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Klass

Platser

Jets

Pumpar

Vikt / Vikt med vatten

Vattenvolym

South Seas Spas - Moderna spabad som är sofistikerade och har stil.

Våra South Seas Spas är perfekt kombinerade i sin utformning med ny,innovativ teknik och fräsch design som 
finns tillgängliga i två olika varianter, Standard och vårt högklassiga lyxsortiment, Deluxe.
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532L DX

533DL DX

Klass
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Platser
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Jets

Jets

Pumpar

Pumpar

Vikt / Vikt med vatten

Vikt / Vikt med vatten

Vattenvolym

Storlek

Storlek

Storlek

Vattenvolym
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Standard

193 kg / 1063 kg

19

871 l

198 x 152 x 76 cm

213 x 152 x 81 cm

208 x 165 x 79 cm

2hp 2 hastigheter

3

Deluxe

Deluxe

3

32

33

2hp 2 hastigheter

2hp 2 hastigheter

231kg / 1045kg

814 l

249 kg / 1195 kg

946 l

519P
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Deluxe Klass
Funktioner (valfri på standard modeller)

Toppbelysning
   Finns på de flesta modeller

Dynastar LED-belysningBelyst vattenfall

Deluxe Class - Deluxe bygger vidare på Standard-
modellerna och lägger till ännu fler spännande 
funktioner. Resultatet är spabad som riktigt utstrålar lyx. 

Med hjälp av ett stort antal jets och kraftfulla pumpar ger 
Deluxe-klassen suverän hydroterapi. Baden kan utrustas 
med antingen en, två eller tre pumpar, beroende på hur 
kraftig massage du vill ha. Flera av Deluxe-modellerna 
har därtill jets som är särskilt avsedda för nack-, vad- 
och fotmassage.

Samtliga modeller i serien har multifärgad Dynastar-
belysning och en bakgrundsbelyst vattenfallskudde 
som standard, vilket ger en fantastisk atmosfär i mörker. 
Deluxe-serien har 13 olika modeller att välja mellan och 
du kommer utan tvekan hitta det perfekta spat för dig 
bland dessa.

Standard Class - South Seas Spas Standard bjuder 
på hantverk av högsta kvalitet med elegant och 
ergonomisk form, ett rikt urval av rostfria jets och 
sköna huvudkuddar. Varje individuellt säte har fått 
sin formation av jets för att du ska få en så varierad 
massage som möjligt.

Trots hög prestanda är South Seas Spas Standard 
väldigt energieffektiva och utrustade med energisnåla 
pumpar, tystgående filtrering och marknadens bästa 
isolering.

Med South Seas Spas Standard sätter vi ribban högt 
för vad en introduktionsserie kan göra. Här tummas 
det inte det minsta på kvalitet eller funktioner. Du får 
ett exceptionellt spa till ett exceptionellt pris.

600 Series
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Deluxe

228 kg / 1268 kg

27

1040 l

2hp 2 hastigheter

Klass

Klass

Platser

Platser

Jets

Jets

Pumpar

Pumpar

Vikt / Vikt med vatten

Vikt / Vikt med vatten

Storlek

Storlek

Vattenvolym

Vattenvolym

183 x 183 x 81 cm

198 dia x 91 cm

Deluxe

27

159 kg / 917 kg

2hp 2 hastigheter

757 l

627M DX

627C DX
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Storlek

Storlek

213 x 213 x 91 cm

213 x 213 x 91 cm

Deluxe Klass
Funktioner (valfri på standard modeller)

Dynastar LED-belysningBelyst vattenfall

*

*
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Platser

Jets

Pumpar

Vikt / Vikt med vatten

Vattenvolym

700 Series

Klass

Klass

Platser

Platser

Jets

Jets

Pumpar

Pumpar

Vikt / Vikt med vatten

Vikt / Vikt med vatten

Standard

29

2hp 2 hastigheter

Deluxe

48

2hp + 3hp

329 kg / 1691 kg

1363 l

Vattenvolym

Vattenvolym

743D DX

Deluxe

43

2hp + 3hp

227 kg / 1418 kg

1192 l
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729L 748L DX

6

729B 748B DX

Standard

29

2hp 2 hastigheter

7

Deluxe

48

2hp + 3hp

329 kg / 1691 kg

1363 l

Storlek 213 x 173 x 91 cm

Toppbelysning
  Finns på de flesta modeller*



275 x 231 x 91 cm

900 Series
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Deluxe

439 kg / 2521 kg

65

2082 l 

2hp  + 3hp + 1.4hp

965L DX

800 Series
*

*

*
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860L DX

Deluxe

60

2hp + 3hp + 1.4hp

850L DX
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Deluxe

50

2hp + 3hp

364 kg / 2066 kg

1703 l

Storlek

Storlek

Storlek

Storlek

231 x 231 x 91 cm

231 x 231 x 91 cm

231 x 231 x 91 cm
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Platser

Jets

Pumpar

Vikt / Vikt med vatten

Vattenvolym
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Deluxe

364 kg / 2066 kg

53

1703 l

2hp + 3hp

853DL DX

860B DX

Deluxe

60

2hp + 3hp + 1.4hp

850B DX

7

Deluxe

50

2hp + 3hp

364 kg / 2066 kg

1703 l



Vattenfallskudde
South Seas Deluxe har som standard en 
vattenfallskudde installerad. Njut av vattenfallets 
porlande ljud eller sätt dig under det och känn 
det varma vattnet rinna nedför nacke och axlar. 
Dessutom lyses vattenfallet upp med multifärgat 
ljus tack vare Dynastar systemet.

Stora 5" Jets Nackjets

Toppbelysning

Belysning längs kanten framhäver karets
iögonfallande design och ger en läcker ljusshow
såväl ovan som under vattenytan.

Obs: standard på de flesta Deluxe och tillval på de
flesta Standard.

Komplett utbud av jets (inkl stora
5-tumsjets)
De större 5-tumsjetsen ger ett högre vattentryck för 
att ordentligt kunna massera de stora musklerna i 
kroppen. De medelstora munstyckena sitter i sin tur 
i små grupper och masserar t ex vader, knäleder, 
deltamuskler, biceps och triceps, medan de små 
masserar större delar av kroppen som ryggen. 
Samtliga South Seas-modeller har jets av 4-5 olika 
storlekar, både roterande och riktade.

Obs: 5-tumsjets är enbart standard på Deluxe.

Nack-, ben- och fotmassage
Med South Seas nackjets slipper du gå med smärta 
i nacke och axlar. Detta innovativa system har två 
kraftfulla jets som löser upp spänningar där det behövs 
som mest. 

Speciella ben- och fotjets finns på utvalda South Seas 
modeller och vissa av dessa har särskilda fotkupoler. 
Dessa fokuserar på områden som många andra 
spabad saknar och ger dig en heltäckande massage 
från topp till tå. 

Obs: nackjets är standard på vissa Deluxe. Ben- och 
fotmassage finns på de flesta Deluxe och på vissa 
Standard.

Funktioner
Dynastar LED-belysning
Dynastar lyser upp både struktur och detaljer på
spats insida. Det kan antingen lysa med ett fast
enfärgat sken eller långsamt tona mellan olika färger,
vilket skapar en vacker och inbjudande ljusshow.
Innehåller 3 små lampor och 1 stor lampa, samt
vattenfallsbelysning.

Obs: standard på samtliga Deluxe och tillval på
Standard.

Obs: standard på Deluxe och tillval på Standard
(utom 519P)

Rostfria Jets
Blanka, stilrena och korrosionsresistenta massagejets 
finns på samtliga South Seas-modeller.

Obs: standard på samtliga spabad.

ArcticPac-isolering
Samtliga South Seas-modeller är isolerade med skum 
på kar och ledningar, samt med värmereflekterande 
folie på kabinettets insida. Detta ger en kraftig isolering 
som klarar även hårda skandinaviska vintrar.

Obs: standard på samtliga modeller.



Grandwood-Kabinett
Kabinetten på South Seas är tillverkade av ett  
hållbart och blekningsresistent material som kallas  
GrandWood. Fördelarna med detta syntetmaterial 
är många; det varken ruttnar, rostar, förvrängs eller  
förfaller. Det behöver inte målas eller oljas, utan  
rengörs helt enkelt med lite tvål och vatten. Dessutom 
är det väldigt miljövänligt, då inget trä används.

Obs: standard på samtliga modeller.

Deluxe-lock
Ett robust isoleringslock är ett måste för att spara 
energi och värme. Våra lock är byggda för att klara alla 
sorters väder. Kärnan är tillverkad av  olystyrenskum 
som är 100 mm på mitten och sedan sluttar ned till 60 
mm för att vatten obehindrat ska kunna rinna av.

Obs: standard på samtliga modeller.

ABS-botten
Till skillnad från mer traditionella spabad där plywood 
ofta används för att försluta botten använder vi istället 
en helgjuten platta i ABS-plast. ABS ruttnar inte och 
det skyddar spat från väder, vind och skadedjur.

Obs: standard på samtliga modeller.

Stenkabinett tillval
Underhållsfritt stenkabinett
Föredrar du stenmönster framför trämönster finns 
detta som tillval. 

Obs: stenkabinetten finns ej tillgängliga för 500 eller 
600 series.

  Java Rock     Sandstone

Tillvalsfunktioner
Multifärgad LED-lampa
Den vanliga glödlampan kan enkelt ersättas med en
multifärgad lampa med 10 LEDs. 

Obs: tillval endast på Standard.

Full Skumisolering
Full skumisolering bevarar värme i ditt spabad på bästa 
möjliga sätt. Här används Icynene-skum för att fästa 
ledningar vid karet, vilket minskar slitage och ger mer 
luft på insidan av kabinettet.

Ozonrening
Med ozon renas vattnet snabbare än om man använder 
klor. Vattnet blir också skonsammare för huden, då 
man skär ned på mängden kemikalier som behövs.

AOP-vattenrening
Advanced Oxidation Process (AOP) kombinerar 
UV-sterilisering med ozon och skapar ett kraftfullt 
reningssystem.

Spa Frog System
Spa Frog® In-Line systemet erbjuder vattenvård 
som är inbyggt i spabadet så att du inte behöver 
tillsätta eller mäta kemikalier. Byt bara ut brom- och 
vattenkonditionerings patron vid behov. 

Stereo-tillval
Obs: finns inte på 519P, 532L, 533DL, 627M, 627C 
modeller.

Artesian Bluetooth
Music Experience
• Ljudanläggning med Bluetooth-mottagare (för   
 streaming av musik från smartphone eller iPod)

• AM/FM-radio
• 4 marinhögtalare
• Subwoofer

Kabinetthögtalare
Extra högtalare som monteras på frontkabinettet. Med 
dessa kan stereon användas även när spabadet är 
övertäckt. Lyssna på musik medan du t ex arbetar i 
trädgården eller sitter på altanen.



Oceanwave 
Opal

Deluxe
Klass

Standard
Klass

ANMÄRKNINGAR: - Färgproverna i denna broschyr ska endast 
användas som en riktlinje, skiftningar i färgen kan förekomma.

Vänd dig till din närmaste Artesian Spa återförsäljare för mer 
information.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och eventuella ändringar 
som kan förekomma.

Mått, kapacitet och vikter är ungefärliga. 

Vissa bilder som används i denna broschyr är endast illustrativa och 
kan visa bad som är utrustade med extra tillval

Garanti: Struktur 12 år, Yta/akryl 3 år, slangar och elektronik  2 år, 
Arbete 1 år, Stereo & Ozon / AOP-system 1 år

South Seas Spas

Premium Colours

Kabinettfärger Standardfärger

White

Obs: 965L DX finns endast i Midnight 
Canyon, Silver Marble, Mineral White, 
Sierra, White Pearl, Midnight Opal, 
Winter Solstice, Glacier Mountain, 
Oyster Opal, Smokey Mountains, och 
Tuscan Sun.

White
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Midnight
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Tuscan 
Sun

Winter
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Midnight
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Clouds

Summer
Sapphire
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Mountains 

Grey JavaTaupe BlackAntique

Hydroterapi Massage

Stora 5”- & Nackjets - Standard (flesta modeller)

2 / 3 Powerful Pumps - Standard (flesta modeller)

Vattenfunktioner

Vattenfall Tillval (flesta modeller) Standard

Belysning

Dynastar LED-belysning Tillval Standard

Toppbelysning Tillval (flesta modeller) Standard (flesta modeller)

Multifärgad LED-lampa Tillval -

Grön teknologi

4,65 m2-filter Standard Standard

ArcticPac-isolering Standard Standard

Full Skumisolering Tillval Tillval

Ozon / AOP Tillval Tillval

Spa Frog Tillval Tillval

Stereo System

Bluetooth Stereo System Tillval (flesta modeller) Tillval (flesta modeller)

Kabinetthögtalare Tillval (flesta modeller) Tillval (flesta modeller)

Utseendet

Underhållsfritt kabinett Standard Standard

Underhållsfritt stenkabinett Tillval (flesta modeller) Tillval (flesta modeller)

Rostfria jets Standard Standard

Skydda ditt spabad

ABS-botten Standard Standard

Deluxe-lock Standard Standard

Din närmsta auktoriserade Artesian South Seas  
återförsäljare är:

telefon nr: 08-50433300
hemsida: www.artesian.se


