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In Zuid Californië vroeg in de jaren van 1970, 
hebben een handje vol pioniers ‘s werelds 
eerste hottub gebouwd. Onze Heritage  
serie is een eerbetooon aan die vroege 
start-ups die begonnen met het maken van 
spa van houten vaten.

Gelukkig heeft de technologische vooruitgang niet stil gestaan. Zo is onze Heritage 
serie voorzien van een onderhoudsarme, composiete omkasting met hout 
effect in plaats van het bedreigde mahoniehout en voorzien van de laatste 
technologie in plaats van luchtventielen. Ook kunt vandaag de dag genieten 
van de ergonomische zittingen, aromatherapie, lichttherapie, een ingebouwd 
audio systeem en uw spa op afstand bedienen dankzij een wifi module en 
bijbehorende app.

Luxueus ontspannen in een 
Heritage Spa
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De Hydrotherapie-jets in een Heritage 
Spa zijn perfect gepositioneerd en 
ontworpen om een kalmerende, 
intense en ontspannende massage 
te bieden, daar waar u deze het 
meest nodig heeft. De jets zijn 
gepositioneerd op uw nek en 
schouders, uw onderrug of uw voeten. 
Ze verzachten kwaaltjes en pijn en 
helpen u ontspannen.
Onze Jets kunnen individueel worden in- of uitgeschakeld door de jet te draaien, 
zo kunt u zelf uw spa-ervaring aanpassen. U kunt ook het vermogen van de jets 
aanpassen met het bedieningspaneel. Verhoog het water- en luchtvermogen om 
de massage steviger te maken, verlaag het vermogen voor een zachtere massage. 
te creëren. Om vermoeide, pijnlijke spieren te kalmeren, 

draaien veel van de massagestralen in een 
Heritage Spa rond en pulseren; positioneer 
uzelf in de spa, zodat de jets zich op het 
gebied van uw lichaam kunnen richten waar 
ze het meest nodig zijn. Voor zere voeten zijn 
er veel zitposities met jets voor de ultieme 
voet- en beenmassage.

Met de optionele flex jet massagestraal kunt 
u uw benen en bovenlichaam masseren of 
waar u maar moeilijk kunt komen met een 
conventionele hydrotherapie-jet.

Kalmerende hydrotherapie jets
Helpen ontspannen en 
creëren welzijn

De bron van de spa



2 3

Electronica Alle spa’s zijn uitgerust met het 
moderne besturingssysteem van het Canadese 
bedrijf Gecko, ze hebben een bedieningspaneel met 
achtergrondverlichting, een waterdichte schakelkast en 
een efficiënte verwarming van 3 kW die het water in de 
spa warm houdt, maar de gebruikskosten laag.

Fontein of waterval Ontspan en geniet van het zicht 
en de geluiden van de ingebouwde waterval. 

Verlichting De LED verlichting in de spa kunt u zelf 
instellen op u favoriete kleur alsook op een wisselende 
kleurmodus. Zo kunt u op elk moment de verlichting aan 
de sfeer aanpassen

Lucite™ Schaal de kuip van een Heritage Spa is gemaakt 
van toonaangevend Lucite ™ acryl, waardoor het gevormd 
kan worden rond strakke randen en zachte rondingen zonder 
imperfecties.

Cabinet  De UV-bestendige omkasting met houteffect is 
opgebouwd uit individuele latten. Paneelbevestigingen 
worden tot een minimum beperkt om bij te dragen aan de 

gestroomlijnde charme van het cabinet.

Heritage Spas kenmerken

Kussens
Onze comfortabele kussens zijn gemaakt van langdurig 
ozon- en chloorbestendige EVA-materiaal.

5 jaar garantie tegen lekkage
Riptide geeft vijf jaar garantie op uw Heritage 
Spa tegen lekkage vanaf de leverdatum van 
de spa. Deze garantie dekt specifiek lekken 
van de wandbevestigingen, intern leidingwerk, 
jet bevestigingen, interne lijmverbindingen, 
bevroren afvoer en alle verbindende delen, 
inclusief filterkamer en verlichtingsarmaturen. 

2 jaar UV-bestendigheid van 
synthetisch houten ombouw 
Riptide garandeert dat het uv-bestendige 
materiaal van de synthetisch houten ombouw 
niet zal afbladderen, scheuren, rimpelen of 
delamineren gedurende een periode van 
twee jaar vanaf leverdatum van de spa. 
Deze garantie dekt specifiek de structurele 
integriteit van de ombouw, inclusief alle lijm- 
& integrale verbindingen. 

2 jaar garantie op onderdelen 
Riptide garandeert dat de elektrische 
onderdelen, pompen, en andere onderdelen 
van de Riptide spa vrij blijven van storingen 
of defecten in de afwerking gedurende een 
periode van twee jaar vanaf leverdatum. 
Filtercartridges, kussen en coverslotjes van 
de spa vallen niet onder deze garantie, 
maar er wordt gegarandeerd dat deze vrij 
zijn van materiaal- en afwerkingsdefecten 
op het moment van de levering aan de 
oorspronkelijke eindgebruiker.

5  jaar garantie op 
constructie en 3 jaar op het 
oppervlaktemateriaal
Riptide garandeert dat het frame 
en de constructie niet zullen barsten 
of breken gedurende een periode 
van vijf jaar vanaf de leverdatum. 
Daarnaast wordt gegarandeerd dat 
het Lucite ™ oppervlaktemateriaal van 
de Riptide zwemspa niet afbladdert, 
scheurt, plooit, vergeelt of delamineert 
gedurende een periode van drie jaar 
vanaf de leverdatum van de spa. 
De Lucite ™ -oppervlakken zijn niet-
doorlatend en absorberen geen geuren, 
bacteriën of vervuiling.

2 jaar garantie op Cover 
Riptide garandeert dat de cover, 
inclusief naden geen defecten in 
materiaal en afwerking hebben 
gedurende een periode van twee jaar 
vanaf leverdatum van de spa.

1 jaar garantie op ozon-
generator 
De ozon generator heeft één jaar 
garantie vanaf leverdatum van de spa.

2 jaar LED licht garantie
Riptide garandeert dat de bedrading en 
lampjes van de ledverlichting twee jaar 
lang vrij blijven van defect in materiaal 
en afwerking. 

G A R A N T I E

De garantie is onderworpen aan algemene voorwaarden.

Heritage
SPAS

Aromatherapie De aromatherapie brengt een 
aangename geur en creëert sfeer door het toevoegen 
van uw favoriete geur aroma aan het water tijdens het 
gebruik van de spa.



Het ultieme isolatiesysteem
door Riptide
Er zijn verschillende soorten en methoden 
van spa-isolatie, allemaal met het doel de 
warmte van het spawater vast te houden 
en de gebruikerskosten laag. Het Riptide 
Premium drievoudige isolatiesysteem 
bestaat uit thermo lock, isolatie in het 
cabinet en geïsoleerde cover.

Thermo-lock systeem
Om zeer efficiënte isolatie te leveren, 
worden tijdens de constructie de 
omkasting en de bodem eerst 
geassembleerd zonder de spa-schaal. 
Schuim met hoge dichtheid wordt 
vervolgens op de spa-schaal gespoten. 
waarna de spa-schaal wordt neergelaten 
en in de kast wordt geplaatst.
De twee delen zorgen voor een perfecte 
pasvorm en minimaliseren zo het  
warmteverlies. 

Isolatie in de omkasting
Ook wordt het cabinet / omkasting aan 
de binnenkant bekleed met isolerend, 
reflecterend materiaal.

Energiezuinige bouwtechniek
De pompen en het verwarmngselement 
van de Riptide Spa produceren warmte 
als bij-product. Heritage Spa’s houden 
deze warmte vast binnen de omkasting. 
Deze warmte wordt vervolgens via de lucht naar de spa 
teruggevoerd, de warmte wordt dus gerecycled en de 
energie-efficiëntie wordt verhoogd.

Energiezuinige en stille circulatiepomp en 
filtratiessysteem
Heritage spa’s worden compleet geleverd met een 
energiezuinige, stille circulatiepomp, een eenvoudig 
schoon te maken in-spa filtratiesysteem, een corona 
ozonsysteem met een ozon mix kamer om te zorgen 
voor puur, schoon water.

Onderdelen zijn makkelijk toegankelijk
Traditioneel ontworpen spa’s hebben de pompen, 
bedieningskasten en verwarmingen rondom alle 
vier zijden van de spa. Als de spa geplaatst is in een 
hoek of tegen een muur en een technicus moet bij 
de apparatuur, moet deze spa worden leeggemaakt, 
verplaatst, gerepareerd, teruggeduwd en opnieuw 
gevuld, waardoor kostbare tijd en geld verloren gaat.

Dit is niet het geval met Heritage Spas. Alle 
componenten bevinden zich aan dezelfde kant als 
de deur van het compartiment. In het geval dat een 
technicus bij de apparatuur in uw spa moet komen, 
hoeft u alleen maar de trap weg te halen en het 
paneel te openen!

Heritage drievoudig isolatiesysteem  + ENERGIEZUINIGE TECHNIEK

De cover of afdekking van de spa 
is ook een belangrijke barrière 
tegen mogelijk warmte verlies. 
De volledig op maat gemaakte 
cover van Riptide Spas is 
maximaal geïsoleerd en helpt de 
watertemperatuur vast te houden.

De 100mm dikke polystyreen 
kern van de cover is bedekt met 
hittereflecterende, aluminium 
krimpfolie. Deze folielaag wordt, 
in tegenstelling tot andere covers, 
minder aangetast door ozon 
en chloor die in het spawater 
aanwezig zijn en voorkomt zo dat  
de polystyreen kern water opneemt 

en zwaar wordt. 
Voor de veiligheid zijn er 
kindveilige slotjes gemonteerd, 
ook is de cover standaard 
voorzien van handgrepen en 
extra scharnierisolatie.

Warmte isolerende en vochtbestendige cover

Dikke
polystyreen 
kern

Hoogwaardige 
vinyl 
buitenlaag Aluminium 

krimpfolie
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De Legacy is ontworpen voor kleinere,  

compacte ruimtes en biedt toch comfortabel 

plaats aan drie personen.

Een volledig uitgeruste spa met 29 roestvrij- 

stalen hydrotherapie jets, 8 luchtmassage 

jets en een ligplaats over de hele lengte, 

meerkleurige LED waterrandverlichting en een 

waterval. De Legacy geeft u 

jarenlang plezier.

Legacy 3 persoons  

Afmetingen 2,000mm x 1,640mm x 820mm

Water capaciteit 850 liter

Stroomtoevoer 16 A, 230V - 50 Hz, TÜV gecertificeerd

Kuip/schaal Lucite Acryl in Sterling Silver, Ocean Wave of    
                                        Pearl Shadow

Omkasting Houten FX onderhoudsarme ombouw in donker  
 grijs of bruin

Cover Luxe, geïsoleerde afdekking in grijs of bruin

Gewicht leeg/
gevuld 290kg / 1,160kg

Besturingssysteem In Canada geprouceerd Gecko IN.YE3   
 besturingssysteem

Bedieningspaneel Gecko IN.K506 kleuren display

Heater Gecko Hi Flow 3kw verwarmingselement

Isolatie 25mm isolerend schuim op de kuip en themo- 
 lock-systeem

Jets 29 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 8 lucht                                   
                                        massage jets

Verlichting Meerkleurige LED verlichting net onder de   
 waterlijn

Pomp One-speed 3hp Jet Pomp

Circulatie Pomp WTC energie-efficiente stille circulatie pomp

Filtratie Makkelijk te reinigen in-spa filtratie   
 systeem 

Ozon systeem Corona ozongenerator met mix kamer

Optionele extra’s Flexibele jet, Coverlifter, Trap, Audio en/of Wifi  
 systeem

Mooi en compact met veel mogelijkheden

Kleuren omkasting

Coffee Dark Grey

Kuip kleuren

 Sterling    Ocean Pearl
 Silver Wave Shadow
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Tribute 5 persoons   

Afmetingen 2,100mm x 2,100mm x 920mm
Water capaciteit 980 liter
Stroomtoevoer 21 A, 230V - 50 Hz, TÜV gecertificeerd
Kuip/schaal Lucite Acryl in Sterling Silver, Ocean Wave of    
                                        Pearl Shadow
Omkasting Houten FX onderhoudsarme ombouw in donker  
 grijs of bruin
Cover Luxe, geïsoleerde afdekking in grijs of bruin
Gewicht leeg/
gevuld 349kg / 1,329kg
Besturingssysteem In Canada geproduceerd Gecko IN.YE5   
 besturingssysteem
Bedieningspaneel Gecko IN.K506 kleuren display
Heater Gecko Hi Flow 3kw verwarmingselement
Isolatie 25mm isolerend schuim op de kuip en ‘themo- 
 lock’-systeem
Jets 48 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 10 lucht                                                    
                                        massage jets
Verlichting Meerkleurige LED verlichting net onder de   
 waterlijn
Pomp 2 x one-speed 3hp jet pomp
Circulatie Pomp WTC energie-efficiente stille circulatie pomp
Filtratie Makkelijk te reinigen in-spa filtratie systeem
Ozon systeem Corona ozongenerator met mix kamer
Optionele extra’s Flexibele jet, Coverlifter, Trap, Audio en/of Wifi  
 systeem

Verkwikkende Hydrotherapie
binnen handbereik

Kleuren omkasting

Coffee Dark Grey

Kuip kleuren

 Sterling    Ocean Pearl
 Silver Wave Shadow

De Tribute biedt comfortabel plaats aan 5 

personen, inclusief een ligplaats over de vol-

le lengte. De Tribute is ideaal voor het gezin, 

maar ook fijn om in je eentje te ontspannen. 

Ruim en stijlvol, dat is kenmerkend voor de 

Tribute. 

Met 48 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 

10 lucht massage jets, waterlijn verlichting 

en het makkelijk te bedienen kleurendisplay 

is de Tribute een geweldige keuze  

voor uw tuin of patio.
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Ontspan in totale comfort in de ruime 

Esteem. Met twee ligplaatsen over de 

volledige lengte, is dit de perfecte spa voor 

stelletjes en gezinnen.

De Esteem heeft maar liefst 50 

roestvrijstalen hydrotherapie jets en 10 

lucht massage jets , verspreid over vijf ultra 

comfortabele zit/lig plaatsen. Een echte 

uitblinker!

Esteem 5 persoons   

Afmetingen 2,120mm x 2,120mm x 920mm
Water capaciteit 980 liter
Stroomtoevoer 21 A, 230V - 50 Hz, TÜV gecertificeerd
Kuip/schaal Lucite Acryl in Sterling Silver, Ocean Wave of    
                                        Pearl Shadow
Omkasting Houten FX onderhoudsarme ombouw in donker  
 grijs of bruin
Cover Luxe, geïsoleerde afdekking in grijs of bruin
Gewicht leeg/
gevuld 350kg / 1,330kg
Besturingssysteem In Canada geproduceerd Gecko IN.YE5   
 besturingssysteem
Bedieningspaneel Gecko IN.K506 kleuren display
Heater Gecko Hi Flow 3kw verwarmingselement
Isolatie 25mm isolerend schuim op de kuip en ‘themo- 
 lock’-systeem
Jets 50 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 10 lucht                                          
                                        massage jets
Verlichting Meerkleurige LED verlichting net onder de   
 waterlijn
Pomp 2 x one-speed 3hp Jet Pomp
Circulatie Pomp Riptide C50M-WTC energy-efficient silent            
                                        circulatie pomp
Filtratie Makkelijk te reinigen in-spa filtratie   
 systeem
Ozon systeem Corona ozongenerator met mix kamer
Optionele extra’s Flexibele jet, Coverlifter, Trap, Audio en/of Wifi  
 systeem

Krachtige jets en ultracomfortabele 
ligplaatsen

Kleuren omkasting

Coffee Dark Grey

Kuip kleuren

 Sterling    Ocean Pearl
 Silver Wave Shadow
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Deze luxueze Jubilee spa biedt plaats aan 7 

personen.  

Iedere ruime kuipzitttingen heeft een unieke 

jet combinatie, dit geeft 7 verschillende 

massages in 1 spa. Individuele jet bediening, 

55 roestvrijstalen hydrotherapie jets, 14 lucht 

massage jets, waterlijn verlichting en een 

fontein maken de Jubilee 

een van de beste spas 

in deze serie.

Jubilee 7 persoons   

Afmetingen 2,300mm x 2,400mm x 920mm
Water capaciteit 1,350 liter
Stroomtoevoer 21 A, 230V - 50 Hz, TÜV gecertificeerd
Kuip/schaal Lucite Acryl in Sterling Silver, Ocean Wave of    
                                        Pearl Shadow
Omkasting Houten FX onderhoudsarme ombouw in donker  
 grijs of bruin
Cover Luxe, geïsoleerde afdekking in grijs of bruin
Gewicht leeg/
gevuld 396kg / 1,746kg
Besturingssysteem In Canada geproduceerd Gecko IN.YE5   
 besturingssysteem
Bedieningspaneel Gecko IN.K506 kleuren display
Heater Gecko Hi Flow 3kw verwarmingselement
Isolatie 25mm isolerend schuim op de kuip en ‘themo- 
 lock’-systeem
Jets 55 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 14 lucht
                                        massage jets
Verlichting Meerkleurige LED verlichting net onder de   
 waterlijn
Pomp 2 x one-speed 3hp jet Pomp
Circulatie Pomp WTC energie-efficiente stille circulatie pomp
Filtratie Makkelijk te reinigen in-spa filtratie systeem
Ozon systeem Corona ozongenerator met mix kamer
Optionele extra’s Flexibele jet, Coverlifter, Trap, Audio en/of Wifi  
 systeem

Royale luxe met grote variatie in jets

Kleuren omkasting

Coffee Dark Grey

Kuip kleuren

 Sterling    Ocean Pearl
 Silver Wave Shadow



9

De zevenpersoons Stratum heeft 

een ligplaats met voetmassage, een 

kapiteinsstoel met o.a. pols massage jets en 

vijf extra open zitplaatsen, zodat u zich vrij 

kunt bewegen in de spa.

Met 59 roestvrijstalen hydrotherapie jets, 13 

lucht massage jets, waterlijnverlichting, een 

ijsbox voor je favoriete drankje en verlichte 

fontein, zorgen voor een 

fantastisch spa pakket.

Stratum 7 persoons   

Afmetingen 2300mm x 2400mm x 920mm
Water capaciteit 1,600 liter
Stroomtoevoer 21 A, 230V - 50 Hz, TÜV gecertificeerd
Kuip/schaal Lucite Acryl in Sterling Silver, Ocean Wave of    
                                        Pearl Shadow
Omkasting Houten FX onderhoudsarme ombouw in donker  
 grijs of bruin
Cover Luxe, geïsoleerde afdekking in grijs of bruin
Gewicht leeg/
gevuld 424kg / 2,024kg
Besturingssysteem Gecko programmable IN.YE5 Besturingssysteem
Bedieningspaneel Gecko IN.K506 kleuren display
Heater Gecko Hi Flow 3kw verwarmingselement
Isolatie 25mm isolerend schuim op de kuip en ‘themo- 
 lock’-systeem
Jets 59 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 13 lucht                                        
                                        massage jets
Verlichting Meerkleurige LED verlichting net onder de   
 waterlijn
Pomp 2 x one-speed 3hp Jet Pomp
Circulatie Pomp WTC energie-efficiente stille circulatie pomp
Filtratie Makkelijk te reinigen in-spa filtratie systeem
Ozon systeem Corona ozongenerator met mix kamer
Optionele extra’s Flexibele jet, Coverlifter, Trap, Audio en/of Wifi  
 systeem

Krachtige hydrotherapie jets
in een prachtig ruime spa

Kleuren omkasting

Coffee

Kuip kleuren

Dark Grey  Sterling    Ocean Pearl
 Silver Wave Shadow



De grote Ovation spa, geschikt voor 

vijf personen heeft 56 roestvrijstalen 

hydrotherapie-jets en 12 luchtmassage jets 

in verschillende configuraties.

Een perfecte plek om tot rust te komen,  

te genieten van de kracht van de jets 

terwijl u ontspant onder het genot van 

uw favoriete geur, lichtherapie en het 

rustgevende geluid van de 

waterval.

Ovation 5 persoons   

Afmetingen 2,300mm x 2,300mm x 920mm
Water capaciteit 1,520 liter
Stroomtoevoer 21 A, 230V - 50 Hz, TÜV gecertificeerd
Kuip/schaal Lucite Acryl in Sterling Silver, Ocean Wave of    
                                        Pearl Shadow
Omkasting Houten FX onderhoudsarme ombouw in donker  
 grijs of bruin
Cover Luxe, geïsoleerde afdekking in grijs of bruin
Gewicht leeg/
gevuld 385kg / 1,905kg
Besturingssysteem In Canada geproduceerd Gecko IN.YE5   
 besturingssysteem
Bedieningspaneel Gecko IN.K506 kleuren display
Heater Gecko Hi Flow 3kw verwarmingselement
Isolatie 25mm isolerend schuim op de kuip en ‘themo- 
 lock’-systeem
Jets 56 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 12 lucht
                                         massage jets
Verlichting Meerkleurige LED verlichting net onder de   
 waterlijn
Pomp 2 x one-speed 3hp jet Pomp
Circulatie Pomp WTC energie-efficiente stille circulatie pomp
Filtratie Makkelijk te reinigen in-spa filtratie systeem
Ozon systeem Corona ozongenerator met mix kamer
Optionele extra’s Flexibele jet, Coverlifter, Trap, Audio en/of Wifi  
 systeem

De gewoonweg uitstekende Ovation

Kleuren omkasting

Coffee Dark Grey
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Kuip kleuren

 Sterling    Ocean Pearl
 Silver Wave Shadow



Acclaim 8 persoons   

Afmetingen 3,300mm x 2,330mm x 970mm
Water capaciteit 2,500 liter
Stroomtoevoer 32 A, 230V - 50 Hz, TÜV gecertificeerd
Kuip/schaal Lucite Acryl in Sterling Silver, Ocean Wave of    
                                        Pearl Shadow
Omkasting Luxe, geïsoleerde afdekking in grijs of bruin
Cover 70-110mm thickness, 1.5kg density taper foam       
                                        core
Gewicht leeg/
gevuld 580kg / 3,080kg
Besturingssysteem In Canada geproduceerd Gecko IN.YE5   
 besturingssysteem
Bedieningspaneel Gecko IN.K600 kleuren display
Heater Gecko Hi Flow 3kw verwarmingselement
Isolatie 25mm isolerend schuim op de kuip en ‘themo- 
 lock’-systeem
Jets 72 roestvrijstalen hydrotherapie jets en 14 lucht                                         
                                        massage jets
Verlichting Meerkleurige LED verlichting net onder de   
 waterlijn
Pomp 2 x one-speed 3hp Jet Pomp
                                        1 x one-speed 2hp Jet Pomp
Circulatie Pomp WTC energie-efficiente stille circulatie pomp
Filtratie Makkelijk te reinigen in-spa filtratie systeem
Ozon systeem Corona ozongenerator met mix kamer
Optionele extra’s Flexibele jet, Coverlifter, Trap, Audio en/of Wifi  
 systeem

Laat het feest beginnen 
in de luxe Acclaim

Kleuren omkasting

Coffee Dark Grey
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Kuip kleuren

 Sterling    Ocean Pearl
 Silver Wave Shadow

De omvangrijke Acclaim beschikt over één 

ligplaats, twee kapiteinszitjes met pols jets en 

dan nog eens vijf zitplaatsen. De Acclaim is 

voorzien van 72 hydrotherapie jets and 14 lucht 

massage jets, waterlijnverlichting, een verlichte 

waterval en wordt aangedreven door 3 jet 

pompen.

Deze spa wordt echt een feestje met het 

optionele audiosysteem.



   Verminder de pijn van artritis
 De Arthritis Research Campaign beveelt 
spa gebruik aan voor mensen met 
arthritis. Gebruik van een spa brengt 
warmte naar de gewrichten met 
arthritis. De heilzame werking van een 
spa biedt spierontspanning, verminderde 

pijnklachten en stijfheid van de 
gewrichten en men ervaart meer gemak bij 

het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Lagere bloeddruk
Watertemperatuur in een spa zorgt er voor dat je 
hart harder gaat werken om overtollige hitte af te 
voeren. Het lichaam reageert door de bloedstroom 
te versnellen en door meer zuurstof te produceren, 
waardoor cellen in het lichaam gerevitaliseerd 
worden. Bloedvaten verwijden, hierdoor daalt 
de bloedruk. De combinatie van een verhoogde 
hartslag en dalende bloeddruk is goed voor de 
cardiovasculaire gezondheid.

Betere nachtrust
Nooit meer schapen tellen! Volgens de National 
Sleep Foundation lijden 30 miljoen Britten aan 
milde tot chronische slapeloosheid en andere 
slaapstoornissen.
Een studie in het tijdschrift ‘Sleep’ toonde aan 
gebruik van een spa voor het naar bed gaan niet 
alleen helpt om in slaap te vallen, maar ook een 
diepere, meer ontspannen slaap zal bieden terwijl 
het lichaam afkoelt.

MEER DAN EEN SPA
De voordelen voor uw gezondheid en welzijn

Riptide Pools Limited
Registered in England Company No. 06356472 
Riptide™ Registered in the USA No. 3993763  

Minder stress
Stress resulteert in spierspanning, hoofdpijn, 
vermoeidheid en pijn. Regelmatig gebruik 
van de spa, door een combinatie van 
warmte, massage en drijven in het water, 
verlicht spanning en stress.
Het drijfvermogen vermindert de druk in de 
gewrichten en spieren, terwijl de warmte de 
bloedtoevoer naar de spieren verhoogt en 
de genezing versnelt. Bovendien bieden spa-
jets therapeutische massage en stimuleren 
ze de afgifte van endorfines, de natuurlijke 
pijnstiller van het lichaam.

Bevorderd gewichtsverlies
In klinische studies verloren patiënten die 
gebruik maakten van spa’s gemiddeld 3,5 
pond in gewicht zonder nieuwe dieet- of 
lichaamsbewegingprogramma’s.
Het gewichtsverlies vloeide voort uit de 
warmwatermassage, die de effecten van 
beweging simuleert op de spieren.

Lagere glucosespiegel bij diabetes
Een studie door het New England Journal of 
Medicine heeft aangetoond dat baden in een 
spa de gunstige effecten van lichaamsbeweging 
simuleert. Met als resultaat dat patiënten met 
diabetes type 2, die gedurende 30 minuten 
per dag, 6 dagen per week gedurende 3 
weken een spa nemen, een verlaging van de 
bloedsuikerspiegel ervaren van gemiddeld 13%.

Jezelf zijn
Wees elke dag op je best, 

 door een spa een onderdeel 
te maken van je dagelijks 

routine. Ervaar verlichting van 
stress en spanning, van pijnlijke 
spieren en ervaar de mentale 
voordelen. Ondergedompeld 

in warm water, kunt u 
ontspannen en  

voelt u zich  
herboren.

Buiten zijn
Sta even stil en waardeer 

prachtige zonsondergangen, 
sterrennachten, vallende sneeuw, 
veranderende bladeren en veel 
meer. Met een spa, heb je een 
privéretraite op ieder gewenst 

moment. Omringd door de 
natuur, kun je genieten 
van de schoonheid die 

we vaak voor lief  
nemen. 

Samen zijn
Breng samen tijd door, 

in heerlijk warm water. De 
spa wordt een privé- en 

veilige plek waar mensen 
kunnen ontspannen, waar 
je helemaal jezelf kunt zijn 

en genieten van zinvolle 
gesprekken en speciale 

momenten met 
dierbaren.
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