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Voorwoord
Allseas Spa’s & Wellness werd in 2012 opgericht en zijn inmiddels 
een sterk merk in de spa-markt tot op de dag van vandaag.
Onze spa’s en zwemspa’s zijn ontworpen door onze Internationale 
teams binnen de Crystal Island groep. 

We zijn vertegenwoordigd binnen Europa, China en Australië. We 
beschikken over kantoren in Frankrijk, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk 
en natuurlijk Nederland. Daarnaast worden wij vertegenwoordigd 
door onze dealers in meer dan 35 landen wereldwijd.

Met meer dan 300 werknemers zijn we er trots op onze producten 
te vervaardigen in overeenstemming met strenge kwaliteit- en 
ontwerp procedures, geschikt voor elk land waar wij spa’s op de 
markt brengen. We produceren nu meer dan 10.000 spa’s  en 
zwemspa’s per jaar wereldwijd.

Iedere dag staan wij klaar om onze klanten, zowel professionals als 
particuliere klanten, te adviseren in hun keuze, ongeacht het budget.

In deze catalogus vindt u ons assortiment Spa’s en Zwemspa’s 
2019 inclusief alle mogelijke accessoires passend bij uw Spa of 
Zwemspa.

U bent ook altijd welkom in ons Experience Center / Showroom in 
Bleiswijk, waar u onze spa’s  en zwemspa’s kunt uitproberen.
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Exercise 
Pools
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Jets - Uw zwemspa is voorzien van Zwemjets, 
deze zorgen ervoor dat u eindeloos tegen de 
stroom in kunt zwemmen. De intensiteit van 
de stroming kunt u zelf bepalen, waardoor 
zowel beginnende zwemmers, als ervaren 
zwemmers kunnen zwemmen. Ook bij Aqua 
fitness kunnen de jets gebruikt worden voor 
extra weerstand
Cover - Standaard wordt uw Exercise pool/ 
Zwemspa geleverd met een hoogwaardige 
luxe thermo afdekking waardoor de warmte in 
het bad blijft en er geen vuil in het water komt. 
Al onze covers zijn voorzien van slotjes, zodat 
kinderen en ongewenste gasten geen toegang 
hebben tot uw zwemspa
Filters - Filtratie is een belangrijk onderdeel 
van het wateronderhoud. Daarom gebruiken 
wij een dubbel filtersysteem in combinatie 
met een aparte circulatiepomp. Filters zijn 
eenvoudig te verwijderen en schoon te maken 
om kraakhelder water te garanderen.
Lichttherapie - Bijna alle zwemspa’s zijn 
voorzien van perimeter LED verlichting. De 
kleur van het licht kunt u eenvoudig aanpassen 
aan uw stemming of de gelegenheid.
Isolatie - Elke zwemspa is voorzien van een 
thermo-lock systeem om warmteverlies te 
beperken. Allereerst is de schaal voorzien van 
een laag (waterdicht) schuim met een hoge 
dichtheid om warmteverlies van het water te 
voorkomen. Daarnaast is de binnenzijde van 
de omkasting voorzien van een meerlaagse 
isolatie laag. Ook zijn wij trots op onze “no 
gap” omkastingspanelen, die helpen om het 
stroomverbruik verder te verminderen. Door 
onze productiemethode is de ruimte tussen de 
schaal en de omkasting minimaal, waardoor 
warmte niet kan ontsnappen. Tenslotte zorgen 
onze hoogwaardige covers ook voor beperking 
van het warmteverlies. 
Schaal - Onze Aristech acryl spa-schalen zijn 
de dikste op de markt en hebben versterkte trap 
treden. In combinatie met onze super sterke 
drievoudig versterkte frames die elke zitplaats 
ondersteunen, creëren we een solide zwemspa 
met maximale sterkte. En omdat onze kuipen 
tot 30% zwaarder zijn dan andere merken, weet 
u dat ze gebouwd zijn om lang mee te gaan.
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EP60

Afmetingen 585 x 235 x 152 cm

Aantal zwemjets 4

Gewicht (leeg) 1500 kg

Watercapaciteit 11.000 L

Circulatiepomp Ja

Jetpompen 3 x 3HP

Besturingssysteem Gecko

Kleurendisplay Ja

LED-verlichting Ja

Heater 3KW

Ozon Systeem Ja

Filtratie Dubbel filterhuis

STERLING SILVER

DARK GREY
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EP60 Pro

Afmetingen 585 x 235 x 152 cm

Aantal zwemjets 6

Gewicht (leeg) 1500 kg

Watercapaciteit 11.000 L

Circulatiepomp Ja

Jetpompen 3 x 3HP + 1 x 2HP

Besturingssysteem Gecko

Kleurendisplay Ja

LED-verlichting Ja

Heater 3KW

Ozon Systeem Ja

Filtratie Dubbel filterhuis

STERLING SILVER

DARK GREY



Mono 
Zwemspa’s

8



Mono Zwemspa’s - Waar Exercise pools met 
name gericht zijn op sportieve activiteiten, 
hebben onze mono zwemspa’s een 
geïntegreerd spa gedeelte. Op deze zit- en 
ligplaatsen kunt u heerlijk ontspannen d.m.v. 
hydromassage die uw vermoeide spieren weer 
tot rust brengt.
Door het ruime aanbod zwemspa’s met 
variatie in afmeting, diepte, aantal pompen en 
zwemjets kunt u zelf of samen met een van 
onze adviseurs bepalen welke combinatie van 
de functies sport en ontspanning het beste bij 
u past.
Waar u uiteindelijk voor kiest is afhankelijk van 
uw persoonlijke voorkeur en voor welk doel 
u een zwemspa koopt. Sport, ontspanning  
of beiden.
Jets - Onze zwemspa’s zijn voorzien van 2, 4 of 
6 zwemjets en  een ruime hoeveelheid hydrojets  
met variatie in afmeting en functionaliteit 
om iedere lichaamsgroep de juiste massage  
te geven.
Schaal - Onze Aristech acryl spa-schalen zijn 
de dikste op de markt en hebben versterkte trap 
treden. In combinatie met onze super sterke 
drievoudig versterkte frames die elke zitplaats 
ondersteunen, creëren we een solide zwemspa 
met maximale sterkte. En omdat onze kuipen 
tot 30% zwaarder zijn dan andere merken, weet 
u dat ze gebouwd zijn om lang mee te gaan.
Lichttherapie - Bijna alle zwemspa’s zijn 
voorzien van perimeter LED verlichting. De 
kleur van het licht kunt u eenvoudig aanpassen 
aan uw stemming of de gelegenheid.
Ozongenerator - Naast de filtratie dmv filters 
in combinatie met een circulatiepomp, zijn 
ook alle Allseas (Zwem)spa’s voorzien van 
Premium Easy-Care ozonsysteem.
Ozon doodt kiemen en breekt lichaamsoliën af 
en onze speciale boostkamer maximaliseert de 
efficiëntie van ozon en beschermt u en uw spa. 
Dit betekent kristalhelder water met minder 
onderhoud en minder chemicaliën.
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OD35 Special

Afmetingen 354 x 230 x 100 cm

Aantal zwemjets 2

Aantal hydrojets 50

Gewicht (leeg) 850 kg

Watercapaciteit 3150 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 8

Aantal ligplaatsen 2

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower 
(verwarmd) / 

Aromatherapie
Nee

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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OD38 Special

Afmetingen 385 x 220 x 119 cm

Aantal zwemjets 2

Aantal hydrojets 46

Gewicht (leeg) 950 kg

Watercapaciteit 4800 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 5

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower 
(verwarmd) / 

Aromatherapie
Nee

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY



12

OD42 Special

Afmetingen 420 x 225 x 129 cm

Aantal zwemjets 2

Aantal hydrojets 38

Gewicht (leeg) 1000 kg

Watercapaciteit 5000 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 6

Aantal ligplaatsen 0

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Nee

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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OD52 Special

Afmetingen 524 x 225 x 129 cm

Aantal zwemjets 2

Aantal hydrojets 41

Gewicht (leeg) 1100 kg

Watercapaciteit 6050 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 4

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Nee

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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Arctic 44 
special

Afmetingen 440 x 225 x 154 cm

Aantal zwemjets 2

Aantal hydrojets 19

Gewicht (leeg) 1100 kg

Watercapaciteit 7200 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 1

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Nee

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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Arctic 44 

Afmetingen 440 x 225 x 154 cm

Aantal zwemjets 4

Aantal hydrojets 21

Gewicht (leeg) 1100 kg

Watercapaciteit 7200 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 3 x 3HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 1

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Nee

Kleurendisplay Ja

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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Atlantic 55

Afmetingen 550 x 225 x 154 cm

Aantal zwemjets 4

Aantal hydrojets 21

Gewicht (leeg) 1450 kg

Watercapaciteit 10.000 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 3 x 3HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 1

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Nee

Kleurendisplay Ja

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY



Duo 
Zwemspa’s
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Wilt u het beste van twee werelden, dan kiest u 
voor een duo zwemspa. Duo zwemspa’s hebben 
een gescheiden zwemgedeelte en spa. U kunt 
uw spa gedeelte verwarmen tot 40 graden en 
het zwemgedeelte op een aangename zwem 
temperatuur van 27 graden houden. Zo hoeft 
u niet te kiezen tussen sport, ontspanning of 
plezier, maar kiest u wat u wilt op elk moment.

Cover - Uw zwemspa wordt standaard 
geleverd met een luxe thermo afdekking, maar 
u kunt ook kiezen voor een roll-up cover of een  
(automatisch) roll-deck.
Schaal - Onze Aristech acryl spa-schalen zijn 
de dikste op de markt en hebben versterkte trap 
treden. In combinatie met onze super sterke 
drievoudig versterkte frames die elke zitplaats 
ondersteunen, creëren we een solide zwemspa 
met maximale sterkte. En omdat onze kuipen 
tot 30% zwaarder zijn dan andere merken, weet 
u dat ze gebouwd zijn om lang mee te gaan. 
Ontspanning - Omring jezelf met etherische 
olie aromatherapie, het geluid van een 
druppelende waterval, sfeerverlichting en 
muziek naar keuze (optioneel) om de perfecte 
stemming te creëren en totale ontspanning te 
bereiken.
Ozongenerator - Naast de filtratie d.m.v. filters 
in combinatie met een circulatiepomp, zijn 
ook alle Allseas (Zwem)spa’s voorzien van 
Premium Easy-Care ozonsysteem.
Ozon doodt kiemen en breekt lichaamsoliën af 
en onze speciale boostkamer maximaliseert de 
efficiëntie van ozon en beschermt u en uw spa. 
Dit betekent kristalhelder water met minder 
onderhoud en minder chemicaliën.
Lichttherapie - Bijna alle zwemspa’s zijn 
voorzien van perimeter LED verlichting. De 
kleur van het licht kunt u eenvoudig aanpassen 
aan uw stemming of de gelegenheid. 
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OD 58  
special

Afmetingen 580 x 225 x 129 cm

Aantal zwemjets 2

Aantal hydrojets 63

Gewicht (leeg) 1280 kg

Watercapaciteit 6500 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3HP (Spa) 2 x 
3HP (Zwemspa)

Circulatiepomp Ja, 2 x

Heater 2 x 3KW

Aantal zitplaatsen 6

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Nee

Kleurendisplay Nee

Filtratie 2x Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja, 2 x

STERLING SILVER

DARK GREY
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Pacific 60

Afmetingen 590 x 225 x 154 cm

Aantal zwemjets 4

Aantal hydrojets 46

Gewicht (leeg) 1600 kg

Watercapaciteit 8000 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3HP (Spa) 3 x 
3HP (Zwemspa)

Circulatiepomp Ja, 2 x

Heater 2 x 3KW

Aantal zitplaatsen 4

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 12

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja (spa)

Kleurendisplay Ja

Filtratie 2x Dubbel filterhuis

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja, 2 x

STERLING SILVER

DARK GREY
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Classic 
Spa’s
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De Oasis serie S biedt een zeer complete 
spa voor een scherpe prijs. Deze range heeft 
verschillende modellen variërend van een 
3-persoons tot een 8-persoons spa. Waarbij 
iedere zit- of ligplek zijn eigen massage geeft. 
De oasis S serie is standaard voorzien van een 
Ozon en mixing chamber desinfectie systeem 
en een papieren filtratie systeem met 2 filters. 
De kuip van de spa is goed geïsoleerd met een 
25 mm schuimlaag. Deze houdt de warmte 
vast in uw spa en de onderdelen blijven 
goed bereikbaar voor eventueel onderhoud. 
Extra’s zoals verschillende LED verlichting 
en Aromatherapie zijn standaard aanwezig. 
Upgrade met stereo systeem, warmtepomp 
aansluiting extra isolatie zijn mogelijk.

Ontspanning - Omring jezelf met etherische olie 
aromatherapie, het geluid van een druppelende 
waterval, sfeerverlichting en muziek naar 
keuze (optioneel) om de perfecte stemming te 
creëren en totale ontspanning te bereiken.
Filters - Filtratie is een belangrijk onderdeel 
van het wateronderhoud. Daarom gebruiken 
wij een dubbel filtersysteem in combinatie 
met een aparte circulatiepomp. Filters zijn 
eenvoudig te verwijderen en schoon te maken 
om kraakhelder water te garanderen.
Lichttherapie - Bijna alle zwemspa’s zijn 
voorzien van perimeter LED verlichting. De 
kleur van het licht kunt u eenvoudig aanpassen 
aan uw stemming of de gelegenheid.
Covers - Alle spa’s uit de classic serie worden 
geleverd met een luxe cover. Deze super 
isolerende afdekking is standaard voorzien van 
veiligheidslotjes en is eenvoudig te openen met 
een van onze cover lifters.
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S-1600S

Afmetingen 200 x 164 x 82 cm

Isolatie Standaard

Aantal hydrojets 29

Gewicht (leeg) 293 kg

Watercapaciteit 850 L

Besturingssysteem Spa-Tech

Jetpompen 1 x 3 HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 2

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 8

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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S-3700

Afmetingen 195 x 195 x 82 cm

Isolatie Standaard

Aantal hydrojets 44

Gewicht (leeg) 320 kg

Watercapaciteit 1120 L

Besturingssysteem Spa-Tech

Jetpompen 2 x 3 HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 3

Aantal ligplaatsen 2

Aantal airjets 14

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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S-5601

Afmetingen 210 x 210 x 92 cm

Isolatie Standaard

Aantal hydrojets 48

Gewicht (leeg) 345 kg

Watercapaciteit 1250 L

Besturingssysteem Spa-Tech

Jetpompen 2 x 3 HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 4

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 10

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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S-5700

Afmetingen 212 x 212 x 92 cm

Isolatie Standaard

Aantal hydrojets 50

Gewicht (leeg) 320 kg

Watercapaciteit 1300 L

Besturingssysteem Spa-Tech

Jetpompen 2 x 3 HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 3

Aantal ligplaatsen 2

Aantal airjets 10

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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S-7700

Afmetingen 230 x 240 x 92 cm

Isolatie Standaard

Aantal hydrojets 59

Gewicht (leeg) 433 kg

Watercapaciteit 1800 L

Besturingssysteem Spa-Tech

Jetpompen 2 x 3 HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 5

Aantal ligplaatsen 2

Aantal airjets 13

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Nee

Filtratie Dubbel filterhuis

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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Luxury 
Spa’s
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De Daydream serie biedt een luxe spa, 
voorzien van Gecko besturingssysteem en een 
kleurendisplay. De Daydream serie is zuiniger 
in het energieverbruik dankzij de Gecko 
circulatiepomp en beschikt over betere isolatie, 
waardoor hij in gebruikskosten lager is. Al 
deze modellen beschikken over waterlijn LED 
verlichting, een groot onderwater licht, verlichte 
waterval en verlichte bedieningsknoppen. Deze 
kleuren zijn aan te passen aan uw persoonlijke 
voorkeur. Ook beschikt deze serie spa’s over 
aromatherapie, waardoor u heerlijk kunt 
ontspannen met uw favoriete geur. Optioneel 
kunt u een, stereo systeem, wifi module 
(waarmee u uw spa met een app op uw  telefoon 
kunt bedienen), warmtepomp aansluiting en 
extra isolatie aan deze spa toevoegen.

Ontspanning - Omring jezelf met etherische 
olie aromatherapie, het geluid van een 
druppelende waterval, sfeerverlichting en 
muziek naar keuze (optioneel) om de perfecte 
stemming te creëren en totale ontspanning te 
bereiken.
Jets - De luxury serie is voorzien van 
onderhoudsvrije jets. Deze cresent jets zijn 
voorzien van een RVS beslag en zijn manueel 
instelbaar. Ook kunt u eenvoudig verschillende 
jets van plaats verwisselen voor een andere 
massage ervaring.
Covers - Alle spa’s uit de luxury serie worden 
geleverd met een luxe cover. Deze super 
isolerende afdekking is standaard voorzien van 
veiligheidslotjes en is eenvoudig te openen met 
een van onze cover lifters.
Bodem - Onze luxury spa’s zijn afgewerkt met 
een geïsoleerde glasvezel bodem. De meeste 
kou komt vaak uit de bodem als een spa buiten 
staat. Deze ondoordringbare geïsoleerde 
bodem zorgt ervoor dat de kou niet van buiten 
naar binnen komt. Daarnaast blijft alle warmte 
binnen het cabinet beter bewaard, wat bijdraagt 
aan energiebesparing
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DS100

Afmetingen 195 x 195 x 82 cm

Isolatie Luxe

Aantal hydrojets 28

Gewicht (leeg) 360 kg

Watercapaciteit 1122 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 1 x 3 HP

Circulatiepomp Ja, energiezuinig

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 4

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 10

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Ja

Filtratie Drijvend Filter

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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DS101

Afmetingen 200 x 164 x 82 cm

Isolatie Luxe

Aantal hydrojets 33

Gewicht (leeg) 273 kg

Watercapaciteit 717 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 1 x 3 HP

Circulatiepomp Ja, energiezuinig

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 1

Aantal ligplaatsen 2

Aantal airjets 10

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Ja

Filtratie Drijvend Filter

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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DS200

Afmetingen 218 x 218 x 92 cm

Isolatie Luxe

Aantal hydrojets 41

Gewicht (leeg) 380 kg

Watercapaciteit 1350 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3 HP

Circulatiepomp Ja, energiezuinig

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 4

Aantal ligplaatsen 1

Aantal airjets 10

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Ja

Filtratie Drijvend Filter

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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DS201

Afmetingen 212 x 212 x 92 cm

Isolatie Luxe

Aantal hydrojets 48

Gewicht (leeg) 410 kg

Watercapaciteit 1300 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3 HP

Circulatiepomp Ja, energiezuinig

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 3

Aantal ligplaatsen 2

Aantal airjets 10

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Ja

Filtratie Drijvend Filter

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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DS300

Afmetingen 230 x 230 x 92 cm

Isolatie Luxe

Aantal hydrojets 42

Gewicht (leeg) 460 kg

Watercapaciteit 1680 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3 HP

Circulatiepomp Ja, energiezuinig

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 7

Aantal ligplaatsen 0

Aantal airjets 14

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Ja

Filtratie Drijvend Filter

Fontein Ja

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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Rocktub

Afmetingen Φ 198 x 92 cm

Isolatie Luxe

Aantal hydrojets 19

Gewicht (leeg) 280 kg

Watercapaciteit 900 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 1 x 3 HP

Circulatiepomp Ja

Heater 3KW

Aantal zitplaatsen 4

Aantal ligplaatsen 0

Aantal airjets 0

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Ja

Filtratie Drijvend Filter

Fontein Nee

Ozon Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY



Premium 
Spa’s
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De River Flow Square is Allseas’ meest 
exclusieve spa. Naast de beste isolatie en 
meest energiezuinige technologie is deze spa 
qua design de beste in zijn soort. 
De River Flow heeft een unieke overloop 
systeem rondom het bovenoppervlak van de 
spa, waardoor overtollig water kan worden 
opgevangen in ingebouwde ballasttank 
wanneer er veel mensen in de spa zitten. 
Wanneer de inzittenden de spa verlaten, keert 
het water gefilterd weer terug in de spa. Deze 
spa is voorzien van een composiet cabinet, 
met hout effect. De luxe designjets bieden 
de ultieme massage. Daarnaast is de spa 
voorzien van waterlijn LED verlichting, een 
groot onderwater licht, deze kleuren zijn aan 
te passen aan uw persoonlijke voorkeur. Ook 
beschikt deze serie spa’s over aromatherapie, 
waardoor u heerlijk kunt ontspannen met uw 
favoriete geur. Optioneel kunt u een stereo 
systeem, wifi module (waarmee u uw spa met 
uw telefoon kunt bedienen), warmtepomp 
aansluiting en extra isolatie aan deze spa 
toevoegen.
Cover - De platinum serie spa’s is standaard 
voorzien van een platinum cover.
Deze cover is een van de dunste in de markt, 
maar doet qua isolatie niet onder voor de 
dikkere covers in de markt. Dit komt omdat 
de kern van de platinum cover versterkt is met 
glasvezel. Dit maakt hem extra sterk en tegelijk 
behoudt hij zijn elegante vorm.
Filters - De River flow square is voorzien van 
een zandfilter voor optimale filtratie van het 
water. 
Bodem - De River Flow Square is afgewerkt 
met een geïsoleerde glasvezel bodem. De 
meeste kou komt vaak uit de bodem als 
een spa buiten staat. Deze ondoordringbare 
geïsoleerde bodem zorgt ervoor dat de kou niet 
van buiten naar binnen komt. Daarnaast blijft 
alle warmte binnen het cabinet beter bewaard, 
wat bijdraagt aan energiebesparing
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Riverflow 
Square

Afmetingen 240 x 240 x 97 cm

Isolatie Platinum

Aantal hydrojets 38

Gewicht (leeg) 635 kg

Watercapaciteit 1600 L

Besturingssysteem Gecko

Jetpompen 2 x 3 HP Gecko

Circulatiepomp Ja, energiezuinig

Heater 4KW

Aantal zitplaatsen 7

Aantal ligplaatsen 0

Aantal airjets 14

LED-verlichting Ja

Airblower (ver-
warmd)/ Aromather-

apie
Ja

Kleurendisplay Ja, touchscreen

Filtratie Zandfilter

Fontein Nee

Ozon  Systeem Ja

STERLING SILVER

DARK GREY
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Trappen
Bij spa’s  en zwemspa’s die niet in de grond zijn 
ingebouwd, is een goede trap onmisbaar.

Wij hebben verschillende trappen in ons 
assortiment, met variatie in kleur en prijs. Zodat 
u een trap kunt kiezen wat bij uw spa en tuin past.

Dura Step II Black Dura Step II Grey Smart Step Grey

Swimspa StepSpa Step GraphiteSpa Step Brown
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Goede kwaliteit filters zijn van essentieel belang voor 
het op peil houden van de waterkwaliteit. Allseas 
Spa’s beschikt over een breed assortiment aan filters 
geschikt voor meerdere merken en type spa’s. 

Vaak vindt men het fijn om een reserve set filters in huis 
te hebben voor het moment dat de filters vervangen 
moeten worden of op het moment dat u de filters van 
uw spa gaat reinigen. Onze verkoopadviseurs kunnen 
u helpen bij het vinden van de geschikte filters en 
filterreinigers voor uw spa.

Filters
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Cover Lifters
Een cover lifter is een fijn 
accessoire om de cover eenvoudig 
van de spa weg te klappen. Cover 
lifters zijn er in veel verschillende 
uitvoeringen. Het verschil zit hem 
in de bevestiging aan de spa, hoe 
de cover wegklapt en of de lifter 
hydraulisch is of niet. Afhankelijk 
van uw situatie kun u samen met 
een van onze verkoopadviseurs 
kiezen welke lifter het beste bij uw 
past

CoverShelf
Eenvoudig, zonder verlies van het 
uitzicht. Deze set bestaande uit 2 
stangen die u aan de omkasting 
van uw spa bevestigd, deze kunt u 
inklappen als u ze niet gebruikt. U 
schuift eenvoudig de cover erop als 
u de spa opent. 

Cover Stang
Inklapbare (zwem)spa cover stang, 
ook in lengte verstelbaar van 1,2m 
-1,52m. Gebruik 2 sets per zwemspa. 
Ook zeer geschikt als u een oprolbare 
thermo afdekking heeft. In dat geval is 
1 set voldoende. (01.04.01.01.0009)

Coverlifter met gasveer
Met deze coverlifter opent u, zonder 
veel kracht eenvoudig uw spa, de 
cover verdwijnt bijna volledig bijna 
volledig achter de spa. De hydraulische 
coverlifter is geschikt voor covers tot 2,4 
meter, u heeft ca. 75 cm ruimte nodig 
achter de spa. (01.04.01.01.0025) 

Basic Coverlifter
Ons meest verkochte model 
coverlifter opent covers tot 2,4 
meter. U heeft maar ca.50 cm 
vrij ruimte nodig achter de spa. 
(01.04.02.01.0009)
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CMEAS
Deze Covermate Easy van het 
toonaangevende merk Leisure 
Concepts. Dit tradiotionele 
model biedt u veel comfort en 
gebruiksgemak. U heeft ca 50 cm 
vrije ruimte nodig achter de spa.

COVERMATE I
Deze coverlifter bevestigd u aan de 
omkasting van de spa. U heeft maar 
ca 40 vrije ruimte nodig achter de 
spa. De coverlifter is voorzien van 
een handig handdoekhaakje.

Met deze coverlifter kunt u de 
cover bijna volledig wegklappen 
achter de spa. Deze coverlifter 
is er in 2 versies. De standaard 
versie schroeft u op de omkasting.  

Dit is het hydraulische model van 
Leisure Concepts. Beschikbaar in 3 
uitvoeringen:
Standaard: U heeft maar 16 cm 
vrije ruimte nodig achter de spa, 
u bevestigt de coverlifter op de 
omkasting.

DeckMount: Als uw spa ingebouwd 
is, biedt deze versie speciale beugels 
om de coverlifter te bevestigen op de 
ondergrond rond de spa.
Extended Pivot arms: Deze versie 
van de Covermate III is geschikt voor 
covers groter dan 2,4 meter.

Covermate III (Deckmount of Ex. Pivot)

De ‘understyle’ versie schuift u 
onder de  spa, u hoeft hiervoor niet 
te schroeven. U heeft ca 47cm vrije 
ruimte nodig achter de spa.

COVERMATE II (Understyle)
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Aromatherapie
De meeste Allseas spa’s beschikken over geïntegreerde 
aromatherapie canister. Hier kunt u een geur naar keuze 
in doen, welke door middel van de airblower in het water 
‘geblazen’ worden, deze lucht stijgt dan op uit het water 
en omring u uzelf met uw favoriete geur.

Voor spa’s zonder geïntegreede aromatherapie bieden 
wij een breed scala aan speciale spa geurtjes aan, die u 
direct aan het water kunt toevoegen.

Liquid Pearl

Lasting Scents - Aromatherapie

InSPAration

Hydro Therapies
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Wateronderhoud

SpaCleanAqua Finesse
Filter Cleaner

Aqua Finesse
Zwemspa

Instatest
Pool 4 plus

Estelle Filter 
reiniger

Fix A LeakChloor drijverInstatest

Floculant Liquide AntikalkFloculant Liquide pH MINUS Poeder

pH PLUS Poeder Anti-algpH PLUS Poeder All Clear

55/G Granulaat 90/20 Tabletten 90/20 Tabletten QAC GEL-A

Acti

Melpool

Aqua Finesse
Spa
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Overige
Er zijn vele accessoires beschikbaar voor spa’s en 
zwemspa’s voor uw gemak en plezier. Denk hierbij aan 
barretjes, drijvend of bevestigd aan de (zwem)spa, met en 
zonder extra opbergruimte. Ook hebben we verschillende 
soorten zitverhogers, uitneembare hoofdkussentjes en 
waterstofzuigers. In onze showroom vindt u alles wat u 
nodig heeft. 
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Speciaal voor de zwemspa’s en Exercise pools zijn er 
accessoires beschikbaar die de fitness mogelijkheden 
van het bad uitbereiden.

Sport Pack - Deze andere manier van zwemmen is 
perfect voor kinderen en minder ervaren zwemmers, maar 
ook voor hen die uitgebreide aerobic training sessies 
verkiezen. Met dit “zelf corrigerende” zwemsysteem kunt 
u snel of langzaam zwemmen, u blijft altijd in de juiste 
positie ten opzichte van de waterstroom. 

Pool Exercise Bike - Fiets tegen de weerstand van het 
water in uw bad om de spieren van benen, billen en 
middel te versterken. Terwijl uw conditie wordt verbeterd 
en calorieën worden verbrand. Gemaakt van roestvrij 
staal, nylon en fiberglas, functioneert jarenlang zonder 
problemen. 

Loopband - Geschikt voor de meeste zwemspa 
modellen; lopen of joggen tegen de weerstand van water 
in uw trainingsbad met de onderwaterloopband. Met 
diverse voordelen voor de gezondheid kunt u oefeningen 
onderwater doen met het natuurlijke drijfvermogen van 
water.  U kunt krachtlopen of joggen met minimale belasting 
voor uw gewrichten. Een perfecte beenversterkende 
oefening en uitmuntende cardiotraining. 

Roei- trainings accessoire - Transformeer uw Exercise 
pool in een trainingsmachine voor armen en benen met 
een roei-training accessoire. Geschikt voor Poseidon, 
Atlantis en Nautilus modellen, kunt u met dit roei- 
accessoire trainen voor een roeiwedstrijd of gewoon 
uw conditie en uw hele lichaam trainen in uw zwemspa. 
Dankzij een paar simpele bevestigingen kunt u roeien in 
uw bad en de beste low-impact weerstand-training van 
uw leven realiseren.
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Covers

Standaard cover
Alle Allseas Spa’s en zwemspa’s worden standaard 
geleverd met een cover. Deze afdekking zorgt ervoor dat 
de warmte in de spa blijft, maar ook dat er geen vuil en 
(regen) water in uw spa terecht komt. Deze covers lopen 
schuin af zodat regenwater er vanzelf af loopt. Ook zijn 
onze covers altijd voorzien van banden met slotjes. Dit 
zorgt ervoor dat u cover stevig vast kunt maken aan uw 
(zwem)spa, hierdoor krijgt de wind geen kans en bepaalt 
u wie er toegang heeft tot de zwemspa.

Wij leveren ook covers op maat. Voor een offerte aanvraag 
kunt u dit formulier invullen en aan ons retourneren

Naar het bestelformulier
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Rolldeck

Rollup Cover

Als uw Spa, Zwemspa Exercise Pool of zwembad 
ingebouwd is, kunt u deze afdekken met een Allseas 
Rolldeck. Wanneer de afdekking gesloten is, gebruikt u 
het zwembad gedeelte als extra terras voor ligstoelen, 
decoratie of uw loungeset. 
Onze Rolldecks zijn verkrijgbaar in een manuele versie, 
een automatische versie en zelfs met een verwarmde 
rails voor de extreem koude gebieden. Deze Rolldecks 
isoleren uw bad, houden het schoon en veilig omdat er 
niemand in kan vallen. De automatische versie opent en 
sluit u met een druk op de knop
Het frame rolt over een rails om het dek over de lange of 
de korte kant van het bad weg te laten lopen, naar gelang 
uw wens, Het frame wordt vastgeschroefd op beton, hout 
of kunststof terrasdelen. Het zwevende dek gedeelte kan 
worden bekleed met materiaal naar keuze, zodat het past 
bij de rest van uw tuin.
Rolldecks zijn beschikbaar voor Allseas  zwemspa’s en 
bubbelbaden, andere maten zijn verkrijgbaar op aanvraag

Voor alle Allseas Zwemspa’s en Exercise Pools zijn deze 
Rollup Covers verkrijgbaar. Deze ultra lichte Rollup covers 
zijn gemaakt met een skelet frame, bedekt door een 
waterdicht katoenen stof. Aan de onderkant bevindt zich 
een flexibel isolatieschuim wat de warmte vasthoudt. 
Het skelet is zo ontworpen dat het bij het oprollen plat 
gevouwen wordt. Hierdoor deze cover door één persoon, 
binnen één minuut op te rollen. De hoes is zo ontworpen 
dat (regen)water er vanzelf afloopt en geen plas vormt op 
uw spa of zwemspa. De Rollupcover wordt geleverd met 
banden en slotjes, zodat u de Rollup cover stevig vast kunt 
maken aan uw zwemspa, hierdoor krijgt de wind geen 
kans en bepaalt u wie er toegang heeft tot de zwemspa.

Naar het bestelformulier
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Garantie
PERSONAL HYDROTHERAPY SPA WARRANTY-EUROPE
5 YEAR STRUCTURAL WARRANTY
 Your shell is warranted against water loss due to defects in workmanship and materials for 5 years from the date of purchase.
5 YEAR STRUCTURE WARRANTY
The galvanized and powder coated steel frame is warranted to be free from defects in workmanship and materials against structural failure for 5 years from 
the date of purchase.
3 YEAR SURFACE WARRANTY
The spa’s acrylic surface is warranted not to blister, peel or delaminate for 3 years from the date of purchase.
2 YEAR EQUIPMENT & PLUMBING WARRANTY
The electronic controls (spa pack and topside panel), heater assembly, jet pumps, circulation pump, hydrotherapy jets, air injectors, thru-wall fittings and glue/
silicone joints are warranted for 2 years from the date of purchase.
2 YEAR CABINET WARRANTY
The Tri Lam Eternalwood Cabinet is warranted to be free from defects in workmanship and materials for 2 years from the date of purchase.
2 YEAR COMPONENT WARRANTY
The ozonator, air blower, pump seals, LED light system components, UV sanitizer, thermal cover and cover lifter supplied by Allseas Spas and Wellness b.v. at 
the time of purchase are warranted to be free of defects in materials 2 year from the date of purchase.
Filter cartridges, spa light bulbs/lenses, fuses, filter lids and headrests no warranty.
EXTENT OF WARRANTY
Date of purchase is defined is the earlier of a) the actual date of purchase or b) 1 year after the date of manufacture, which is determined by the serial number 
or the date shown on the certification plate. Warranty based on CE-Rules.
CONDITIONS AND LIMITATIONS OF WARRANTY
This warranty is void if:
a) The spa has been subjected to misuse, abuse, alteration, improper installation, improper chemicalization, improper maintenance, punctures, acts of God, 
or if any repairs have been attempted by anyone other than authorized by Allseas Spas and Wellness b.v.
Abuse and misuse will include (but is not limited to) damage caused by:
Leaving the spa uncovered while the spa is empty of water.
Improper handling of the spa during transporting, set up or installation.
Operation of the spa at a water temperature outside of the range of 35F to 104F (2C to 40C)
Improper use of chemicals or unbalanced water, such as pH, calcium hardness, total alkalinity or sanitizer.
Operation of the spa outside of the specified voltage requirements. (230Volts +/- 10%)
Voltage spikes or “brown out” conditions.
Rodents or other animals.
Unapproved sanitizers such as calcium hypochlorite, sodium hypochlorite, “tri-chlor” type chlorines or any sanitizing chemical that may remain undissolved 
on the spa surface.
Freeze damage
b) The purchase invoice has not been paid in full to the dealer or Allseas Spas.
This warranty takes the place of all other warranties, express or implied, in fact or at law, including impliedwarranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose.
WARRANTY LABOUR COVERAGE
Labour is covered by your dealer for a period of 2 years from the date of purchase, with the following exceptions:
Part only for the Ozonators, Pump seals, Jet internals, LED system components, and Cabinet components.
Part only components which have an “at the time of purchase” warranty
90 days-Heater assemblies
There is no labour coverage for time required to gain access to the spa.
Warranty service includes a service call reimbursement to the dealer. Additional travel charges may apply if you live beyond the normal servicing area of the 
authorized dealer. Check with your dealer.
WARRANTY PERFORMANCE
Contact your dealer, either in writing or in person, within 10 days of the problem arising. Use all reasonable means to protect the spa from further damage.
Your notice must include:
The spa serial number
A thorough description of the problem.
Photographs of the problem (if applicable)
Allseas Spas and Wellness may also ask for a copy of the original purchase invoice showing purchase date or delivery date when it seems necessary.
Allseas Spas and Wellness reserves the right to inspect any warranty claim on location or at its’ manufacturing. Facility as seemes necessary. 
Warranty parts carry the balance of the unexpired warranty only. Replacement spa warranty will be equal to the balance, if any, remaining on the original spa.
Disclaimers
There shall be no additional warranty or obligation, expressed, implied or statutory. In no event shall Allseas Spas and Wellness b.v. , its’ agents or employees, 
be liable for injury to any person,or any claim for damage however it shall arise.
All expenses including loss of use, labour, materials, chemicals, water, removal and re-installation cost,access,transportation charges, damages or contingent 
liabilities arising out of any alleged deficiencies of the spa are specifically excluded.
This is a component warranty. Only the defective component qualifies for warranty coverage.
The liability of Allseas Spas and Wellness under this limited warranty, shall not exceed the original amount paid to Allseas Spas and Wellness b.v.for the 
defective product.There is no warranty coverage on any spa or component not fully paid for to the dealer or Allseas Spas and Wellness b.v. . Proof of purchase 
and payment may be required. Allseas Spas and Wellness reserves the right to repair or replace a defective component.





Allseas Spas & Wellness b.v.     Do not fill in these fields. For ASW use
Spectrumlaan 51, □ PI:
2665 NM Bleiswijk, Netherland □ Gross Price €
Tel: +31 (0) 79 3411118 □ Deposit €

□ Partnumb. Request:       -      -   
www.allseasspas.nl □ Partnumb=
office@allseasspas.com □ Ordered:      -        -     

SPA COVERS OPTION

A (square) D (hexagon)

SWIM SPA COVERS OPTION

E (260<L1<524cm, 2 parts cover) E (524<L1<780cm, 3 parts cover) E (Duo, 3 parts cover)

DETAIL INFORMATION FOR COVER ORDER

Client Name:  Reference: Date:

Pls choose the type for your cover: □A(quadrangle)   □B(round)   □C(octagon)   □D(hexagon)   □E(large spa / swim spa)
L1: cm

L2: cm

L3(if needed): cm

R (Radius): inch / cm

Skirt hight: 12.5cm / cm

Color Option: □Dark Grey1013#   □Coffee1014#   □Black1001#  □Light Grey1006#
Color option sample:

REMARKS

Thickness of the spa covers are 7~11cm; and swim spa covers are 7~15cm.

Styrofoam core: Alu foil

Delivery time of special ordered covers is 10-12 weeks after depostit has been paid

Special cover
order form - 2019

    A (fold over
    short  side)

A (fold over
long side)

Covers are manufactured to the dimensions supplied on this document, and we take no responsibility if dimensions
supplied are incorrect.

B (round) C (octagon)

Dark Grey
1013#

Coffee
1014#

Black
1001#

Light Grey
1006#

L3

L3

L3

L2L2L2

L2 L2 L2 L2 L2 L2

L1L1 L1 L1

L1L1L1

L1

R R R

R R R

spa cover
70~110mm

swim spa cover
70~150mm



Roll deck order form

SPA or SWIM SPA size

Option 1 : Matching Rolldeck size -->> Roll over LONG side

Option 2 : Matching Rolldeck size -->> Roll over SHORT side

DETAIL INFORMATION FOR ROLL DECK ORDER >> We need ONLY the detail size for the (swim) spa or pool

A: cm

B: cm

REMARKS

Roll decks are manufactured to the dimensions supplied on this document, and we take no responsibility if dimensions supplied are
incorrect.

* Delivery time is aprox. 10-12 weeks after the deposit has been paid.

For unregular size spa or pool, over 6 meters pool, please contact us with drawings.

Lip hight (above the floor) has to be between 0cm to maximum 10cm, due to the adjustable wheel. 

C 

B B A 

A A A 

A+20cm 

A+8cm 

B+20cm B+20cm 

A+8cm A+8cm 

B+8cm 

A+20cm 

A+8cm 

Rolldeck for Square spa or pool Rolldeck for Mono swim spa or pool Rolldeck for Duo swim spa or pool 

Square spa or pool Mono swim spa or pool Duo swim spa or pool 

A+20cm 

Rolldeck for Square spa or pool Rolldeck for Mono swim spa or pool Rolldeck for Duo swim spa or pool 

B+8cm 

A+20cm 

Rails 

Rails 

Sealing in the middle 

Sealing in the middle 

Rolling 
direction 

Rolling 
direction 

    Do not fill in these fields. For ASW use

       -      -   

□ PI:
□ Gross Price €
□ Deposit €
□ Partnumb. Request:
□ Partnumb=

Allseas Spas & Wellness b.v. 
Spectrumlaan 51,
2665 NM Bleiswijk, Netherland 
Tel: +31 (0) 79 3411118

www.allseasspas.nl

office@allseasspas.com □ Ordered:      -        -     

C(if needed): cm

Lip hight (above the floor) has to be between 0cm to maximum 10cm.

Roll over: 

Option:

Client Name: Reference: Date:

Short side Long Side

Manual Version Auto Version (Motor and Electrical security key system) Antifreezing system (Only available on auto version)



voorkant
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