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Byggda för att hålla samma kvalité i världsklass 
som Artesian Spas är kända för, men våra TidalFit 
träningspooler är helt i en egen klass för sig.

Förutom att både hantverket och den fantastiska 
designen av Tidalfit gör dem extra tilltalande är de 
dessutom robusta och energieffektiva samt 
erbjuder unika tillval för att tillgodose varje individs 
enskilda smak. Med sex unika modeller att välja 
på finns det en TidalFit som passar alla. Varje 
modell har sitt eget individuella simsystem, var 
och en utrustad med varierande kraft och 
justerbarhet. Utöver detta kan du skräddarsy ditt 
TidalFit genom att addera tillval som Hydroterapi 
och olika träningsmöjligheter för att passa just dig. 
Ytterligare tillval som finns är vårt revolutionerande 
reningssystem för kristallklart vatten och våra 
innovativa stereoanläggningar, WiFi styrning och 
belysning för den ultimata Swim Spa upplevelsen. 

Du kan välja modell och tillval som passar perfekt 
för just dina behov och därmed få ditt egna 
skräddarsydda TidalFit spa.
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Vattenträningssystem
RODD & STYRKETRÄNING
• Rodd
Smidigt, utan att belasta kroppen, sprids intensiteten av roddträning jämnt ut över kroppens tre stora 
muskelgrupper: bål, ben och armar. Denna träningsform hjälper till att tona alla dessa muskelgrupper 
istället för bara träna en muskelgrupp i taget.
• Motståndsband och handtag
Motståndsband används i TidalFit poolen för biceps/ triceps övningar, axel och bröstpress. Dessa övningar 
för överkroppen är speciellt konstruerade för att bygga upp styrka.

ETT LÖPBAND I VATTNET
• Stationär motståndsträning
Motståndssystemet i vattnet ökar på dimensionen av TidalFit poolens olika träningsalternativ. Att gå mot 
vattnets motstånd ökar farten på din kaloriförbränning och stärker dina muskler.

Den perfekta simturen 
TidalFit träningspooler är byggda enligt professionell standard och är det ultimata sättet att simma och träna 
med komforten av att vara hemma i ditt eget hem. Vi har fem unika modeller med olika simsystem som alla 
har varierande grader av kraft för att passa alla, oavsett dina simkunskaper.

ActivePlus EP-12 har ett Dual swim jet system som skapar en motström, perfekt för familjer att njuta av 
tillsammans. Premium EP-14, Core Swim och Pro EP-15 TidalFit modellerna har Quad swim jets vilket 
ger en starkare ström som kan anpassas ned till halva styrkan, perfekt för en varierad kapacitet inom familjen. 
Vår DT-13 och DTL-14 har också ett Quad swim jet system. Det är en kombination av vår träningspool i 
världsklass med tillval av Hydroterapi, integrerat i en och samma enhet, allt för att ge dig den ultimata 
spaupplevelsen.

För en ännu mer kraftfull simtur, varför inte lägga till den nya Variable flow swift water trainer (VFSWT) 
som är perfekt för professionell simträning. 

TIDALFIT TRÄNINGSPOOLER 



Variable flow swift water trainer

Hydroterapi och innovation
Artesian Spas är kända för att producera det ultimata inom hydromassageteknik och tillvalet av 
Hydroterapisystemet som finns på TidalFit är inte annorlunda. Tillgängligt tillval för de flesta modellerna, ger 
detta system med många Helix™ jets med egen Hydroterapipump, en oöverträffad massage som arbetar 
sig djupt in i muskelvävnaden. Detta alternativ är det perfekta tillvalet för att få dina muskler att slappna av 
och varva ner efter ditt träningspass.  

TidalFits nya Variable flow swift water trainer (VFSWT) är ett ännu kraftfullare simsystem med varvtalsstyrda 
pumpar och specialdesignade jets för att ge en balanserad och stabil motström. Detta system öppnar upp 
för en mängd olika alternativ med varierande motstånd som enkelt styrs genom att trycka på touchskärmen.
Simmotståndet kan ställas in varsomhelst mellan 0 till 100 %. Skräddarsydd intervallträning kan ställas in 
med hjälp av de tio tillgängliga programmen som kan varieras i tid från 1 till 30 minuter i kombination med 
att motståndet ställs in mellan 0 till 100 %. Detta gör att TidalFit kan användas av alla, från nybörjare upp till 
avancerade simmare.    

 
 

  
   

 

 

 

 
 

Du har också möjlighet att lägga till den nya avancerade och 
integrerade stereon. Anslut bara via Bluetooth för att omedelbart börja 
njuta av dina favoritlåtar.

Med ditt nya Variable flow swift water trainer tillval kommer din TidalFit
fullt utrustad med:

Variable flow swift water trainer och nya avancerade och integrerade stereo tillvalet finns ej tillgängliga för EP-12.

Variable flow swift water trainer 
tillval för DT-13, DTL-14, Core 
Swim-14, EP-14 och EP-15:

Nya avancerade och  
integrerade stereo tillval för EP 
modeller:

2 stycken 3.0 hk variabla 
pumpar 
4 stycken riktbara 6 tums 
sim jets
Inbyggt Wi-Fi
Touchskärm med flera 
programmerbara sim- och 
träningsalternativ

Nya avancerade och 
integrerade stereo tillval för  
DT / DTL modeller:

Spa Set Temperature

72oF
99oF

12:18:07 PM



EP-12 Valbara funktioner
Hydroterapisystem:
    • 28 stycken Helix™ jets                           
    • 3,0 hk 1- hastighetspump
    • Bellagio vattenfall
    • Dubbelsits med 12 stycken Helix™ jets 
       (inkl. 1.4 hk pump)

Dynabrite LED-belysningssystem:
    • 8 stycken 2 tums RGB- LED lampor                            
    • 1 stycken 5 tums RGB-LED lampa
    • LED-belysning i Bellagio vattenfall

Tillval för vattenrening:
    • Ozon                             
    • Crystal ProPure™ 
    • Diamond AOP™

Stereo tillval:
    • BBA™ helt integrerat ljudsystem               
       (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)                            
    • Artesian Bluetooth® Music Experience 
          (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)         

    • 2 stycken utvändiga högtalare

Vattenträning:
    • Swim Pro stationära simmotståndsträning                       
    • Rodd och motståndsband

Ytterligare tillval: 
    • World Wide WiFi Spa Control                            
    • Stenkabinett (endast i utföranden som är halvt nedsänkt i mark)

EPEP-12 ACTIVE PLUS
Specifikationer EP-12

Simsystem Dubbla justerbara simjets 

Mått 366 x 231 x 132cm 

Torrvikt 907 kg

Vikt med vatten 5828 kg

Vattenkapacitet 4921 liter

Pumpar 2 hk pump

Cirkulation / filtrering 24- timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Utrustning 18 tums handtag

Poolbelysning

Tillgänglig i Halvt nedsänkt i mark

Ovan mark

Tillval dubbelsits 
*Endast tillgänglig för Active Plus EP-12 med Hydroterapi

*Badet på bilden visas med tillvalet Hydroterapisystem samt Dynabrite
LED-belysningssystem.



EPEP-14 PREMIUM

Specifikationer EP-14

Simsystem Fyra justerbara simjets

Mått 427 x 231 x 132cm

Torrvikt 1020 kg

Vikt med vatten 7380 kg

Vattenkapacitet 6360 liter

Pumpar 2 x 2 hk pumpar

Cirkulation / filtrering 24- timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Utrustning 2 stycken 18 tums handtag

Poolbelysning

Tillgänglig i Halvt nedsänkt i mark

Ovan mark

EP-14 Valbara funktioner
Uppgraderat simsystem:
    • Variable flow swift water trainer (VFSWT)

    • 2 stycken 3,0 hk variabla pumpar
    • 4 stycken VFSWT sim jets (ersätter standard jets)

    • Inbyggd WiFi och touchskärm
      
Hydroterapisystem:
    • 28 stycken Helix™ jets                             
    • 3,0 hk 1-hastighetspump
    • Bellagio vattenfall

Dynabrite LED-belysningssystem:
    • 12 stycken 2 tums RGB- LED lampor                           
    • 1 stycken 5 tums RGB-LED lampa 
    • LED-belysning till Bellagio vattenfall

Tillval för vattenrening:
    • Ozon                             
    • Crystal ProPure™ 
    • Diamond AOP™

Stereo tillval:
    • Nya avancerade och integrerade stereo systemet – bara
       tillgänglig med VFSWT (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)

    • BBA™ helt integrerat ljudsystem - endast tillgänglig med  
       Quad Swim System (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)                            
    • Artesian Bluetooth® Music Experience  
       (inkl. 4 högtalare och subwoofer)         
    • 2 stycken utvändiga högtalare      
 

Vattenträning:
    • Swim Pro stationära simmotståndsträning                            
    • Rodd och motståndsband     

Ytterligare tillval:
    • World Wide WiFi Spa Control - endast tillgänglig
       med Quad Swim System 
    • Stenkabinett (endast i utföranden som är halvt nedsänkt i mark)

*Badet på bilden visas med tillvalet Hydroterapisystem samt Dynabrite
LED-belysningssystem.



Core Swim Valbara funktioner
Uppgraderat simsystem:
    • Variable flow swift water trainer (VFSWT)

    • 2 stycken 3,0 hk variabla pumpar
    • 4 stycken VFSWT sim jets (ersätter standard jets)

    • Inbyggd WiFi och touchskärm

Dynabrite LED-belysningssystem:
    • 12 stycken 2 tums RGB- LED lampor                           
    • 1 stycken 5 tums RGB-LED lampa 
    • LED-belysning till Bellagio vattenfall

Tillval för vattenrening:
    • Ozon                             
    • Crystal ProPure™ 
    • Diamond AOP™

Stereo tillval:
    • Nya avancerade och integrerade stereo systeme - bara  
       tillgänglig med VFSWT (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)

    • BBA™ helt integrerat ljudsystem - endast tillgänglig med  
       Quad Swim System (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)                            

    • Artesian Bluetooth® Music Experience  
       (inkl. 4 högtalare och subwoofer)         
    • 2 stycken utvändiga högtalare

CS CORE SWIM-14
Specifikationer Core Swim-14

Simsystem Fyra justerbara simjets

Mått 430 x 231 x 137cm

Torrvikt 1020 kg

Vikt med vatten 7171 kg

Vattenkapacitet 6151 liter

Pumpar 2 x 2 hk pumpar

Cirkulation / filtrering 24-timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Utrustning Bellagio vattenfall

3 stycken 18 tums handtag

Poolbelysning

Tillgänglig i Halvt nedsänkt i mark

Ovan mark

Vattenträning:
    • Swim Pro stationära simmotståndsträning                            
    • Rodd och motståndsband     

Ytterligare tillval:
    • World Wide WiFi Spa Control - endast tillgänglig med  
       Quad Swim System
    • Stenkabinett (endast i utföranden som är halvt nedsänkt i mark)

  *Badet på bilden visas med tillvalet Dynabrite LED-belysningssystem.



EPEP-15 PRO

Specifikationer EP-15

Simsystem Fyra justerbara simjets

Mått 457 x 231 x 152cm

Torrvikt 1088 kg

Vikt med vatten 8659 kg

Vattenkapacitet 7571 liter

Pumpar 2 x 2 hk pumpar

Cirkulation / filtrering 24- timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Utrustning 2 stycken 18 tums handtag

Poolbelysning

Tillgänglig i Halvt nedsänkt i mark

Ovan mark

EP-15 Valbara funktioner
Uppgraderat simsystem:
    • Variable flow swift water trainer (VFSWT)
    • 2 stycken 3,0 hk variabla pumpa
    • 4 stycken VFSWT sim jets (ersätter standard jets)
    • Inbyggd WiFi och touchskärm

Hydroterapisystem:
    • 34 stycken Helix™ jets                             
    • 3,0 hk 1-hastighetspump
    • Bellagio vattenfall

Dynabrite LED-belysningssystem:
    • 12 stycken 2 tums RGB- LED lampor                         
    • 1 stycken 5 tums RGB-LED lampa 
    • LED-belysning till Bellagio vattenfall

Tillval för vattenrening:
    • Ozon                             
    • Crystal ProPure™ 
    • Diamond AOP™

Stereo tillval:
    • Nya avancerade och integrerade stereo systemet – bara  
       tillgänglig med VFSWT  (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)

    • BBA™ helt integrerat ljudsystem - endast tillgänglig med  
       Quad Swim System  (inkl. 4 stycken högtalare och)                            
    • Artesian Bluetooth® Music Experience
       (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)         
    • 2 stycken utvändiga högtalare

 

*Badet på bilden visas med tillvalet Hydroterapisystem, VFSWT, integrerat stereosystem
samt Dynabrite LED-belysningssystem.

Vattenträning:
    • Swim Pro stationära simmotståndsträning                        
    • Rodd och motståndsband

Ytterligare tillval:
    • World Wide WiFi Spa Control - endast tillgänglig  
       med Quad Swim System                          
    • Stenkabinett (endast i utföranden som är halvt ned 
       sänkt i mark)



ARTESIAN SPAS ÄR STOLTA ÖVER ATT PRESENTERA
DEN NYA OCH REVOLUTIONERANDE KONCEPTET
MED DUBBELTEMPERERAT SWIM SPA.

DTDUAL TEMPTRÄNINGSPOOL



“KVALITÉ, STYRKA, PRESTANDA, VÅRT 
PATENTERADE DUBBELTEMPERERADE 

SWIM SPA HAR ALLT!”



(DTL-14 i L-format utförande)

DT

Dual Temp träningspooler
DT-13 och DTL-14 träningspooler har vårt unika 
Quad swim jet system som standard för att ge en 
kraftfull och fullt justerbart simmotstånd. 
Dual Temp poolerna är också tillgängliga med en 
mängd valfria tillvalsfunktioner inklusive vårt nya 
Variable flow swift water trainer och Aquatic training 
system med roddstänger och simmotståndsträning 
för att garantera att du får allt du behöver i den 
perfekta träningspoolen. 

Den perfekta 
kombinationen
TidalFit från Artesian Spas är stolta över att 
presentera ett nytt unikt koncept för ett 
dubbeltempererat bad. Under många år har det 
varit svårt att hitta den perfekta kombinationen av 
spabad och träningspool, det har dessutom funnits 
begränsat med tillval tillgängliga. Det nya TidalFit 
Dual Temp sortimentet övervinner allt detta genom att 
kombinera en separat träningspool med ditt val av 
Hydroterapi Spa, sömlöst integrerat för att skapa ett 
19-fots eller 21-fots Dual Temp Swim Spa eller ett 
vackert L-format Dual Temp Swim Spa.

Varje enskild sida erbjuder separata temperatur-, 
jets- och ljusinställningar och erbjuder alla 
premiumkvalitets funktionerna som finns i våra andra 
TidalFit och Artesian Hydroterapi Spas. Det finns 
även möjlighet att få ditt TidalFit Dual Temp Swim 
Spa i utförandet för bad som är halvt nedsänkt i 
marken.

DUAL TEMPTRÄNINGSPOOL  

(D
T-

13
)



(DTL-14 L-format utförande)

Dual Temp Spa modeller
Artesian har skapat tre unika spabadsmodeller 
som är anpassade till DT-13 och DTL-14:

    • Ett kompakt 6-fots spa med 35 stycken       
       HelixTM jets, nackjets, automatisk 24- timmars       
       cirkulationsfiltreringssystem, RGB  belysning     
       och rofyllande vattenfall.

    • Två större 8-fots spabad med val på 45 eller  
       61 stycken HelixTM jets, nackjets, två fotjets,        
       automatisk 24- timmars cirkulations  
       filtreringssystem, RGB belysning och   
       rofyllande vattenfall.

Varje spa har ett urval av tillval och ett brett utbud 
av färgalternativ vilket gör att du kan skapa det 
perfekta spabadet för att matcha din TidalFit 
träningspool.



DT-13 Valbara funktioner
Uppgraderat simsystem:
    • Variable flow swift water trainer (VFSWT)

    • 2 stycken 3,0 hk variabla pumpar
    • 4 stycken VFSWT sim jets (ersätter standard jets)

    • Inbyggd WiFi och touchskärm

Hydroterapi spa:
    • DT-6 35 stycken Helix™ Jet-modell                             
    • DT-8 45 stycken Helix™ Jet-modell
    • DT-8 61 stycken Helix™ Jet-modell

Dynabrite LED-belysningssystem:
    • 8 stycken 2 tums RGB- LED lampor                            
    • 1 stycken 5 tums RGB-LED lampa 
    • LED-belysning till Bellagio vattenfall

Tillval för vattenrening:
    • Ozon                             
    • Crystal ProPure™ 
    • Diamond AOP™

Stereo tillval:
    • Nya avancerade och integrerade stereo 
       systemet- endast tillgänglig med VFSWT
             (4 stycken spahögtalare och 2 stycken poolhögtalare, endast tillgängliga med VFSW)

DTDT-13 POOL 
Specifikationer DT-13

Sim system Fyra justerbara simjets

Mått 405 x 231 x 137cm

Torrvikt 948 kg

Vikt med vatten 7099 kg

Vattenkapacitet 6151 liter

Pumpar 2 x 2 hk pumpar

Cirkulation / filtrering 24-timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Utrustning Bellagio vattenfall

3 stycken 18 tums handtag

Poolbelysning

Tillgänglig i Halvt nedsänkt i mark

Ovan mark

Vattenträning:
       • Swim Pro stationära vattenmotståndsträning          
       • Rodd och motståndsband    

Ytterligare tillval:
       • Stenkabinett (endast i utföranden som är halvt nedsänkt i mark)



DTLDTL-14 POOL
Specifikationer DTL-14

Sim system Fyra justerbara simjets

Mått 427 x 231 x 137cm

Torrvikt 102 kg

Vikt med vatten 7381 kg

Vattenkapacitet 6360 liter

Pumpar 2 x 2 hk pumpar

Cirkulation / filtrering 24-timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Utrustning Bellagio vattenfall

3 stycken 18 tums handtag

Poolbelysning

Tillgänglig i Halvt nedsänkt i mark

Ovan mark

DTL-14 Valbara funktioner
Uppgraderat simsystem:
    • Variable flow swift water trainer (VFSWT)

    • 2 stycken 3,0 hk variabla pumpar
    • 4 stycken VFSWT sim jets (ersätter standard jets)

    • Inbyggd WiFi och touchskärm

Hydroterapi spa:
    • DT-6 35 stycken Helix™ Jet-modell                             
    • DT-8 45 stycken Helix™ Jet-modell
    • DT-8 61 stycken Helix™ Jet-modell

Dynabrite LED-belysningssystem:
    • 8 stycken 2 tums RGB- LED lampor                            
    • 1 stycken 5 tums RGB-LED lampa 
    • LED-belysning till Bellagio vattenfall

Tillval för vattenrening:
    • Ozon                             
    • Crystal ProPure™ 
    • Diamond AOP™

Stereo tillval:
    • Nya avancerade och integrerade stereo 
       systemet- endast tillgänglig med VFSWT
            (4 stycken spahögtalare och 2 stycken poolhögtalare, endast tillgängliga med VFSW)

Vattenträning:
       • Swim Pro stationära vattenmotståndsträning          
       • Rodd och motståndsband    

Ytterligare tillval:
       • Stenkabinett (endast i utföranden som är halvt nedsänkt i mark)



Stereo tillval:
• Nya avancerade och 
   integrerade stereo systemet  
     (4 stycken spahögtalare & 2 stycken            
     poolhögtalare, endast tillgänglig med VFSWT,   
     endast styrbar från poolsidan) 

• Harman Premium Infinity      
   Stereo (inkl. 4 stycken spahögtalare, 2 
     stycken utvändiga högtalare och subwoofer) 

       
• BBA™ helt integrerat  
    ljudsystem
      (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)     

 • Artesian Bluetooth® Music      
    Experience (inkl. 4 stycken högtalare och  
       subwoofer) 

 • 2 stycken utvändiga  
    högtalare

Tillval för vattenrening:
 • Ozon                             
 • Crystal ProPure™ 
 • Diamond AOP™
 • SpaFrog In-line 
    vattenvårdssystem

Ytterligare tillval:
 • World Wide WiFi Spa Control
 • Stenkabinett (endast i utföranden som är      
       halvt nedsänkt i mark)

DT DT-6 SPA

DT-6 Spa Valbara funktioner

Specifikationer DT-6 Spa

Sittplatser 5/6

Mått 183 x 231 x 137cm

Torrvikt 386 kg

Vikt med vatten 1806 kg

Vattenkapacitet 1420 liter

Pumpar    2 stycken massagepumpar

Cirkulation / filtrering 24-timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Lampa Dynabrite™ Multi-color

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Footblasters  Ej tillgängliga

Rofyllande vattenfall Ja

Jets 35 stycken



(Bilden visar bad med 61 st Helix™ jets)

Specifikationer DT-8 Spa

Sittplatser 6

Mått 231 x 231 x 137cm

Torrvikt 430 kg

Vikt med vatten 2133 kg

Vattenkapacitet 1703 liter

Pumpar    3 stycken massagepumpar

Cirkulation / filtrering 24-timmars Whisper pure™

Värmare 3 kw

Fullskum Ja

Lampa Dynabrite™ Multi-color

Filtertyp 1 x 50 sq ft filter

1 x Microfilter 

Footblasters Ja

Rofyllande vattenfall Ja

Jets 45 / 61 stycken

Stereo tillval:
• Nya avancerade och 
   integrerade stereo systemet  
     (4 stycken spahögtalare & 2 stycken            
     poolhögtalare, endast tillgänglig med VFSWT,   
     endast styrbar från poolsidan) 

• Harman Premium Infinity      
   Stereo (inkl. 4 stycken spahögtalare, 2 
     stycken utvändiga högtalare och subwoofer) 

       
• BBA™ helt integrerat  
    ljudsystem
      (inkl. 4 stycken högtalare och subwoofer)     

 • Artesian Bluetooth® Music      
    Experience (inkl. 4 stycken högtalare och  
       subwoofer) 

 • 2 stycken utvändiga  
    högtalare

Tillval för vattenrening:
 • Ozon                             
 • Crystal ProPure™ 
 • Diamond AOP™
 • SpaFrog In-line 
    vattenvårdssystem

Ytterligare tillval:
 • World Wide WiFi Spa Control
 • Stenkabinett (endast i utföranden som är      
       halvt nedsänkt i mark)

DTDT-8 SPA

DT-8 Spa Valbara funktioner



Summer Sapphire

Standard
• 6 till 3 tums ASTM Super Deluxe lock
• Avancerat digitalt styrsystem:
   LCD-panel i färg, WiFi klar (Modul krävs)
   flerspråkig, användarvänligt gränssnitt
• 18 tums handtag
• Bellagio vattenfall (endast Core Swim, DT-13 & DLT-14)
• Fullskum med ABS-botten
• 5 tums poolbelysning
• 0,25 hk Hi-Flo cirkulationssystem
• Förberedd för ozon
• Tillgänglig för halvt nedsänkt i mark och ovan mark

SSTANDARD UTRUSTNING

Halvt nedsänkt
 i mark utförande

VFSWT jets Bellagio vattenfall 

WhiteSierra

Sierra

Silver Marble

Silver Marble

Oceanwave Opal

Oceanwave Opal

Taupe

Midnight Opal Tuscan Sun Midnight Canyon Oyster Opal White Pearl

Glacier Mountain

Grey

Winter Solstice

Antique

Mineral White

Java

Storm Clouds

Charcoal Black

Swim Spa akrylfärger

Akrylfärger för Dual Temp spa delen

Underhållsfria kabinettsidor

Smoky Mountains



Uppgraderingar
VARIABLE FLOW SWIFT WATER TRAINER
• Variable fow swift water trainer (ej tillgänglig för EP-12)
• 2 stycken 3,0 hk Variabla pumpar
• 4 stycken justerbara 6 tums jets
• Inbyggd WiFi och touchskärm 
HYDROTERAPISYSTEM
• Helix™ Massage jets (endast EP-12, EP-14 och EP-15)
• Bellagio vattenfall (endast EP-12, EP-14 och EP-15)

LED LJUS
• Dynabrite RGB-ljus
VATTENRENING
• Ozon
• Crystal ProPure™ Ozonblandningskammare
• Diamond AOP™ ProPure Advanced Oxidation
• SpaFrog In-line vattenvårdssystem (endast tillgängligt för DT)
VATTENTRÄNING
• Stationärt simmotstånd, roddstänger och motståndsband

WORLDWIDE WIFI APP MODULE
• Obligatoriskt för att styra spabadet trådlöst via Smart Device appen.

STEREO SYSTEM
• Nya avancerade och integrerade stereo systemet (endast tillgängligt med VFSWT)
• Bluetooth® Music Experience (endast tillgänglig med standard simsystem)
• BBA™ Bluetooth® helt integrerad i spa-digitalkontrollen (endast tillgänglig med standard simsystem)
• Harman Premium Infinity Stereo (endast tillgängligt för DT)

Standard Garanti
• Ramkonstruktion, 12 år
• Akryl, 5 år
• Elektronik, 3 år 
• Slangar och kopplingar, 3 år 
• Kabinettsidor, 2 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 mönstrena 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.
Garanti gäller enligt ovan nämnda regler, för mer information kontakta din närmsta Artesian Spas 
återförsäljare.
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.

OTILLVALS UTRUSTNING

*endast i utföranden som är halvt nedsänkt i mark

Diamond AOP™

The Diamond AOP™ ProPure Advanced Oxidation kombinerar microfiltrering, högeffektivitets cirkulationspump, UV ljus, ozon och 
ProPure Mixer för att eliminera bakterier effektivt i den mest avancerade oxidationsprocessen (AOP) för vattenrening.

Spa Set Temperature

72oF
99oF

12:18:07 PM

Java*Sandstone*

Stenkabinett

VFSWT LCD

Akrylfärger för Dual Temp spa delen



från

Om Artesian Spas
Artesian Spas är en prisbelönt amerikansk tillverkare av skräddarsydda, lyxiga 
Hydroterapi spabad och träningspooler. Artesian Spas unika handgjorda bad med 
innovativ design och med teknologi i framkant har satt branschstandarden och 
gjort Artesian Spas till ett välkänt märke över hela världen. Med återförsäljare i över 
60 länder och fortfarande ett växande företag, erbjuder Artesian Spas branschens 
ledande premium bad: Artesian Elite, Island Spas, South Seas, Garden Spas, och 
den innovativa träningspoolen TidalFit. 

Din närmaste auktoriserade TidalFit återförsäljare är:

www.artesianspas.se
www.artesianspaseu.com

+46 (0) 8 503 343 00info@artesianspas.se

artesian_spas_sverigeArtesian Spas Sverige


