
Fitness, ontspanning en plezier, alles in één

ZWEMSPA'S  .  EXERCISE POOLS  .  HYBRIDE BADEN  .  COMBINATIE BADEN



Topkwaliteit van wereldklasse
Riptide biedt een toonaangevend scala aan zwemspa's 
en exercise pools in zeven unieke schaalontwerpen, 
een onverwoestbaar verzinkt stalen frame en drie 
stroming-systemen. Riptide zwemspa's zijn er voor 
elk niveau en elke watercapaciteit, met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding.

Het zit ‘m in de tegenstroming
Met een variëteit aan jet configuraties creëert Riptide 
baden met een krachtige tegenstroom om tegenin 
te zwemmen, die zelfs voor de beste zwemmer een 
uitdaging is.
Perfect voor fitness en plezier voor het hele gezin, 
kies een instapmodel met tegenstroom jets die tot 
6250 l./min. uitstoten, tot gespecialiseerde excersise 
pools met turbojets die wel 8300 l./min. aan  krachtige 
stomen water genereren middels het geheel instelbare 
bedieningspaneel.

Een warm bad
U kunt het water verwarmen tot 40°C middels een 
thermostaat, zodat het altijd klaar is voor een duik of 
ontspanning. De geïsoleerde kuip en thermoafdekking 
houden de warmte vast als het bad niet wordt gebruikt.

's Werelds meest veelzijdige zwemspa's

Altijd klaar voor gebruik, dag en nacht. 
Riptide baden hebben ontspannende kleurwisselende 
ledverlichting, onder water en aan de waterlijn, zodat u ook 
's nachts kunt zwemmen. Anders dan conventionele baden 
zijn Riptide baden economisch in gebruik en vereisen weinig 
reiniging door het moderne verwarmings-, zuiverings-, en 
filtersysteem waarmee het water altijd warm, schoon en 
gebruiksklaar is.

Zuiver, schoon water
Met hoogwaardige pompen, een corona-Ozonsysteem en 
een dubbel filtersysteem bent u verzekerd van schoon water 
en kunt u veilig genieten in een Riptide Bad.
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Hoogwaardige componenten, kwalitatief 
gemaakt, met 5 jaar garantie
Riptide baden worden gebouwd met de beste 
componeneten en van kwalitatief het beste materiaal. 
Electronica komt van het Canadese bedrijf Gecko, de 
acryl kuipen van de Amerikaanse producent Aristech en 
het systeem wat zorgt voor het traploos instellen van de 
zwemstroming wordt gemaakt door het Japanse bedrijf 
Mitsubishi. Er wordt tot wel 100 mm aan isolatieschuim 
gebruikt voor maximale isolatie van het gehele bad en alle 
componenten passen perfect in een stevige omkasting met 
verzinkt stalen frame en roestvrijstalen bevestigingen.
Riptide baden zijn ontwikkeld om lang mee te gaan, maar 
om u helemaal gerust te stellen bieden wij voor onze baden 
een beperkte garantie van 5 jaar.

Geen hoge energierekening
Door de superieure schuimisolatie met gesloten celstructuur 
tot 100 mm dik, om de gehele kuip heen, plus een geheel 
geïsoleerde kap en luchtdichte warmtesluis ombouw zijn 
Riptide baden bijzonder economisch in gebruik

Klantenservice
Bij Riptide zijn we trots op het feit dat we producten van 
wereldklasse fabriceren en ook op onze ongeëvenaarde 
nazorg voor klanten. Wij willen graag dat u van uw bad geniet 
in de wetenschap dat u wordt ondersteund door een bedrijf 
dat echt aandacht heeft voor uw behoeften.

Gemaakt om een leven lang mee te gaan 
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Er zijn 4  
categorieën Riptide 
baden –  welke past 

bij u?

Fitness
Riptide trainingsbaden kunnen een belangrijk onderdeel 
vormen van het dagelijkse fitnessprogramma van 
iedereen die in vorm wil blijven. Met zwemmen tegen 
de krachtige tegenstroomstralen van het bad traint u uw 
lichaam snel in een ruimte die weinig impact heeft.

Ontspanning
Thermostatisch geregeld tot 40°C. Gaat u na het 
zwemmen even lekker achterover en ontspan in 
het warme, schone water, samen met gezin en 
vrienden. Geniet van de verkwikkende massage van 
de hydrotherapiestralen. Doordat onze baden kleiner 
zijn dan standaard zwembaden, kunnen Riptide baden 
worden geïnstalleerd waar ruimte belangrijk is, in een tuin 
of binnenplaats, zowel in de grond als op de grond. 

Plezier voor het hele gezin
Door de geïntegreerde geavanceerde filtratie- en 
zuiveringssystemen die bij elk gebruik van het bad weer 
zorgen voor een schone en veilige beleving voor u en uw 
gezin, vereisen Riptide baden weinig schoonmaak.
De verwijderbare, geïsoleerde kap en de isolatie rondom 
de kuip van onze baden, houden warmte vast en de 
gebruikskosten verbazingwekkend laag.  

ZWEMSPA'S zijn volledig uitgeruste bubbelbaden die 
ook tegenstroom zwemjets hebben in het zwemgedeelte. 
Ideale watertemperatuur is 37°C - 40°C. Perfect voor de 
beperkte ruimte, op een terras of in de grond.
RIPTIDE BADEN:  Hydros 3.5 en 3.8, Neptune en Titan.

HYBRIDE BADEN zijn meer gericht op 
serieuze zwemtraining met sterke tegenstroming. 
maar zijn ook voorzien van twee-massagezitjes 
met jets om te ontspannen. Ontworpen voor 
gebruik van ca. 27°C.
RIPTIDE BADEN: Manta 4.4 en Manta 5.5.

EXERCISE POOLS hebben sterke 
tegenstroomstralen, zonder lucht die het zicht 
ontneemt. Ontworpen voor professionele 
zwemmers. Ontworpen voor gebruik van 27°C
RIPTIDE BADEN: Oceana, Atlantis 4.6, 
Atlantis 5.8 en Nautilus 5.8.

COMBINATIE BADEN kennen twee 
verschillende watervolumes, een compleet 
bubbelbad en apart een trainingsbad met 
krachtige zwemjets. Het bubbelbad is 
ontworpen voor gebruik van 37°C-40°C en het 
zwemgedeelte voor 27°C.
RIPTIDE BADEN: Poseidon en Poseidon XL.

Riptide baden – de voordelenHet juiste Riptide bad kiezen
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Kies de juiste zwemjets
Er zijn drie zwemjet systemen verkrijgbaar voor Riptide baden, afhankelijk van model en grootte van het bad.

Ronde Jets 
geven een sterke 
waterstroom 
uitstoot tot wel 7500 
liter per minuut, 
vanuit de slijtvaste 
roestvrijstalen jets. 
Deze zitten op 
Neptune en Hydros 
modellen.

Turbo Jets produceren 
een egale waterstroom 
zonder bubbels tot wel 
8.300 l/minuut. standaard 
in Titan, Poseidon XL, 
Atlantis, Manta en Nautilus 
modellen. bij Pro modellen 
kan de snelheid van de 
waterstroom traploos 
ingesteld worden.

Ovale Jets 
bieden een egaal 
en krachtig 
tegenstroom- 
systeem, 
verkrijgbaar voor 
het trainingsbad 
Oceana
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Kenmerken Riptide baden

Geïntegreerd besturingssysteem 
Riptide baden hebben een volledig geïntegreerd, regelbaar 
Gecko besturingssysteem voor circulatie, watertemperatuur, 
filtratie, verlichting en energiebesparende opties.

De verplaatsbare zwemspa
Riptide baden zijn verplaatsbaar; wanneer u verhuist, gaat uw bad 
mee! Dankzij het verzonken stalen frame en interne bevestigings-
componenten kunt u uw bad gewoon optillen en meenemen naar 
de nieuwe locatie.

Cover opties
Er is een scala aan afdekking ontworpen voor uw Riptide 
bad.  
Kies voor de geheel geïsoleerde, stevige thermoafdekking, 
ontworpen met een verhoging in het midden van de kap, 
zodat regenwater ervanaf loopt om binnendringen van 
water en ook vlekken te beperken. Deze cover wordt 
standaard geleverd bij uw bad.

Als alternatief kunt u kiezen voor de eenvoudig op te bergen 
oprolbare thermo-afdekking.  
Beide afdekkingen zijn verkrijgbaar in de kleuren bruin of 
grijs. De afdekkingen kunnen stevig vastgemaakt worden 
met behulp van afsluitbare, kindveilige, verstelbare riemen 
langs alle vier de zijden.

Een roldek is ideaal voor een verzonken spa of zwemspa. 
Deze kan gemaakt worden in diverse afmetingen, is 
electrisch, op afstand te bedienen, goed geïsoleerd, 
duurzaam en eenvoudig in gebruik en onderhoud.  

Weerbestendige ombouw
De weerbestendige en onderhoudsvrije UV-bestendige 
imitatiehouten ombouw met roestvrijstalen 
bevestigingen heeft kleuren die zijn afgestemd op de 
stevige vinyl thermo afdekking.

Zuiver, schoon water
In combinatie met het filtratiesysteem, integreerd Riptide 
baden een Corona-Ozonsysteem, om bij ieder gebruik van 
uw bad zuiver, schoon water te garanderen. 

Kussens 
De kussens passen qua kleur bij de geselecteerde kuip 
en omkasting en bieden een comfortabele plek voor 
zwemmers aan de spa-kant

Roestvrijstalen handgreep 
De roestvrijstalen handgreep levert extra ondersteuning 
bij het zwemmen tegen de stroomstraal in en voor 
aerobicoefeningen in uw bad.

Bluetooth audio system en TV 
(Optioneel) Het Gecko In.stream bluetooth 
audio systeem met vier transducer speakers 
en subwoofer is verkrijgbaar voor alle baden. 
Het optionele waterdichte tv-monitorsysteem, 
ontworpen voor bad-installatie levert video-
entertainment tijdens ontspanning in het bad. Filtratiesystemen

Riptide baden zijn uitgerust 
met een gemakkelijk te 
onderhouden Skimmer 
filtratiesysteem met eenvoudig 
te reinigen en vervangbare 
filtercartridges plus een 
geïntegreerde stuw, om 
drijvend afval op te ruimen voor 
het de filters bereikt.
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De Hydros is een compact bad en spa in 
één. Dit is bepaald geen beginnersbad, het 
is een volledig functionerend, ongelooflijk 
goed gespecificeerde zwemspa. Het enige 
verschil is  zijn afmeting.
Ontworpen met gezinnen in het achterhoofd, 
geeft de Hydros kinderen gelegenheid om te 
spetteren bij stralen waarbij genoeg ruimte 
overblijft voor de ouders in het spa-gedeelte.

Juiste kracht op de juiste jets

De Hydros biedt comfortabel plaats aan zes 
personen, kenmerkend voor de Hydros zijn de vier 
krachtige pompen die gebruikt kunnen worden voor 
de zwemjets, of voor het 
spa gedeelte, of verdeeld 
kunnen worden over beiden.

De Hydros is een 
fantastische plek om 
te zwemmen en te 
ontspannen. De Hydros is het perfecte zwembad 
voor kinderen die leren zwemmen, in combinatie 
met een kwalitatief hoogwaardig bubbelbad. Ook 
biedt het geweldige mogelijkheden voor aqua 
airobics en oefeningen die niet belastend zijn voor 
uw gewrichten met de weerstand van de zwemjets 
.  

Hydros specificaties
AFMETINGEN 3.85m x 2.20m x 1.17m, water capaciteit: 4,800 liter, leeg gewicht: 854kg 

JETS 4 zwem jets plus 44 krachtige spa jets, 8 lucht massage jets met roestvrijstalen  
  rozetten    

POMPEN 2 x 2.5hp pompen, 2 x 2hp pompen

STROOMTOEVOER 32 A

VERMOGEN 4 tegenstroom zwemjets, genereren tot 7500 liter uitstoot per minuut

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER OPTIES Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs 

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem voor  

  circulatie- en filtratie

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE 25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie  
  met het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi 
  communicatie systeem.

De Riptide Hydros is 
een compact bad en spa 

gecombineerd in één 
betaalbare unit.

x 6

Hydros   ZWEMSPA
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Neptune specificaties
AFMETINGEN 4.2m x 2.25m x 1.29m, water capaciteit: 5,000 liter, leeg gewicht: 880 kg

JETS 4 zwem jets plus 36 krachtige spa jets, 12 lucht massage jets met roestvrijstalen   
  rozetten    

POMPEN 4 x 3hp 1 speed pompen

STROOMTOEVOER 45 A

VERMOGEN 4 tegenstroom zwemjets,  genereren tot 7500 liter uitstoot per minuut

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER OPTIES Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem voor circulatie-  

  en filtratie

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE 25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie met  
  het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi  
  communicatie systeem.

De grote zus van de Hydros, de Neptune 
is ideaal voor gezinnen in de groei en 
volwassenen. Een krachtig bad voor thuis met 
veel ruimte om te relaxen in het bubbelbad of 
om lekker te gaan zwemmen tegen de stroom 
in
Door zijn 4,2m lengte kunt u de kracht van 
de waterstroom af stellen op een constante 
zwemsnelheid, terwijl op hetzelfde moment je 
zwempartner kan relaxen in het spa-gedeelte. De 
Neptune is een ideaal bad en spa voor langere en 
meer efficiënte zwemmers.

De Neptune heeft een tegenstroom-systeem met 
vier pompen en vier jets, die allemaal instelbaar zijn 
qua snelheid, luchtstroom en 
richting.

Alle vier de zwemjets worden 
individueel aangedreven voor 
maximale weerstand, waarbij 
de lagere stralen zorgen voor 
opwaartse druk.

Neptune   ZWEMSPA

De Neptune is ideaal voor volwassenen en opgroeiende gezinnen

x 6
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Titan specificaties
AFMETINGEN 5.24m x 2.25m x 1.29m, water capaciteit: 7,200 liter, leeg gewicht: 1,108kg

JETS 4 Turbo tegenstroom zwemjets, genereren tot 8300 liter uitstoot per minuut, 
   38 krachtige spa  jets, 10 lucht massage jets met roestvrij stalen rozetten

STROOMTOEVOER 45 A

TITAN POMPEN 2 x 3.5hp jet pompen, 2 x 3hp jets pompen, speciale 1hp circulatie pomp

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER OPTIES Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM  Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE                     25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie   

 met het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi   
 communicatie systeem.

TITAN PRO Inclusief 10-traps instelbare variabele aandrijfsnelheid   

Titan / Titan Pro   SWIM SPA

De Titan heeft enorm veel zwemruimte met 
daarbij een prachtig spa gedeelte voor het 
verzachten van pijn en stress. 
Dit bad is meer dan een gewone spa, het is ook een 
echte bewegingsmachine met vier turbo zwemjets die 
een krachtigere stroming geven dan andere exercise 
baden.

Hoe uw snelheid of zwemslag ook is, u zult niet de 
wanden raken of tegen de zittingen schoppen. Als 
beloning kunt u na het 
zwemmen ontspannen in 
het spa gedeelte dat een 
verscheidenheid aan zeer 
effectieve hydrotherapie 
massagestralen biedt.
Als het om waarde gaat, 
krijgt u hiermee veel bad 
voor uw geld

Titan Pro: Het verschil tussen de standaard Titan en 
de Pro versie is de toevoeging van een module voor 
variabele aandrijfsnelheid. De 10-traps instelbare 
variabele aandrijfsnelheid  geeft de zwemmer de kans 
om de beste snelheid van het water te kiezen voor  
zijn fitnessoefening en zwemslag.

x 5
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Manta 4.4 / Manta 4.4 Pro   HYBRIDE BAD

The Riptide Manta 4.4 is luxe en krachtige hybride exercise 
pool met twee zitjes voorzien van hydrotherapie jets.

De hybride Manta 4.4 is 
uitgerust met vier turbojets 
die tot wel 8.300 liter 
per minuut aan heldere 
turbulentievrije  tegenstroom 
bieden om rustig te 
kunnen zwemmen zonder 
luchtbellen.

De contrasterende zwemlijn 
biedt een referentiepunt 
voor het behouden van een 
centrale positie in de brede zwemstroom.

Het andere gedeelte van de Riptide Manta heeft twee lange cool-
down zitplaatsen, voorzien van hydrotherapie jets. Ook heeft de 
Manta treden om er gemakkelijk in plaats te kunnen nemen. De 25 
hydromassage jets kunnen onafhankelijk worden ingesteld en zijn 
elegant afgewerkt met roestvrijstalen rozetten. 

Manta 4.4 Specificaties
AFMETINGEN 4.4m x 2.25m x 1.54m, water capaciteit: 5,600 liter, leeg gewicht:1027kg

JETS 4 Turbo tegenstroom zwemjets, genereren tot 8300 liter uitstoot per minuut,   
   25 krachtige hydrotherapie jets met roestvrij stalen rozetten

POMPEN 2 x 3.5hp jet pompen, 2 x 3hp jets pompen, speciale 1hp circulatie pomp

STROOMTOEVOER 45 A

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 33 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER OPTIES   Geheel geïsoleerde thermoafdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM  Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING   Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE                       25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie   

   met het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch Wifi   
   communicatie systeem.

MANTA 4.4 PRO Inclusief 10-traps instelbare variabele aandrijfsnelheid   

x 3

Manta 4.4 Pro
Met de toevoeging van een instelbare 
snelheid aandrijving met 10 snelheden, kan 
de zwemmer met Manta 4.4 Pro de beste 
watersnelheid regelen voor training.
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Manta 5.5 / Manta 5.5 Pro   HYBRIDE BAD

Grote broer van de 4.4, de Riptide Manta 5.5 is een luxe en krachtig trainings 
bad met zittingen voorzien van hydrotherapie jets.
Met een superieure lengte voor zwemmen, kent het Manta 5.5 hybride bad vier turbo 
zwemjets die een zeer krachtige stroom genereren tot wel 8.300 liter per minuut, 
waarbij nauwelijks sprake is van water turbulentie of luchtbellen. 

Tegenover het zwem gedeelte heeft de Manta 5.5 twee cool-down zittingen met jets 
over de gehele lengte. De 25 krachtige hydromassage jets kunnen afzonderlijk worden 
ingesteld en zijn elegant afgewerkt met roestvrijstalen rozetten. De zwemlijn op de 
bodem van het bad helpt met recht vooruit zwemmen.

Manta 5.5 Specificaties
AFMETINGEN 5.5m x 2.25m x 1.54m, water capaciteit: 9,000 liter, leeg gewicht: 1,232kg

JETS 4 Turbo tegenstroom zwemjets, genereren tot 8300 liter uitstoot per minuut, 25   
   krachtige hydrotherapie jets met roestvrij stalen rozetten

POMPEN 2 x 3.5hp jet pompen, 2 x 3hp jets pompen, speciale 1hp circulatie pomp

STROOMTOEVOER 45 A

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER OPTIES  Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM  Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING  Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE                      25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie   
  met het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch Wifi   
   communicatie systeem.

MANTA 5.5 PRO Inclusief 10-traps instelbare variabele aandrijfsnelheid

Manta 5.5 Pro
Met de toevoeging 
van een variabele 
snelheid aandrijving 
met 10 snelheden, kan 
de zwemmer de beste 
watersnelheid voor zijn 
oefening en zwemslag 
kiezen. x 3
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De Riptide Oceana is een volledig toegerust 
en stijlvol trainingsbad, ontworpen voor 
ruimten waar 6 m niet past, maar met toch 
ruim voldoende zwemruimte.

De Oceana heeft een indrukwekkende 
tegenstroom die door drie brede stralen wordt 
geleverd en mooi uitgevoerde treden om het 
bad eenvoudig toegankelijk te maken en een 
handgreep in chroom voor het eenvoudig 
aanpassen van de tegenstroom.

De kwaliteitskenmerken zijn een ozonsysteem, 
ontspannende, verlichte fonteinen in iedere hoek, 
geaccentueerd door verlichting op de waterlijn 
en onderwaterverlichting voor de zwemmer. De 
Oceana is het ideale trainingsbad, om naast een 
bubbelbad te installeren of daar waar de ruimte 
beprekt is.

 Oceana Specificaties
AFMETINGEN 4.98m x 2.20m x 1.27m   Water capaciteit: 6,000 liter  Leeg gewicht: 1,019kg

JETS 3 ovale tegenstroom zwemjets

STROOMTOEVOER 40 A

POMPEN 2 x 1 speed 4hp pompen, 1 x 1 speed 3hp pomp

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

COVER OPTIES Geheel geïsoleerde thermoafdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

WATERVAL 4 verlichte, geïntegreerde watervallen in de hoeken van het bad

ISOLATIE 25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie   
 met het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi   
 communicatie systeem.

De Riptide Oceana is 
een compact, maar 
volledig toegeruste 

exercise pool.

Oceana      EXERCISE POOL
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De Riptide Atlantis is een 
compacte, maar volledig 
toegeruste, specialistische 
zwem machine.

Atlantis 4.6 / Atlantis 4.6 Pro   EXERCISE POOL

De Atlantis 4.6 is een compacte maar krachtige 
exercise pool met uitzonderlijke breedte van 
2,35 m. Dit bad is ontworpen voor serieuze 
training, met alle voordelen die u van een 
hoogwaardige zwemmachine mag verwachten. 

De Atlantis kent geen hydrotherapiejets of 
andere bubbelbad toepassingen, met de vier 
turbo tegenstroom zwemjets en prima diepte is 
deze exercise pool helemaal gericht op fitness 
en training

Atlantis 4.6 Specificaties
AFMETINGEN 4.6m x 2.35m x 1.52m  Water capaciteit: 8,800 liter  Leeg gewicht: 965kg

JETS 4 Turbo tegenstroom zwemjets, genereren tot 8300 liter per minuut

STROOMTOEVOER 45 A

POMPEN  2 x 3.5hp jet pompen, 2 x 3hp jet pompen, speciale 1hp circulatie pomp

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling white marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER OPTIES Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE  25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie   
    met het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S   Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio system, in.Touch WiFi   
   communicatie systeem

ATLANTIS 4.6 PRO Inclusief 10-traps instelbare variabele aandrijfsnelheid

De Atlantis 4.6 Pro is de 
ultieme zwemmachine. 
Met toevoeging van 
een variabele snelheid 
aandrijving met 10 
snelheden, kan de 
zwemmer de beste 
watersnelheid kiezen 
voor zijn fitness en 
zwemslag.

EXTRA BREED
2.35m
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Atlantis 5.8 / Atlantis 5.8 Pro         EXERCISE POOL

Met alle goede kenmerken van de 
kleinere 4.6, biedt de Atlantis 5.8 de 
extra voordelen van meer zwemruimte 
om te trainen.
Met zijn diepe, extra brede kuip, is de 
Atlantis 5.8 het ultieme bad om te trainen 
of juist te ontspannen na uw training.  De 
elegante treden aan het ene eind zorgen 
voor eenvoudige toegang tot de Atlantis.
Met behulp van krachtige pompen 
produceren de vier turbo zwemjets 
tot wel 8.300 liter water uitstoot per 
minuut. Efficiënte verwarming, filtratie 
en ozonsysteem zorgen dat het water 
kristalhelder en warm blijft.  
Zwem uzelf fit in totale luxe.
 

Atlantis 5.8 Specificaties
AFMETINGEN 5.8m x 2.35m x 1.52m  Water capaciteit: 9,900 liter  Leeg gewicht: 1,200 kg

JETS 4 Turbo tegenstroom zwemjets, genereren tot 8300 liter per minuut

STROOMTOEVOER 45 A

POMPEN 2 x 3.5hp jet pompen, 2 x 3hp jets pompen, speciale 1hp circulatie pomp

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

U kunt opwaarderen naar de 
Pro versie om van de  Atlantis 
5.8 om zo de kracht en stroming 
van het water beter te kunnen 
beheersen met de variabele 
snelheidsaandrijving. De 
zwemmer selecteert zijn ideale 
snelheid: 1 voor een ontspannen 
zwemsessie of op 10 voor een 
volle sprint.

EXTRA BREED 
2.35m
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CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER opties Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE  25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie   
     met het R12 warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S   Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi   
   communicatie systeem.

ATLANTIS 5.8 PRO           Inclusief 10-traps instelbare variabele aandrijfsnelheid
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Nautilus 5.8 / Nautilus 5.8 Pro  VERZONKEN EXERCISE POOL

Ervaar een perfecte combinatie van kracht en schoonheid met de 
Nautilus en Nautilus Pro verzonken exercise pools. 

Gebouwd als bad voor professionele zwemmers of gezinnen om in te spetteren.   
De Nautilus is eenvoudig geïnstalleerd dankzij zijn unieke en gepatenteerde ontwerp.
The Nautilus biedt een ruim zwem gedeelte met superieure diepte en breedte en een 
heerlijke, turbulentie-vrije, zwemervaring. De kracht wordt geleverd door vier turbo 
zwemjets die tot wel 8.300 liter water per minuut uitstoten.
Met een ultra efficiënte verwarming, filtratie en corona ozonsysteem is het water altijd 
warm en kristalhelder en klaar om een duik te nemen.

Nautilus Specificaties
AFMETINGEN 5.85m x 2.35m x 1.52m    Water capaciteit: 9,900 liter   Leeg gewicht: 1,294kg

JETS 4 Turbo tegenstroom zwemjets  genereren tot 8300 liter uitstoot per minuut

STROOMTOEVOER 45 A

POMPEN 2 x 3.5hp jet pompen, 2 x 3hp jet pompen, speciale 1hp circulatie pomp

NAUTILUS PRO   Inclusief 10-traps instelbare variabele aandrijfsnelheid

SCHAAL KLEUREN  Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling white marble, Midnight Opal

CABINET Polymeer

WARMTE & FILTRATIE 3 kW verwarmingselement, 2 x papieren filtratiecartridge, corona ozonsysteem

COVER opties Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem voor circulatie en filtratie

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

EXTRA Anti-slip zwembad vloer, trap biedt toegang aan 3 zijden

ISOLATIE 25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie met het R12  
   warmte-lock isolatie systeem 

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi communicatie systeem

De Nautilus is speciaal ontworpen voor verzonken 
installatie. Wordt geleverd met een waterdichte 
stevige polymeer buitenkuip. Met alle werkende 
delen, elektronica en voeding aan het zwemjet-eind 
gaat installatie snel en eenvoudig. 
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Dankzij een instelbare 10 snelhedenaandrijving in het 
Pro-model van de Nautilus 5.8, kan de zwemmer de beste 
watersnelheid selecteren voor zijn eigen fitness niveau en 
zwemslag.

De verzonken installatie van de Nautilus is kinderspel 
dankzij een innovatief serviceluik voor eenvoudige 
toegang tot de technische ruimte.

De Nautilus kent een ruime zwemruimte van 5,9 m 
lang bij 2,35 m breed en met een superieure diepte 
van 1,52 m. De 4 turbo zwemjets geven geweldige 
kracht.

Dankzij het geïtegreerde serviceluik kunt u het bad 
installeren in een rechthoekig gat en vervolgens 
vullen, Hiermee bespaard u duizenden euro’s aan 
installatiekosten.



16

Poseidon specificaties
AFMETINGEN 5.8m x 2.25m x 1.29m

   Water capaciteit spa: 1,491 liter, zwembad gedeelte: 4,981 liter Leeg gewicht: 1,280kg

JETS 6 Tegenstroom zwemjets, genereren tot wel 7,500 liter water per minuut. 

   60 krachtige hydrotherapie jets, 10 lucht massage jets met roestvrij stalen rozetten

POMPEN 6 x 3hp 1 speed pompen

STROOMTOEVOER 21 A spa gedeelte, 45 A zwembad gedeelte

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 2 x 3kW verwarmingselement, 4 x papieren filtratiecartridge, 2 x corona ozonsysteem

COVER Geheel geïsoleerde thermo afdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING Zowel onder water, meerkleurige LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE                    25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie met   

   het R12 warmte-lock isolatie systeem .

OPTIONELE EXTRA' S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi   
   communicatie systeem.

x 7

Poseidon   COMBINATIE BAD

Het ultieme zwem- en spapakket, de Poseidon 
geeft u het beste van beiden. Het is een van de 
beste combinatie zwemspa’s, die vandaag de dag 
verkrijgbaar is.

Twee volumes water zorgen dat het spagedeelte 
warmer gezet kan worden en dat het zwemgedeelte 
op lagere temperatuur blijft, wat meer geschikt is 
voor het zwemmen tegen de stroom in.

Het spagedeelte heeft ruimte voor wel 5 personen 
en heeft een lounge-zit over de volle lengte met 
krachtige hydrotherapiestralen en LED verlichting. 
 
In het zwemgedeelte komen 6 krachtige stralen uit 
roestvrijstalen jets en er zijn zitjes met jets voor als 
je aan het trainen bent met vrienden/familie.

De Poseidon is ontworpen naar een zeer 
hoge standaard en zit vol met snufjes die een 
schitterend zwembad realiseren. Moderne pomp-/
verwarmingstechnologie maakt de Poseidon ook 
zeer zuinig in gebruik.

De spa ervaring in de Poseidon is 
vergelijkbaar met die van een luxe 
bubbelbad

Riptide
Poseidon
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Poseidon XL specificaties 
AFMETINGEN 5.9m x 2.25m x 1.52mm

   Water capaciteit: 8,000 liter, leeg gewicht: 1,407kg

JETS 4 Turbo tegenstroom zwemjets, genereren tot 8300 liter uitstoot per minuut, 
   42 krachtigehydrotherapie jets, 10 lucht massage jets met roestvrij stalen rozetten

POMPEN  2 x variable speed 3.5hp jet pompen, 4 x 3hp one speed jet pompen, 2 x speciale 1hp   
    circulatie pompen

STROOMTOEVOER 21 A spa gedeelte, 45 A zwembad gedeelte

SCHAAL KLEUREN Aristech schaal in Ocean Wave, Sterling White Marble, Midnight Opal

CABINET OPTIES Onderhoudsvrij UV-bestendig synthetisch hout in de kleuren bruin of grijs

WARMTE & FILTRATIE 2 x 3kW verwarmingselement, 4 x papieren filtratiecartridge, 2 x corona ozonsysteem

COVER OPTIES  Geheel geïsoleerde thermoafdekking of oprolbare thermocover in bruin of grijs vinyl

BESTURINGSSYSTEEM Volledig geïntegreerd en progammeerbaar Gecko besturingssyteem 

VERLICHTING    Zowel onder water, meerkleurige, LED verlichting als verlichte bedieningsknoppen

ISOLATIE                     25mm isolatieschuim, aangebracht op de achterkant van de schaal, in combinatie met  

  het R12 warmte-lock isolatie systeem .

OPTIONELE EXTRA'S Cover lifter, in.Stream bluetooth transducer audio systeem, in.Touch WiFi  
  communication system.

POSEIDON XL PRO    Inclusief 10-traps instelbare variabele aandrijfsnelheid

x 7

Poseidon XL / Poseidon XL Pro   COMBINATIE  BAD

Met een superieure diepte van 1,5 m en vier 
krachtige turbo zwemjets zorgen Poseidon XL 
en XL Pro voor de ultieme zwemtraining. 

Om te ontspannen heeft het spagedeelte met 
ligplaats over de volle lengte plus nog drie andere 
zitjes, allemaal met een verscheidenheid aan 
krachtige hydrotherapiejets. Het zwemgedeelte 
heeft treden voor het betreden die ook als cool 
down-zitjes kunnen worden gebruikt

Het zwemgedeelte en spagedeelte kennen 
gescheiden watertemperatuurbediening voor 
afstelling op ontspanning en training.

De Poseidon XL, afgewerkt met de hoogste 
standaard, is voorzien van de modernste pomp- 
en verwarmingstechnologie voor efficiëntie, 
betrouwbaarheid en zuinigheid.

De Poseidon XL Pro heeft een gelijkwaardig 
toegerust luxe bubbelbad en zwembad, 
maar met toevoeging van een variabele 
snelheidsaandrijving systeem. Dankzij een 
instelbare 10 snelhedenaandrijving in het Pro-
model van de Poseidon XL, kan de zwemmer 
de beste watersnelheid selecteren voor zijn 
eigen fitness niveau en zwemslag.
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Bij het selecteren van een Riptide bad heeft u 
de keuze uit diverse kleurstellingen. Voor de 
kuip zijn Sterling White Marble, Ocean Wave 
of Midnight Opal* beschikbaar. De ombouw 
kent leisteenachtige kleuren als grijs en bruin. 
Cover kleuren: grijs en bruin

Riptide baden kunnen boven of in 
de grond worden geïnstalleerd. Hier 
volgt het proces van een  verzonken 
installatie.

Kuip kleur keuzes

Kleurkeuzes ombouw

Kleurkeuzes cover

 Sterling White    Ocean          Midnight    
      Marble Wave Opal

 Donker grijs            Bruin

  Donker grijs            Bruin 

* Werkelijke kleuren kunnen iets afwijken van hier getoonde 
kleuren.

1  Eerst moet de locatie worden 
opgeruimd om te kunnen starten.

2  Het gat wordt gegraven en de basis van 
beton wordt gestort.

3  Dan worden betonblokken gebruikt 
om de wand te versterken.

4  Een kraan wordt ingeschakeld om het 
bad voorzichtig over de heg en het huis te 
tillen.

5  Technici werken samen met het kraan-
team om het bad in positie te brengen.

6  Dwarsbalken voor de vlonder worden 
gelegd en daarna kan het hout er bovenop.

7  De vlonder is bijna klaar, het roldek wordt 
beplaat  en afgewerkt.

8  Het roldek werkt fantastisch en ook de 
sauna/kleedruimte is prachtig afgewerkt.

Klaar!  De laatste houten beplating is 
aangebracht rond de betonblokken en de 
installatie is afgerond.

Kleurstellingen       Installatie van een Riptide bad in de grond 
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Accessoires

De garantie is onderworpen aan algemene voorwaarden

5 jaar garantie tegen lekkage
Riptide geeft uw zwemspa na de leverdatum vijf 
jaar garantie tegen lekken. 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, plooien of delamineren 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf 
leverdatum van de zwemspa. 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 
zwemspa vrij blijven van storingen of defecten in 
de afwerking gedurende een periode van twee jaar 
vanaf leverdatum. Filtercartridges, kussen van de 
zwemspa en slotjes van de cover 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 verzinkte stalen 
frame de eerste 5 jaar vanaf de leverdatum 
niet zal scheuren of breken. Daarnaast 
wordt gegarandeerd dat het Aristech 
oppervlaktemateriaal van de Riptide zwemspa 
niet onthecht, scheurt, plooit, vergeelt, 
vervaagt of delamineert gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de leverdatum van 
de zwemspa. De oppervlakken van Aristech  
laten geen lucht door en absorberen geen 
luchtjes, bacteriën of vervuiling.

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

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

1 jaar garantie op ozon-
generator 

De ozon generator heeft 1 jaar garantie vanaf 
leverdatum van de zwemspa.

G A R A N T I E

Pool Exercise Bike 

Fiets tegen de weerstand van het water in 
uw bad om de spieren van  benen en 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 Riptide 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. 

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



©  2018 Riptide Pools Limited. 
Fabrieksspecificaties kunnen worden 
gewijzigd: gelieve te overleggen met 
verkoper ten tijde van de bestelling.

Product van wereldklasse, eersteklas 
service

Riptide is er trots op producten van wereldklasse 
te produceren en eersteklas nazorg en 
ongeëvenaarde klantenservice te leveren. 
We willen graag dat u van uw bad geniet in de 
wetenschap dat u wordt gesteund door een 
bedrijf dat echt geeft om haar klanten.

Gemaakt om een leven lang mee te 
gaan

Elk Riptide bad heeft een superieure Aristech 
acryl kuip met 0,9 kg schuimisolatie met gesloten 
celstructuur. Alle componenten passen perfect 
in het verzinkt stalen frame met roestvrijstalen 
ombouw bevestigingen. Onze baden voldoen 
aan de hoogste eisen van alle zwemspa’s 
wereldwijd!

Keuze

Met een ruime keuze aan modellen kunnen wij het 
fitnessbad leveren dat bij u en uw levensstijl past. Als 
onderdeel van onze service, leveren onze dealers test 
faciliteiten in hun showrooms, zodat u uw zwemspa 
eerst kunt uitproberen voordat u die aanschaft.

Klantenzorg

Riptide-baden worden geleverd en geplaatst 
door een goed getraind team dat een compleet 
assortiment aan onderdelen en accessoires bij zich 
heeft. Speciale technici zorgen voor ongeëvenaarde 
nazorg.


