
häpnadsväckande, högpresterande spabad med 71 kraftfulla jets ger dig det bästa utrymmet av alla bad i Elite Spa 
serien. Dess oöverträffade layout med hela nio platser ger toppmodern lyx och komfort för alla.

7 in. PowerFlow 
Footblasters

2 3 in. PowerFlow 
Mini Roto

50

5 in. PowerFlow Hydro 
Extreme

2 2 in. PowerFlow 
Direct

6

5 in. PowerFlow Roto 6 Ozone/Drain Jet 
SS

1

3 in. PowerFlow 
Multi-Massage

4 Antal jets 71

Antal platser 9

Torrvikt 549 kg

Vattenfylld vikt 2461 kg

Vattenkapacitet 1912 L

Pumpar 5 stycken massagepumpar
2 stycken cirkulationspumpar

Antal DirectFlow® 
kontroller

5

UPPTÄCK ARTESIAN 
ELITE SERIEN

275 x 232 x 108 cm
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Antal platser 7

Torrvikt 441 kg

Vattenfylld vikt 2012 kg

Vattenkapacitet 1571 L

Pumpar 5 stycken massagepumpar
2 stycken cirkulationspumpar

Antal DirectFlow® 
kontroller

5

Antal platser 6

Torrvikt 476 kg

Vattenfylld vikt 2009 kg

Vattenkapacitet 1533 L

Pumpar 5 stycken massagepumpar
2 stycken cirkulationspumpar

Antal DirectFlow® 
kontroller

5

PIPER GLEN

Hydroterapi har visat sig minska värk och smärta genom en kombination av kraftfull massagebehandling och värme. 
Utrustad med 65 stycken högpresterande, sofistikerade massagejets och endast sittplatser, erbjuder Piper Glen 
verkligen den ultimata spaupplevelsen. Med sju enskilda kontroller för platserna kan alla koppla av med precis rätt 
massagetryck utan att avleda vatten från andra platser.

Lugna dina sinnen och undkom stressen i din vardag med denna top of the line terapeutiska tillflyktsort. Utrustad med 
fem stycken sittplatser och en liggplats, den rymliga layouten, elegant design och toppkvalitativ prestanda kommer du att 
hamna i ett rofullt sinnestillstånd.

DOVE CANYON

7 in. PowerFlow 
Footblasters

2 3 in. PowerFlow 
Mini Roto

44

5 in. PowerFlow Hydro 
Extreme

2 2 in. PowerFlow 
Direct

6

5 in. PowerFlow Roto 6 Ozone/Drain Jet 
SS

1

3 in. PowerFlow 
Multi-Massage

4 Antal jets 65

7 in. PowerFlow 
Footblasters

2 3 in. PowerFlow 
Mini Roto

46

5 in. PowerFlow Hydro 
Extreme

2 2 in. PowerFlow 
Direct

6

5 in. PowerFlow Roto 6 Ozone/Drain Jet 
SS

1

3 in. PowerFlow 
Multi-Massage

4 Antal jets 67

232 x 232 x 108 cm

232 x 232 x 108 cm
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Antal platser  6

Torrvikt 405 kg

Vattenfylld vikt 1673 kg

Vattenkapacitet 1268 L

Pumpar 4 stycken massagepumpar
2 stycken cirkulationspumpar

Antal DirectFlow® 
kontroller

4

Antal platser 4/5

Torrvikt 390 kg

Vattenfylld vikt 1677 kg

Vattenkapacitet 1287 L

Pumpar 4 stycken massagepumpar
2 stycken cirkulationspumpar

Antal DirectFlow® 
kontroller

4

EAGLE CREST

Eagle Crests imponerande layout ger en terapeutisk upplevelse som är perfekt för dig. Den kraftfulla och effektiva 
designen använder den senaste tekniken för att ge dig en unik upplevelse. Om du letar efter möjligheten att slappna av, 
när som helst utan att offra stora utrymmen, är Eagle Crest badet för dig. Den är utrustad med sex stycken platser och 
kraftfulla massagejets för bästa komfort.

Gör din egen mentala och fysiska hälsa till högsta prioritet i år genom att implementera det senaste inom hydroterapi, 
Quail Ridge, som en del av din vardag. Quail Ridge erbjuder en speciellt utformad liggplats med armstöd och en dynamisk 
fotbrunn för fot och benmassage vilket gör att du känner dig omvårdad över hela kroppen. De fyra sittplatserna i 
kombination med kraftfulla massagejets gör att du känner dig uppfräschad, förnyad och föryngrad.

QUAIL RIDGE

7 in. PowerFlow 
Footblasters

2 3 in. PowerFlow 
Mini Roto

32

5 in. PowerFlow Hydro 
Extreme

2 2 in. PowerFlow 
Direct

8

5 in. PowerFlow Roto 6 Ozone/Drain Jet 
SS

1

3 in. PowerFlow 
Multi-Massage

4 Antal jets 55

7 in. PowerFlow 
Footblasters

2 3 in. PowerFlow 
Mini Roto

36

5 in. PowerFlow Hydro 
Extreme

2 2 in. PowerFlow 
Direct

6

5 in. PowerFlow Roto 6 Ozone/Drain Jet 
SS

1

3 in. PowerFlow 
Multi-Massage

4 Antal jets 57

214 x 214 x 108 cm

232 x 202 x 108 cm
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RENING PÅ BÄSTA SÄTT

FROG® IN-LINE SYSTEM

ARTESIAN ELITE GER DIG DET MEST PROGRESSIVA VATTENRENINGSSYSTEMET 
DIAMOND AOPTM

Diamond AOP är ett revolutionerande system som kombinerar hög effektivitetsfiltrering med UV sterilisering 
och Ozon rening för att få det mest avancerade vattenreningssystemet som finns tillgängligt på marknaden.

Diamond AOP enheten producerar ett ultraviolett ljus inuti en kammare med optimal våglängd, utformad för att 
förstöra och eliminera bakterier och andra mikroorganismer. Ozongeneratorn och vortex blandningskammaren 
kombinerar med hög effekt detta ljus för att uppnå den mest avancerade metoden för klarare och renare vatten. 

FÖR ÄNNU KLARARE OCH RENARE VATTEN
Uppgradera ditt Artesian Elite Spa med detta genombrott inom rening som ger 
dig ett renare, klarare och mjukare vatten vilket gör ditt spabad mycket lättare 
att underhålla. Byt ut brom och vattenkonditioneringspatronerna vid behov.
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STANDARD UTFÖRANDE

REVOLUTIONERANDE HYDROTERAPI
• Patenterade H20 PowerFlow Helix Jets, en oöverträffad hydroterapi   
 upplevelse

• Dual Footblasters, för dina fötter förtjänar det bästa

• Jetted Cool Down Seat, exklusivt för Artesian Spas

• Patenterad DirectFlowTM teknik

• Individuella kontroller för varje massagepump, världens första bad 
 med sju pumpar

• Energibesparande variabla flödesreglage, det mest kraftfulla men 
 ändå energieffektiva spabadet  i sitt slag

INNOVATIV DESIGN
• DynaBrite Elite LED ljussystem, 5 “LED ljus, 5 stycken 2” LED lampor,   
 upplysta Allegro och Bellagiovattenfall

• Innovativ design som mäter 108cm på baksidan och 93cm vid   
 spabadets framsida

• Detaljer i rostfritt stål 

• 24 “Justerbar Allegrovattenfall, ett lugnande vattenfall att njuta av

• 4 stycken Bellagiovattenfall, för en rofylld upplevelse

• Monarch Elite kabinett, unikt och expertdesignat underhållsfritt kabinett

• Lyxiga lock, 5 “till 3” avsmalnande ASTM lock

ENASTÅENDE ENERGI EFFEKTIVITET
• Icynene fullskums isolering, ger den bästa möjliga isoleringen samt   
 håller allt på sin plats

• WhisperPure 24 timmars cirkulationssystem, tystgående,    
 högeffektivitetspump, filtrerar vattnet ca 100 ggr/dygn genom filtret

AVANCERAD VATTENKVALITET
• Diamond AOP vattereningsssystem, det mest avancerade    
 vattensystemet för spabad på marknaden

• Mikronfiltrering, unikt filter med flera lager som visat sig vara mer   
 effektivt än andra standardfilter

• System med tre filter, ett Micron filter och två stycken 50sq ft    
 reemayfilter

KONSTRUKTION AV HÖG KVALITET
• Avancerat digitalt touch kontroll system med Artesian Smart Control   
 Pack, pekskärm, Färg LCD-skärm, WiFi klar (modul krävs) och    
 flerspråkigt gränssnitt

• Kolborstfria pumpmotorer

• 3 kW titanium värmare

• Permabase ABS botten

• Sweeper Jet, för rengöring av fotbrunnen

• Akryl, med Artesians unika DiamondBond teknik
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EXTRA TILLVAL

STEREO SYSTEMS
• BBA Fullt integrerat Bluetooth ljudsystem, 4 stycken 2” inbyggda högtalare och subwoofer

• Premium Polk Sound System,  4 stycken 2” inbyggda högtalare, Bluetooth, Radio AM /FM och subwoofer

• 2 stycken 6,5”Polk kabinett högtalare (endast tillgänglig med Premium Polk Stereo System)

BELYSNING 
• Midnight Glow ljussystem, upplysta kabinetthörn och 360° sockelbelysning (ej tillgängligt med stenkabinett)

RENING
• SpaFrog system, inbyggt system för renare, klarare och mjukare vatten (brom och vattenkonditioneringspatroner  
 ingår inte)

WORLDWIDE WIFI APP
• Worldwide Wireless Spa Control App, styr ditt spabad från vart som helst i världen

KABINETT 
• Sten kabinett, slitstarka, underhållsfria stenliknande kabinettsidor tillgänglig i Java eller Sandstone 
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Det är lätt att ta hand om akrylen från Lucite, ett av de mest glansiga, högkvalitativa ytmaterialen som finns. 
Den ickeporösa ytan förhindrar smuts från att fastna och motstår fläckar bättre än andra plastmaterial. Med 
normal användning är Lucite så tålig att den behåller sin skönhet med minimal ansträngning. Med Lucite Spa 
akryl håller sig ytan glänsande och vacker.

Tillverkad av högkvalitativ vattentålig vinyl som är förstärkt med 
polyester kommer dessa lock att ge högsta nivå av isolering och 
skydd under extrema väderförhållanden.

White Sierra* Silver Marble* Oceanwave Opal Summer Sapphire

Midnight Opal* Tuscan Sun* Midnight 
Canyon*

Oyster Opal* White Pearl*

Glacier 
Mountain*

Winter 
Solstice*

Noir Mocha Smoke 

Mineral White*Smoky
Mountains*

Storm Clouds

VAL AV AKRYL

VAL AV LOCK

* Pelican Bay finns i endast dessa färger
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Dessa vackra och hållbara kabinettsidor i stenliknande 
utföranden är också ett möjligt tillval som ger dig 
många underhållsfria år av exteriörern. Dessa 
kabinettsidor är slitstarka och motståndskraftiga mot 
blekning och fläckar.

Mocha

Sea Oats

Java 

Smoke

Noir

Sandstone

Artesian Elite modellerna använder sig av de exklusiva och hållbara kabinettsidorna Monarch Elite som ger dig 
många underhållsfria år av exteriören. Paneler är gjorda av ett slitstarkt, syntetiskt material som tål de hårdaste 
väderförhållandena inklusive snö, fuktighet, regn, slitage och värme. Kabinettsidorna rengörs enkelt med tvål 
och vatten om det behövs.

VAL AV KABINETTSIDOR

STENLIKNANDE SIDOR

GARANTI
• Ramkonstruktion, 12 år
• Akryl, 5 år
• Elektronik, 3 år
• Slangar och kopplingar, 3 år
• Kabinettsidor, 2 år
• Stereo och AOP system, 1 år

OBSERVERA: Färgproverna i denna broschyr ska endast användas som en 
riktlinje och har framtagits för att matcha verkligheten så nära som möjligt på de 
akryl-, kabinettsidor och lock som används. På grund av utskriftsprocesser kan 
det dock inte garanteras att de visade färgerna eller mönstren är 100 % korrekta. 
Vänligen kontakta din lokala Artesian Spas återförsäljare för mer information.

Vi har gjort allt vi kan för att göra specifikationer, tekniska detaljer och all annan 
information du ser i denna broschyr korrekt vid tidpunkten för utgivandet av 
denna brochyr. Mått, kapacitet och vikter är ungefärliga. Vi reserverar oss för 
eventuella ändringar eller tryckfel som kan förekomma.

Världsomspännande WiFi-appen är gratis under de första 12 månaderna och 
kräver sedan en årlig licensavgift efter det. Om det inte förnyas efter 12 månader 
fortsätter appen att fungera i lokalt läge. Vissa bilder som används i denna 
broschyr är endast illustrativa och vissa är digitala. Bilder i katalogen kan visa 
bad både med och utan extra tillval.

Avvikelser från dessa garantier kan förekomma, för mer 
information kontakta Artesian Spas Sverige eller din närmsta 
återförsäljare.
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Din närmaste auktoriserade Artesian Spas återförsäljare är:

W

hatSpa?

APPROVE

D

BISHTA
PROMOTING SAFE SPA WATER

poolandspa.com

Telefon nr: +46 (0) 8 503 343 00    Hemsida: www.artesianspas.se     E-post: info@artesianspas.se
  Instagram: artesian_spas_sverige     Facebook: Artesian Spas Sverige

www.artesianspaseu.com


