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Maak van je gezondheidskapitaal je beste investering ...

Origin of Wellness
Als voorloper op het gebied van Wellness sinds 1978, maakt 
Aquamass van Welzijn zijn prioriteit, een nieuwe levenswijze, een 
nieuwe kijk op wellness.

Onze reputatie werd opgebouwd rond vaste waarden zoals 
traditie, knowhow, creativiteit, vrijgevigheid, eerlijkheid, kwaliteit 
en, vandaag, ecologie...
Een bedrijf moet actief deelnemen aan de evolutie binnen zijn 
sector en aan de piek van de vooruitgang staan om bij te dragen 
aan het welzijn van allen. Van deze uitdaging heeft Aquamass 
altijd een erezaak gemaakt!

Aquamass - de specialist met unieke systemen, resultaat van  
internationale ontwikkeling, getuigend van innovatie en  
high-tech.
 

Aquamass 

Begonnen in 1978, ondertussen meer dan veertig jaar ten 
dienste van ons clienteel kunnen wij beamen dat de weg die we 
uitstippelden veel enthousiasme oproept omdat die doordrongen 
is met passie... passie die nog is om onze klanten de juiste en 
perfecte wellness ervaring te bezorgen.
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Bij aankoop van een massagesysteem is het belangrijk dat u voor 
een bad kiest welke voldoet aan uw wensen.

Een bad met ergonomische belijning voor ondersteuning van uw 
rug, een uniek design die past bij uw smaak of een modern bad 
met alle mogelijkheden.

Hierin biedt Aquamass een gamma van badkuipen die perfect 
voldoen om u als klant te laten ontspannen en genieten van een 
weldoende massage. En met alle weelde, luxe en comfort!

Perfectie
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170 x 75 cm

 Splash

170 x 75 cm

Riposo

175 x 75 cm
(ingebouwde 
voetsteun)

Princessa

DE BADKUIPEN
180 x 90 cm
(ingebouwde  
voetsteun)

 Steady

170 x 80 cm  
180 x 80 cm  

180 x 90 cm*  
190 x 90 cm  

(Allen met  
ingebouwde  

voetsteun)

* foto

Varech

200x 95 cm
(ingebouwde 
voetsteun)

Varech 200
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190 x 100 cm
(dubbele rug)

Varech Duo

180 x 80 cm
(dubbele rug)
185 x 90 cm*
(dubbele rug)

* foto

Sirena

140x140*
(dubbele rug)

150 x 150 
(dubbele rug)

* foto

Corner

DE PRINCIPES

Watermassage

Watermassage werd ont- 
worpen om een plaatselijke 
kracht vrij te maken met 
behulp van in intensiteit 
regelbare hydrojets die 
op de heupen, taille, dijen, 
benen of de rug en voeten 
kunnen worden gericht.
 
De watermassage werkt 
rechtstreeks in op de 
spieren waardoor het 
lichaam iedere dag, 
bad na bad, harmonieus 
wordt geboetseerd op 
natuurlijke wijze en 
zonder enige inspanning.

Een hernieuwde bron 
van welzijn.

Luchtmassage

De veel algemenere lucht- 
massage heeft tegelijk 
een verkwikkend en zalig 
ontspannend effect.

Een wolk van luchtbellen  
wordt vrij gelaten in het 
bad die hun weg zoeken 
over het hele lichaam. 

De luchtbellen glijden 
strelend over de huid en 
stimuleren zo de bloeds- 
omloop voor een heerlijk 
ontspannend gevoel.

Een licht en gezond 
moment.

Whispermassage

Stil en zacht, alsof men de 
huid zachtjes streelt met 
de vingertoppen. 

Een heerlijk rillend gevoel 
doorheen gans je lichaam. 

De perfectie om een 
ontspannende massage 
mee te beëindigen.

Multimassage

Net als de behandelingen 
in kuuroorden, schoon- 
heidsinstituten  en hotel- 
spa’s biedt de integrale 
water- en luchtmassage de 
mogelijkheid om het effect 
van de verschillende jets 
te regelen: van krachtige 
hydrojets tot zachte air-jets 
– van heerlijk ontspannende 
knuffelmassages tot 
krachtige, verkwikkende en 
verstevigende massages.

De perfecte combinatie 
van hemel en zee… een 
zalig duo!
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WhirlActiv

MixActiv

AirClassic

MultiBaleo

AquaPro

Seven-in-One 

Baleo Seven

Systeem op maat: op aanvraag

Genieten
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HYDROJET MINIJET BEDIENING WHIRLACTIV

PRODUCTPROFIEL WHIRLACTIV
ECO Silence Pomp 400W, IP X5, 220-240V, 0,54PK – 0,40KW, debiet 21m3

Hydrojets • 6 zijdelingse, richtbare hydrojets in verchroomde ABS
• 6 minijets in verchroomde ABS: 4 in de rug en 2 aan het voeteinde*

Bediening sensor bediening

Regeling on / massagecyclus / off krachtregeling +/-

Waterniveauvoeler startveiligheid

Anti-vortex veiligheid op de wateraanzuiging

Flush automatische spoeling van de leidingen na elk bad

* 2 extra minijets als optie symmetrie dubbele rug

Water is de bron van het leven en onze kleinste cellen zijn hiervan het bewijs. De hydrojets van het WhirlActiv-
systeem bootsen de weldoende stromingen na van sterke golven of een kabbelend bergriviertje en masseren 
en stimuleren de onderrug, de heupen, taille, dijen, benen en voeten. 

Net als de rest van het Activmass-gamma voldoet de WhirlActiv aan de kwaliteitscriteria die aan de basis liggen 
van zijn uitstekende reputatie.

Kracht aan mini prijs  
WHIRLACTIV

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjet

PRODUCTPROFIEL MIXACTIV
ECO Silence Pomp 400W, IP X5, 220-240V, 0,54PK – 0,40KW, debiet 21m3

Air blower 650 W + voorverwarming 200 W

Hydrojets • 6 zijdelingse, richtbare hydrojets in verchroomde ABS 
• minijets in verchroomde ABS: 4 in de rug en 2 aan het voeteinde*

Airjets 12 airjets met centrale luchtverspreiding op de bodem van het bad

Bediening multifunctionele sensorbediening

Regeling krachtregeling van water- en luchtmassage +/- massagecyclus op water- en luchtmassage

Waterniveauvoeler startveiligheid

Anti-vortex automatische spoeling van de leidingen na elk bad

Flush automatische spoeling van de leidingen na elk bad

Automatische droging met warme lucht van de air-jets

* 2 extra minijets als optie symmetrie dubbele rug

Ontspannen en dynamiseren zijn de twee doelstellingen van de MixActiv die lucht- en watermassage 
combineert. Ideaal om te ontstressen na een lange werkdag of gewoonweg om op natuurlijke wijze en zonder 
enige inspanning vorm te geven aan uw lichaam. De MixActiv biedt u een perfecte harmonie van ontspanning 
en verkwikking, al dan niet gelijktijdig. Aan u om de hydrojets voor een revitaliserende massage van de 
zijden, rug en voetzolen wel of niet te combineren met de strelende en borrelende airjets uit de bodem: een 
aangename en verkwikkende ervaring.

Maxi-effect aan miniprijs 
MIXACTIV

HYDROJET MINIJET BEDIENING MIXACTIVAIRJET MET CENTRALE 
LUCHTVERSPREIDING

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjet
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« ULTRA FLAT » AIRJET MET  
PERIFERISCHE LUCHTVERSPREIDING

BEDIENING AIRCLASSIC

RICHTBARE SENSORBEDIENING OP 45° 
( AirClassic, WhirlBaleo, MultiBaleo)

PRODUCTPROFIEL AIRCLASSIC
Air blower 800 W en voorverwarming 200 W + No Noisy System

Airjets 24 “ultraflat” airjets in verchroomde messing met periferische luchtverspreiding  
(14 op de bodem, 8 in de rug en 2 aan het voeteneinde)

Elektronisch beheer optimaliseert kracht, veiligheid, hygiëne

Bediening multifunctionele richtbare sensorbediening op 45° met getuigenleds

Regeling krachtregeling van de massage

Massagecyclus krachtvariatie in afnemende en toenemende fasen

Waterniveauvoeler startveiligheid

Automatische droging met warme lucht van de airjets

Laat u omhullen door een wolk van heerlijk ontspannende luchtbellen. De airjets zijn anatomisch en in 
symmetrische paren in de badkuip verdeeld. De streling van de opborrelende luchtbellen heeft een verkwikkend 
effect op de opperhuid.
De luchtbellen zijn zo licht dat u de tijd uit het oog verliest en al uw zorgen doet wegzweven. Met de 
multifunctionele sensorbediening kan de massage met één enkele vingeraanraking worden geregeld. 
Bovendien kunt u een aangenaam golvende massagecyclus activeren.

Vaste waarde op lange termijn  
AIRCLASSIC

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjet

PRODUCTPROFIEL MULTIBALEO
ECO Silence Pomp 800W, IP X5, 220-240V, 1,10PK – 0,80KW, debiet 28m3

Airblower 800W en voorverwarming 200W + No Noisy System

Hydrojets 6 zijdelingse “baleojets” in verchroomde messing, + 4 richtbare, ultraflat minijets  
(2 in de rug en 2 aan de voeten)*

Airjets 16 « ultra flat » airjets in massief verchroomde messing met periferische luchtspreiding  
(12 op de bodem + 4 in de rug)

Elektronisch beheer kracht, veiligheid, hygiëne

Bediening multifunctionele, richtbare sensorbediening op 45° met getuigenleds + platte sensorbediening O3

Regeling krachtregeling +/- van de water- en luchtmassage « Baleo »: balayage van de zijdelingse 
waterstralen van links naar rechts voor een weldoende en grondigedrainage. Krachtregeling van 
de luchtmassage in afnemende en toenemende fasen.

Ozongenerator therapeutische » zuiverende ozoninjectie tijdens de massage

Waterniveauvoeler startveiligheid

Anti-vortex veiligheid op de wateraanzuiging

Flush automatische spoeling van de leidingen na elk bad

Ontsmetting ozonontsmetting

Automatische droging van 
de airjets

met warme lucht

Drainage en huidsversteviging: sublimering van het lichaam zonder enige inspanning... behalve die van de 
meditatie om de dagelijkse sleur te vergeten, de ganse badtijd lang.
Tonifieer je huid, wek je zintuigen op en herbeleef je geest dankzij de osmose van water en lucht. Een efficiënte 
en gerichte therapie dankzij de vernieuwende technologie van Aquamass.

« ULTRA FLAT » 
BALEOJET

 « ULTRA FLAT »
MINIJET

BEDIENING 
MULTIBALEO

AIR-JETS “ULTRA FLAT”
MET PERIFERISCHE 
LUCHTSPREIDING

Energieboost  
MULTIBALEO

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjet
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NANOJET HYDROJET BEDIENING AQUAPRO

PRODUCTPROFIEL AQUAPRO
ECO Silence Pomp 1100W, IP X5, 220-240V, 1,5PK - 1,1KW, Debiet 28m3

Airblower 800W en voorverwarming 200W + No Noisy System

Hydrojets 24 + 12 nanojets (rug + voeten), 8 zijdelingse regelbare hydrojets, 12 luchtjets in de bodem

Elektronisch beheer kracht, veiligheid, hygiëne

Bediening Multifunctioneel touchpad bediening

Regeling Water: On / +/- / Variabel
Lucht: On / +/- / Variabel
Zijdelingse hydrojets: +/-

Waterniveauvoeler startveiligheid

Anti-vortex veiligheid op de wateraanzuiging

Flush automatische spoeling van de leidingen na elk bad

* 2 extra minijets als optie symmetrie dubbele rug

Een nieuwe dimensie op gebied van massage, de kracht instellen op uw eigen gevoel en wensen, de variabele 
massage... Het kan allemaal in deze AquaPro mede door de enorme aanwezigheid van nanojets in de rug en 
voetenzijde die met hun fijne maar krachtige stralen uw lichaam helemaal doen herbronnen na een zware dag. 

Een perfecte mix tussen kracht en relaxatie  
AQUAPRO

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetnanojethydrojet hydrojet roterend airjet

PRODUCTPROFIEL SEVEN-IN-ONE
ECO Silence Pomp 800W, IP X5, 220-240V, 1,10PK – 0,80KW, debiet 28m3

Airblower 800W en voorverwarming 200W + No Noisy System

Compressor 40W whisperblower

Hydro-Air-Whisperjet 34 « MultiJet-7 » in verchroomde messing (22 in de bodem + 8 in de rug + 4 aan de voeten)

Elektronisch beheer kracht, veiligheid, hygiëne

Bediening multifunctioneel plat bedieningsbord

Regeling water: on /pulsatie / off
lucht: on / +/- / cyclus / off

whisper: on / off
2 massageprogramma’s met water, lucht en 
whisper

Ozongenerator « therapeutische » zuiverende ozoninjectie tijdens de massage

Waterniveauvoeler startveiligheid

Anti-vortex veiligheid op de wateraanzuiging

Flush automatische naspoeling van de leidingen na elk bad

Automatische droging met warme lucht van de airjets

Ontsmetting ozonontsmetting

* 2 extra minijets als optie symmetrie dubbele rug

Zonder twijfel één van de meest complete systemen van het Wellnessgamma dankzij de veelzijdige 
mogelijkheden. Seven-in-One betekent zeven functies in één zelfde ingenieus jetsysteem... Van een strelende 
kitteling tot tonische massage, je kunt talrijke variaties en intensiteiten verenigen naargelang de wensen van je 
lichaam of je humeur. Schenk jezelf zeven vormen van “wel-zijn”, sereniteit en absolute ontspanning.

MULTIJET - 7 BEDIENING SEVEN-IN-ONE

De perfecte fusie tussen lucht en water  
SEVEN-IN-ONE

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjet

« ULTRA FLAT » AIRJET 
MET PERIFERISCHE

 LUCHTVERSPREIDING
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PRODUCTPROFIEL BALEO SEVEN
2 ECO Silence Pompen 800W, IP X5, 220-240V, 1,10PK – 0,80KW, debiet 28m3

Airblower 800 W en voorverwarming 200 W + No Noisy System

Compressor 40 W whisper blower

Hydro-Air-Whisper jets 30 « MultiJet-7 » in verchroomde messing (18 in bodem + 8 in de rug en 4 aan de voeten). 
6 zijdelingse ultraflat “baleojets” in verchroomde messing.

Electronic beheer Kracht, Veiligheid, Hygiëne

Bediening Multifunctioneel touchscreen

Regeling Water: on /pulsatie / off
Air: on / +/- / pulsatie / off
Whisper: on / pulsatie / off

Baleo: on / off - balayage van de zijdelingse 
waterstralen  
van links naar rechts voor een weldoende en 
grondige drainage

Ozongenerator “therapeutische” zuiverende ozoninjectie tijdens de massage

Waterniveauvoeler start veiligheid

Anti-vortex veiligheid op de wateraanzuiging

Flush automatische naspoeling van de leidingen na elk bad

Automatische droging van de airjets met warme lucht

* 2 extra minijets als optie symmetrie dubbele rug

Het meest complete systeem in ons gamma. Stimulatie en ontspanning samengebracht in één systeem. 
Baleojets die revitaliserende balayage massage geven gericht op de heupen, dijen en benen. 
Multijets waar water lucht en whisper gecombineerd worden, van tinteling tot kracht,  
van continu naar pulsatie en gecombineerd.

BEDIENING Baleo SevenMULTIJET - 7 « ULTRA FLAT » 
BALEOJET

Het ultieme  
BALEO SEVEN

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjet
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 CHROMOTHERAPIE 

MUSICOTHERAPIE

SYMMETRIE  

DUOBADEN

ONTSMETTING

De «lampjes» overspoelen het bad met 
wit of gekleurd licht : blauw, groen, rood, 
geel… ludiek lichtspel en verzorging dankzij 
de kleuren..

Voor een muzikaal bad wordt het water 
een melodieuze bron van geluid: de 
muzieknoten mengen zich met de massage 
en brengen het lichaam in vervoering. 

Op dubbele rugbaden en volgens het 
gekozen systeem is het mogelijk hydrojets 
of airjets bij te voegen in de tweede rug 
om zo goed mogelijk met twee van de 
massage te genieten.

De hygiëne van uw massagesysteem ligt 
in uw handen. Bovenop het dagelijks 
onderhoud van uw bad stellen wij 
verschillende methodes voor om u te 
helpen een totale netheid van uw systeem 
te behouden.

Ozon reinigt op natuurlijke manier het 
badwater bij de WhirlBaleo, MultiBaleo 
en Seven-in-One. Wanneer O3 ingeblazen 
wordt tijdens de automatische flush, wordt 
de verrijkte zuurstof vermengd met het 
helder water dat uw leidingen en pomp 
doorspoelt. Een regelmatige, manuele 
reiniging met Aquaclear vervolledigt de 
ozonontsmetting. 

Bij het ontsmettingssysteem met Aquaclear 
wordt het ontsmettingsproduct op aanvraag 
in het gebruikte water ingespoten voor een 
volledige reiniging van uw installatie

Voor liefhebbers van langdurige 
badmomenten houdt de waterverwarmer 
uw bad op temperatuur gedurende de hele 
duur van de watermassage. 

Voor buitengewone baden qua vorm  
of volume stellen wij u balneotherapie 
“op maat” voor zodat u kunt genieten 
van een wellnesssysteem aangepast 
aan uw behoeften dankzij bijkomende 
hydrojets en airjets met aangepaste 
pomp en blower.

Na installatie kan u beroep doen op een 
Aquamass technieker op de technische 
aspekten en goede werking ervan te 
controleren. Tevens leggen wij u uit hoe 
alles werkt!

Onze kussentjes met zuignapjes passen op 
bijna elke badkuip, voor meer ligcomfort

WATERVERWARMER

PACK “A LA CARTE”

OPSTART

HOOFDSTEUN

De Aquamass massagebaden worden van oorsprong zeer compleet uitgerust. Maar er bestaat de  
mogelijkheid om deze nog meer te verpersoonlijken dankzij opties zoals spots, chromotherapie, 
musicotherapie, waterverwarmer, … of nog beter, een van onze verschillende packs voor meer kracht, 
lymfedrainage, anticellulitismassage, pack à la carte enz…

DE OPTIES
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Naast het bekende gamma van onderhoudsproducten, heeft 
Aquamass ook alles in huis om ten volle te genieten van uw bad. 

Ontdek en bestel het volledige assortiment op onze website
www.aquamass.com
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Gedetailleerde beschrijving van de systemen :  
zie catalogus

  
WhirlActiv

p. 14

  
MixActiv

p. 15

  
AirClassic

p. 16

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjetO
VE

RZ
IC

H
T 

SY
ST

EM
EN Gedetailleerde beschrijving van de systemen :  

zie catalogus

  
Baleo Seven

p. 20

  
Seven-in-One

p. 19

powerpack (als optie)bediening multijetbaleojetminijethydrojet hydrojet roterend airjet

  
MultiBaleo

p. 17

  
AquaPro

p. 18
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Aquamass stelt u op afspraak en volledig gratis 
zijn balneotestruimte ter beschikking. Pas als u de 
krachtregeling en de massagecycli heeft kunnen 
uitproberen zal u de voordelen ervan weten te waarderen. 
Bij Aquamass bestaat een bad op maat! Probeer het uit 
en maak een afspraak op 016.46.57.46

Veel badgenot !

BELANGRIJK: HET IS NOODZAKELIJK OM BIJ DE BESTELLING 
EEN INPLANTINGSSCHEMA TE VOEGEN VAN HET BAD IN 
DE BADKAMER MET AANDUIDING VAN DE MUREN EN 
TECHNISCHE TOEGANG (typeformulier te verkrijgen op 
aanvraag).

OPGEPAST: In de standaarduitvoering worden alle technische 
onderdelen die na de plaatsing een toegang vereisen aan de 
rechterzijde van het bad geplaatst (volgens ligrichting). Op 
duobaden geldt er als rechterzijde de kant van de overloop 
beschouwd.

OPTIES:
( a ) De chromotherapie 4 spots synchro kan werken zonder 
water en kan ook geplaatst worden op een bij ons te leveren 
bad van andere merken onafhankelijk van de montage van een 
massagesysteem. In dit geval wordt deze optie voorgesteld aan 
€1650,00- ex BTW.

( b ) De chromotherapie “senseaurieel” 24 chromo lichtpunten +  
1 spot chromo kan werken zonder water en kan ook geplaatst 
worden op een bij ons te leveren bad van andere merken 
onafhankelijk van de montage van een massagesysteem. 
In dit geval wordt deze optie voorgesteld aan €2090,00- ex 
BTW. De lichtpunten worden +/- 20cm onder de rand van het 
bad gemonteerd, echter de lijn en de hoogte kunnen variëren 
afhankelijk van het badmodel (bijv. in het geval van baden met 
geintegreerde armsteunen). In geval van twijfel of een specifiek 
gewenste implantatie, gelieve dit op de tekening aan te geven 
op het moment van bestellen.

( c ) Bij duobaden is het mogelijk bijkomende jets te plaatsen in de  
2e rug om een perfecte symmetrie te bekomen. Airjets : + 6 (Airclassic,  
de rotatieve hydrojets worden dan traditionele zijdelingse jets).  
Minijets: 2 (Whirlactiv, Mixactiv). Het toevoegen van 
jets vermindert minimaal de kracht van de massage. 
Multijets: +4 Seven-in-one et Baleo Seven).

( d ) Aquasound Bluetooth wordt geactiveerd via een specifieke 
bediening op de rand van het bad (on/off en volumeregeling).

GOED OM WETEN...
- De prijzen zijn excl BTW (6 of 21%), vanuit Leuven voor 

volledig uitgeruste balneotherapiebaden. 
- De baden Princessa, Steady en Varech 200 zijn standaard 

voorzien van een wit hoofdkussen.
- De baden worden zorgvuldig getest in onze ateliers. Ze zijn 

eenvoudig te installeren (zie installatievoorschriften). Ze 
worden gevuld en leeggemaakt zoals traditionele baden : de 
kraan en lediging moeten dus volgens uw eigen keuze door 
u voorzien worden (gemonteerde automatische ledigingen 
verkrijgbaar in optie).

- Voor de flush (naspoeling), moet een koud watertoevoer 
voorzien worden. De flushinstallatie moet conform zijn aan de 
voorschriften van de betrokken regionale watermaatschappij.

- De Aquamass badkuipen worden verpakt in een kist of pallet. 
De andere baden uitgerust met een Aquamass systeem 
worden beschermd met een stevige packmousse.

- De plaats van de overloop kan gekozen worden op baden 
Princessa, Varech en Steady maar zonder specifieke aanvraag 
wordt die altijd aan het voeteinde geboord.

- Fabricatietermijn: +/- tussen de 4 en 8 weken.
- De Aquamass balneosystemen genieten van een garantie 

van 2 jaar. Zie ook onze algemene garantievoorwaarden.
-  Voorafgaand aan gebruik/installatie de koppelingen van de 

pomp en blower nakijken en eventueel vastdraaien, deze 
kunnen loszitten door transport.

Het is noodzakelijk dat alle electronische onderdelen en 
apparaten eenvoudig toegankelijk/bereikbaar zijn. Voor verdere 
technische details in verband met ons materiaal, vragen wij u onze 
gedetailleerde documentatie te raadplegen (productprofielen, 
installatievoorschriften en gebruiksaanwijzingen). Meer info op 
de website.

WIJ RADEN U TEN ZEERSTE AAN ONZE BALNEOTHERAPIE-
BADEN TE KOMEN UITTESTEN OM UZELF TE OVERTUIGEN 
VAN HET KWALITEITSVERSCHIL VAN ONZE SYSTEMEN 
(OP AFSPRAAK). Technische wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden.
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Spa’s, Hottubs & Sauna’s
Geniet van een speciale wellness ervaring in het comfort van uw 
eigen huis. Bij Aquamass kiest u uit de hoogte kwaliteit, ontworpen 
voor die speciale momenten van rust en ontspanning.  

Made in EU - Geleverd en geplaatst door ervaren Aquamass  
technici - Eigen onderhoud en after sales service
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Dimensions:
200×100/150×206,2/78 cm 

Capacity: 900 l 

Lounge seats: 2 

Jets: 39

Amethyst
OKA 1

Dimensions: 
216×160×78 cm 

Capacity: 790 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 48

Nephrite
OKA 2

Dimensions: 
210x180×93 cm 

Capacity: 805 l 

Sitting seats: 4 

Lounge seats: 1 

Jets: 56

Sapphire
OKA 3

Dimensions: 
200×200x93 cm 

Capacity: 1 000 l

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2

Jets: 65

Onyx
OKA 4

Dimensions: 
220×220×93 cm 

Capacity: 1 320 l 

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2 

Jets: 73

Almandine
OKA5

Elegant lines and design
exceptional functions
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Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 480 l 

Sitting seats: 7 

Jets: 62

HC 6

Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 350 l

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2

Jets: 61

HC 7

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 945 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 43

Dimensions: ø 214 × 93 cm 

Capacity: 980 l 

Sitting seats: 6

Jets: 32

HC 5 HC 8

Smooth shapes, classic appearance

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2 

Jets: 55

HC 3

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 2 

Jets: 50

HC 2

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 4

Lounge seats: 1 

Jets: 59

HC 1

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 950 l

Sitting seats: 1 

Lounge seats: 2

Jets: 48

HC 4
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CELTIC SPAS PLUG AND PLAY

Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 480 l 

Sitting seats: 7 

Jets: 43

CS 6

Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 350 l

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2

Jets: 42

CS 7

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 945 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 36

CS 5

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2 

Jets: 39

Dimensions: 216 × 160 × 78 cm 

Capacity: 945 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 28

CS 3 CSPP 5

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 2 

Jets: 37

Dimensions: 216 × 160 × 78 cm 

Capacity: 950 l 

Sitting seats: 1 

Lounge seats: 2 

Jets: 29

CS 2 CSPP 4

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 4

Lounge seats: 1 

Jets: 41

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 3

Lounge seats: 2 

Jets: 31

CS 1 CSPP 3

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 950 l

Sitting seats: 1 

Lounge seats: 2

Jets: 37

CS 4
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A SPA ACCORDING TO YOUR WISHES

Shell color Paneling Thermocover

Sterling silver Pearl White

Winter Solstice Tucsan Sun

Majestic Sky

Creek Ecuador

Patina Bronze Afro Grey

Antique Dark grey*

* Not available for OKA design

Teak*
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Due to the different display and perception of colors on PC monitors , it is possible that 
the real l ife colors will be sl ightly different than those in the sampler.
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Due to the different display and perception of colors on PC monitors , it is possible that 
the real l ife colors will be sl ightly different than those in the sampler.

Paneling

Thermocover

DESIGN YOUR PERSONAL SPA

Shell color
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External stove 

Dimensions: 
170  x 120 cm

Capacity: 700 l

OPAL

External stove 

Dimension options: 

Ø 180 cm ( 4-6 persons )

Ø 200 cm ( 6-8 persons )
 

Capacity: 1300 l - 1500 l

JADE

Integrated stove

Dimension options: 

Ø 180 cm ( 4-6 persons )

Ø 200 cm ( 6-8 persons )

Capacity: 1300 l - 1500 l

SAPHIR

For romantic moments 
together!

BUILD YOUR OWN HOT TUB
With our configurator, specially developed for 
our hot tubs, you can plan your hot tub from 
the comfort of your own home and view the 
finished result in real time and from different 
perspectives.

www.aquamass.com
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EXTERIOR CLADDING

COVERS

4 basic wood types

Covers available in 3 sizes and shapes
OPAL cover in plastic only

Compared to untreated 
wood, this type of wood has 
certain advantages in terms 
of dimensional stability, 
hardness, rot protection and 
the reduction of cracking. 
Thermally modified wood is 
the end product of a process 
for treating solid wood, 
which is made particularly 
durable by means of steam, 
heat and drying.

Western Red Cedar is the 
number one choice when it 
comes to wood panelling. 
The wood of the red cedar 
(WRC) comes from Canada. 
Lightweight yet very durable. 
With a durability class of 2, 
red cedar is very well 
maintained with sufficient 
care. With this wood you also 
contribute to environmental 
protection as the wood does 
not need to be impregnated 
with chemicals.
The red cedar offers a 
very special noble look due 
to the differently coloured 
wood slats.

Due to its positive swelling 
and shrinkage behaviour, 
spruce wood is the all-
rounder for the construction 
of wooden objects for the 
garden. Unbeatable in 
price / performance ratio, 
it shows a low tendency to 
crack and deform. We offer 
our hot tubs made of spruce 
wood in different paints 
for an optimally adapted 
appearance.

Larch wood is a particularly 
hard and weather-resistant 
type of wood with a very 
pleasant smell (due to the 
increased resin content). 
In addition, larch wood is 
also more acid-resistant than 
other types of wood. Fungal 
and insect attack cannot 
harm this wood so quickly, as 
its water resistance is already 
excellent in the untreated 
state.

Spruce Larch Thermo-wood Red Cedar

The GRP covers in white, blue or anthracite, black thermocover

Wooden cover, two piece
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Saphir / Jade

DIMENSIONS

GFK tub  180 cm 200 cm

Inside diameter:  1800 mm 2000 mm
Outside diameter:  2000 mm 2250 mm
Inside height:  850 mm 900 mm
Bench height:  300 mm 300 mm 
Bench depth:  450 mm 450 mm
Water volume:  1300 l 1500 l
Weight (total):  200 kg 250kg
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GFK tub 169 x 100 cm

Inner dimension (L/B):  1690 / 1000 mm
Outer dimension:  1890 / 1185 mm
Inside height:  900 mm
Bench height: 300 mm
Bench depth:  450 mm
Water volume:  700 l
Weight (total):  200 kg

≈ 1185 mm (outer diameter)

≈ 2250 mm (outer diameter)
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Capacity: 
2 persons 

Dimensions: 
w 145 × h 193 × d 145 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
at least 3 600 W

Capacity: 
3 - 4 persons 

Dimensions: 
w 170 × h 193 × d 193 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
at least 7 500 W

Capacity: 
3 persons 

Dimensions: 
w 190 × h 193 × d 145 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
at least 6 000 W

Capacity: 
4 - 5 persons 

Dimensions: 
w 230 × h 193 × d 193 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
9 000 W

TAMPERE OULU PALAPELI VASA

RECOMMENDED ACCESSOIRES

Sauna floor grid Sauna heater 
SAWO

Sauna heater 
SENTIOTEC

Sauna lava stones

Dry heat relaxation in comfort of your home
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Capacity: 
4 persons

Dimensions:
Ø 200 × l 160 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 4-5 persons
Dimensions: Ø 200 × l 280 cm
Sauna wood: spruce, 38 mm thick
Bench wood: alder, 25 mm thick
Heating system: electric or solid fuel stove
Recommended output: 8 000 W/9 000 W

Capacity: 
4 persons

Dimensions: 
Ø 200 × l 200 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 4 persons
Dimensions: Ø 200 × l 330 cm
Sauna wood: spruce, 38 mm thick
Bench wood: alder, 25 mm thick
Heating system: electric or solid fuel stove
Recommended output: 8 000 W/9 000 W

Capacity: 
4–5 persons

Dimensions: 
Ø 200 × l 250 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 
4 persons

Dimensions: 
Ø 200 × l 210 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 4-7 persons
Dimensions: Ø 200 × l 400 cm
Sauna wood: spruce, 38 mm thick
Bench wood: alder, 25 mm thick
Heating system: electric or solid fuel stove
Recommended output: 8 000 W/9 000 W

Relax in nature
BARREL SAUNA 160

BARREL SAUNA 280

BARREL SAUNA 200

BARREL SAUNA 330

BARREL SAUNA 210

BARREL SAUNA 400

BARREL SAUNA 250
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Volg ons
voor nieuwtjes en updates

www.aquamass.com
hello@aquamass.com
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

@AQUAMASS_OFFICIALAQUAMASS BV

Aquamass
Aarschotsesteenweg 90

3012 Wilsele (LEUVEN) - BELGIUM 
Tel. +32 (0)16 46 57 46


