
Ervaar de verkwikkende 

hydrotherapie van Symphony Spa’s



Laat u zakken in het uitnodigende warme water van de 
Merengue spa om uw spieren te ontspannen en uw lichaam 
tot rust te laten komen.
De Merengue is geschikt voor maximaal 3 personen en 
heeft 30 instelbare hydrotherapiejets 
die snel aan de slag gaan 
met pijn en klachten.

Ook heeft deze serie 
superzachte kussentjes, 
waterlijn verlichting, 
stelknoppen om de lucht 
en waterstralen 
in te stellen voor de 
verschillende zitjes. 

De Merengue heeft een 
filtratie van wereldklasse en 
een corona- ozonsysteem dat 
automatisch bacteriën doodt en het 
water kristalhelder houdt

Symphony Spas bieden ultieme ontspanning. 
Geniet van de stimulerende hydrotherapie waarbij de 
strategisch opgestelde clusterstralen gespannen en 
vermoeide spieren masseren in warm, kristalhelder 
water.
De combinatie van warmte, water en lucht zorgt dat 
u zich bijna gewichtloos voelt en is een weldaad voor 
spier- en gewrichtspijn.
Luxueuze zit- en ligplaatsen passen perfect bij uw 
lichaam terwijl zorgvuldig geplaatste stralen de juiste 
spiergroepen masseren.

Merengue Specificaties
Zitting 2 zitplaatsen en 1 ligplaats
Afmetingen 200 cm x 164 cm x 82 cm
Cabinet Houten FX onderhoudsarme ombouw in donkergrijs  
 of bruin met veelkleurige ledlichtstrips 
Kuip Sterling Silver, Ocean Wave, Pearl Shadow
Jets 16 Lucht massage jets, 30 hydrotherapie jets
Kenmerk Verlichte waterval
Cover Geheel geïsoleerde kap in donker grijs of bruin 
Pompen 1 efficiënte 3hp hydromassagepomp en een   
 energiezuinige circulatiepomp
Filtratie Dubbel filterhuis, corona ozone systeem
Gewicht  Leeg: 218kg
Volume  580 Liter
Voeding 16 A
Verlichting Veelkleurige ledverlichtingssysteem
Optionele Gecko In.stream bluetooth audio systeem  
Extra’s Coverlifter, trap, wifi module zodat u uw spa met uw  
 telefoon kunt bedienen
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Merengue

De ultra-efficiënte circulatiepompen, 3kW-
verwarming en het ozonsysteem behouden een 
perfecte waterkwaliteit en houden tegelijkertijd het 
energieverbruik laag.

De kenmerken: allerlei unieke stralen, een prachtige 
en duurzame omlijsting en kuip, een verlichte 
waterval, veelkleurige verlichting en optioneel een 
audiosysteem om uw spabeleving te versterken. Stap 
in de betoverende wereld van Symphony 
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Bolero
Net als het klassieke muziekstuk met 
dezelfde naam doet de Bolero nogal 
Frans aan.
De prachtige ontwerpkenmerken in een 
ergonomische spa-kuip met ombouw, 
maken de Bolero uitermate comfortabel 
in gebruik. Compact en eenvoudig te 
betreden via de ingebouwde treden. De 
hydrotherapiebeleving door de krachtige 
massagestralen van de Bolero is 
het perfecte middel 
tegen spanning 
en stress na een 
drukke dag

Bolero Specificaties

Zitting 1 zitplaats en 2 ligplaatsen
Afmetingen 200 cm x 174 cm x 82 cm
Cabinet Houten FX onderhoudsarme ombouw in  
                        donker grijs of bruin met veelkleurige 
 ledlichtstrips 
Kuip Sterling Silver, Ocean Wave, Pearl Shadow
Jets 17 Lucht massage jets, 43 hydrotherapie jets
Kenmerk Verlichte waterval
Cover Geheel geïsoleerde kap in donker grijs of bruin
Pompen 2  efficiënte 3hp hydromassagepompen en een   
 energiezuinige circulatiepomp
Filtratie Dubbel filterhuis, corona ozone systeem
Gewicht  Leeg: 288kg
Volume  870 Liter
Voeding 25 A
Verlichting Veelkleurige ledverlichtingssysteem

Optionele Gecko In.stream bluetooth audio systeem  
Extra’s Coverlifter, trap, wifi module zodat u uw spa met  
 uw telefoon kunt bedienen
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De Bolero 
heeft 17

luchtmassage 
jets en 43 krachtige 

hydrotherapie jets, met 
duurzaam RVS-beslag.

.



Flamenco
Vind rust en kalmte in de populaire
middelgrote Flamenco vijfpersoonsspa.
De ergonomisch ontworpen zitjes en twee 
ligplaatsen over de volle lengte zorgen voor 
ontspanning in alle luxe voor vrienden en 
familie.
Naast de prachtige ontwerpkenmerken, 
geven de 14 luchtmassage- en 41 
hydrotherapiejets van de Flamenco 
elke keer weer een stimulerende 
hydrotherapeutische massage-
ervaring. De verlichte 
waterval en 
randverlichting 
vergroten het genot in 
de spa nog meer.
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Flamenco Specificaties

Zitting 3 zitplaatsen and 2 ligplaatsen
Afmetingen 200 cm x 200 cm x 82 cm
Cabinet Houten FX onderhoudsarme ombouw in
 donkergrijs of bruin met veelkleurige    
 ledlichtstrips 
Kuip Sterling Silver, Ocean Wave, Pearl Shadow
Jets 14 Lucht massage jets, 41 hydrotherapie jets
Kenmerken Verlichte Waterval
Pompen 2  efficiënte 3hp hydromassagepompen en   
 een energiezuinige circulatiepomp 
Filtratie Dubbel filterhuis, corona ozone systeem
Gewicht  Leeg: 310kg
Volume  960 Liter
Voeding 25 A
Verlichting Veelkleurige ledverlichtingssysteem

Optionele Gecko In.stream bluetooth audio systeem  
Extra’s Coverlifter, trap, wifi module zodat u uw spa met  
 uw telefoon kunt bedienen

x 5
Optionele extra’s 

verkrijgbaar voor de 
gehele Symphony range 
zijn bijv. het Gecko 
In.touch wifi systeem, 
een coverlifter en een 
trap.



Samba
De Samba is een perfecte spa voor 
maximaal vijf personen. Met zijn twee 
ligplaatsen over de volle lengte en drie 
ruime zitjes, waarvan een voorzien is van 
heerlijke nek- en schouder massage jets, 
is hij perfect voor een bad samen met uw 
partner of met vrienden en familie.
Voor uw gemoedsrust wordt de Samba 
geleverd met filtratie van wereldklasse 
en een corona-ozon systeem, dat 
automatisch bacteriën 
doodt en 
het water 
kristalhelder 
houdt.

Samba Specificaties

Zitting 3 zitplaatsen and 2 ligplaatsen
Afmetingen 212 cm x 212 cm x 92 cm
Cabinet Houten FX onderhoudsarme ombouw in
 donkergrijs of bruin met veelkleurige   
 ledlichtstrips 
Kuip Sterling Silver, Ocean Wave,Pearl Shadow
Jets 18 Lucht massage jets, 45hydrotherapie jets
Pompen 2 efficiënte 3hp hydromassagepompen en    
 een energiezuinige circulatiepomp 
Filtratie Dubbel filterhuis, corona ozone systeem
Kenmerken Verlichte Waterval
Gewicht  Leeg: 380kg
Volume  1160 Liter
Voeding 25 A
Verlichting Veelkleurige ledverlichtingssysteem
Optionele Gecko In.stream bluetooth audio systeem  
Extra’s Coverlifter, trap, wifi module zodat u uw spa met  
 uw telefoon kunt bedienen
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x 5 Deze hoge 
uitvoering is 

bij uitstek geschikt 
voor langere mensen. 

Ook heeft dit model 
superzachte kussentjes 
en waterlijn verlichting,  



Salsa
De zespersoons Salsa is een spa voor 
mensen die variatie willen. Elk zitje heeft 
een ander hydrotherapie-effect en bij het 
verplaatsen van zitje naar zitje wordt elke 
spiergroep gemasseerd, waarbij stress, pijn 
en klachten worden verzacht.
De superefficiënte verwarming, filtratie en 
corona-ozonsysteem zorgen voor warm, 
kristalhelder water, elke keer dat u 
het bad betreedt.

Salsa Specificaties

Zitting 5 zitplaatsen and 1 ligplaats
Afmetingen 230 cm x 230 cm 92 cm
Cabinet Houten FX onderhoudsarme ombouw in 
 donkergrijs of bruin met veelkleurige   
 ledlichtstrips.
Kuip Sterling Silver, Ocean Wave, Pearl Shadow
Jets 14 Lucht massage jets, 50 hydrotherapie jets
Kenmerken Verlichte Waterval 
Pompen 2 efficiënte 3hp hydromassagepompen 
 en een energiezuinige circulatiepomp 
Filtratie Dubbel filterhuis, corona ozone systeem
Gewicht  Leeg: 448kg
Volume  1490 Liter
Voeding 25 A
Verlichting Veelkleurige ledverlichtingssysteem

Optionele Gecko In.stream bluetooth audio systeem  
Extra’s Coverlifter, trap, wifi module zodat u uw spa 
 met uw telefoon kunt bedienen
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De Salsa heeft ook geïntegreerde treden om in het 
warme water te stappen en superzachte kussens om 
uw hoofd op te laten rusten tijdens het ontspannen in 
uw spa.



Calypso

Calypso Specificaties

Zitting 3 zitplaatsen and 2 ligplaatsen
Afmetingen 230 cm x 212 cm x 92 cm
Cabinet Houten FX onderhoudsarme ombouw in 
  donkergrijs of bruin met veelkleurige   
  ledlichtstrips.
Kuip Sterling Silver, Ocean Wave, Pearl Shadow
Jets 19 Lucht massage jets, 49 hydrotherapie jets
Kenmerken Verlichte Waterval 
Pompen 2 efficiënte 3hp hydromassagepompen 
  en een energiezuinige circulatiepomp 
Filtratie Dubbel filterhuis, corona ozone systeem
Gewicht  Leeg: 422kg
Volume  1390 Liter
Voeding 25 A
Verlichting Veelkleurige ledverlichtingssysteem

Optionele Gecko In.stream bluetooth audio systeem  
Extra’s Coverlifter, trap, wifi module zodat u uw spa 
 met uw telefoon kunt bedienen Gecko In.stream 
 

De Calypso heeft een uniek ontwerp 
waarin twee mensen naast elkaar 
kunnen liggen om te genieten van de spa 
en het uitzicht, tijdens een verbluffend 
intense massage van de krachtige jets.
Wanneer vrienden arriveren is er genoeg 
ruimte over voor nog drie personen, plus 
ruimte op de rand voor de wijn en de 
glazen om een feestje te vieren.

De duurzame kuipen van de spa’s 
in het Symphony assortiment zijn 
verkrijgbaar in de kleuren Pearl 
Shadow, Ocean Wave en Sterling 
Silver.
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Kussens
De comfortabele kussens op de Symphony Spa’s zijn 
gemaakt van duurzaam ozon- en chloorbestendig 
EVA-materiaal.

Lucite™ Shell 
De kuip van een Symphony Spa wordt gemaakt van 
toonaangevend Lucite™ acryl waarmee rond strakke 
randen kan worden gewerkt en zachte rondingen 
kunnen worden gecreëerd zonder oneffenheden.

Cabinet  
De ombouw met UV-bestendig houteffect wordt 
gemaakt van afzonderlijke latten. Panelbevestigingen 
worden tot een minimum beperkt zodat de ombouw 
zijn strakke uiterlijk behoudt.

Electronica  
Gebruikmakend van het nieuwste 
bedieningssysteem, gefabriceerd door het Canadese 
bedrijf Gecko, zijn alle spa’s uitgerust met een verlicht 
bedieningspaneel, waterdichte bedieningskasten en 
een efficiënte 3kW verwarming die het water warm 
houdt en de gebruikskosten laag.

Verlichting en verlichte waterval
De spa ledverlichting heeft diverse kleurinstellingen 
en kleurenverloop. Gebruik het bedieningspaneel om 
uw favoriete kleuren te kiezen. De verlichte waterval 
vergroot de spa-beleving.

www.riptidespas.com


