




BestLife - tijd voor elkaar, 
alleen of met het hele gezin 

Uw geest ontspannen 
Energie opladen • Verbeterde nachtrust  

Massagetherapie



Uitzonderlijke luxe

Wij zijn ons ervan bewust dat u vele opties heeft en begrijpen dat u met uw investering in een 
whirlpool niet over één nacht ijs gaat. Wat uw persoonlijke redenen ook zijn om van de voordelen 
van een wellness-lifestyle te gaan genieten, wij streven ernaar om uw verwachtingen te 
overtreffen.

Veel whirlpools lijken qua uiterlijk op elkaar maar ze verschillen qua constructie. Wij adviseren
u om u op uw zoektocht goed te laten informeren en vervolgens de ontwerp- en 
constructietechniek te vergelijken met die van een BestLife-whirlpool.



Complete hydrotherapie

Stralen geschikt voor diverse 

massagetypen

Multipunt-massagetherapie

MassageMax-stralen Pols en elleboog Voeten

Reflexologie direct op de zool van 

uw voet

Airnetic-technologie Comfort met BestComfort-

kussens

AirMax-stralen* Comfortkussens

*Alleen op de high end serie L + S

AirMax-stralen, meervoudige, 
drievoudige & tweevoudige 

luchtstroming

PowerMax 
PowerMax totale 
massagestralen

LazerMax
Voor een directe, 

continue massage

DirectionalMax
Stel de richting in op 
de gewenste punten

*Op bepaalde modellen

BestLife-whirlpools zijn standaard voorzien van een exclusieve combinatie van persoonlijke 
hydromassagestralen, gemaakt voor een krachtige en tegelijk zacht aanvoelende massage. Door 
het design met een hoge stromingsdruk heeft u geen last van het onaangename gevoel van de 
hardheid van de stralen die in andere whirlpools voorkomen.

MassageMax2-massagetechnologie 

BestLife hydromassagetherapie biedt u een persoonlijk behandelingsalternatief met warm 
water – met positieve effecten in de vorm van het verlichten van pijn, verminderen van stress, 
groter geestelijk bewustzijn, verbeterd welbevinden en ontgiften.

Complete therapie

Verschillende typen hydro-

massage in één whirlpool voor 

een complete massage-ervaring



Unieke eigenschappen

Een verlichte waterstroom stijgt 

boven het wateroppervlak uit, 

met een kalmerend visueel en 

akoestisch effect.

Een gesloten vacuümfilter-

systeem voor het opvangen van 

vuildeeltjes zorgt voor een 

superieure waterkwaliteit en

 eenvoudig onderhoud.

Crystal Springs-LED-fonteinen PureLife 100% ISO-waterfiltratie CleanSweep 

Door een omlaag stuwende 

beweging kunnen kleine deeltjes 

van de bodem worden opgetild, 

zodat het whirlpool filtersysteem 

ze kan opnemen.

Drijvende vuildeeltjes worden 

door een skimmerpoort geleid 

en kunnen niet meer uit de 

skimmerkorf ontsnappen.

BestLife-whirlpools zijn voorzien 

van het meest efficiënte 

watermanagementsysteem op 

de markt. 

Forceflow-skimmer AquaNova-watermanagement*

Met één druk op de knop maakt 

u uw whirlpoolervaring compleet 

met uw favoriete geur.

InFuse aromatherapie

LED-verlichting op de hoeken 

voor extra zichtbaarheid en stijl 

op uw whirlpool.

Met het dienblad op uw whirlpool 

zijn uw handdoek, smartphone en 

drankjes binnen handbereik. 

LED Veiligheid, Stijl en Sfeer Comfortabel dienblad

Omgeef u met uw favoriete 

muziek, rechtstreeks gestreamd 

vanaf uw muziekspeler. 

Verbinden en genieten. 

AquaCoustic-audiosysteem* 

*Standaard op bepaalde modellen, optioneel op andere modellen. Zie de modelspecificaties.



Benut de krachtige  
Airnetic-technologie
De Air-X-zitplaats is een compleet nieuwe therapie-ervaring, beschikbaar op BestLife 

whirlpools. Het betreft een precisiemassage van zacht weefsel voor een essentiële 

therapie van gevoelige lichaamsdelen. Perfect voor nek en schouders, polsen, voeten, 

enkels en rugspieren.

Air-X geeft u het zachte gevoel van lucht en water in combinatie met een techniek, 

afkomstig uit straalmotorentechnologie. Het is een luchtmengingstechnologie die 

efficiënte en krachtige prestaties oplevert, zonder het gebruik van luidruchtige 

luchtblazers. Whirlpoolstralen kunnen krachtig en nauwkeurig zijn, maar Air-X is iets 

volledig anders. Met Airnetic-techniek mengt Air-X de geproduceerde waterstraal met 

80% lucht, voor een waterstraal die zowel zacht als krachtig is. Door het combineren 

van drie stromingspatronen met stimulerende reflexologie, worden pijnlijke spieren en 

vermoeide gewrichten verzacht en gerevitaliseerd.



100% polyester met een polyurethanen achterkant ter voorkoming van het absorberen 

van water

Voorkomt weer- en schimmelvorming

Het is niet alleen lichter en sterker dan standaard vinyl, maar ziet er ook 

aantrekkelijker uit

Door het gebruik van recyclebaar materiaal is dit een hoogwaardig milieuvriendelijk 

product

Weathershield Cover 

De afdekking is weerbestendig, kleurecht, energiebesparend en afsluitbaar met 

veiligheidsbanden. 



Technologie
Met de unieke combinatie van 

ozon-(O
3
) en UV-C-technologie is 

AquaNova de ultieme 

oplossing voor waterzuivering in 

een compact en simpel systeem. 

Met dezelfde waterzuiverende en 

whirlpoolverzorgende werking als 

zuiveringssystemen op basis van 

chloor of zout, biedt AquaNova 

meer zuiveringskracht, een hogere 

betrouwbaarheid, minder gedoe en 

verlaagt daarbij het chloorverbruik aanzienlijk.

Innovatie
Het geïntegreerde Venturi-injectiesysteem (patent aangevraagd) levert een superieur water-

ozon-UV-mengsel voor een nog hogere waterkwaliteit. Het bespaart u ook ruimte, tijd, geld en 

is eenvoudig aan te sluiten. Er hoeft geen installateur bij te komen voor een aparte  

injectie-aansluiting. De geïntegreerde storingsdetectie- en lamplevensduursoftware vermijdt 

nattevingerwerk en zorgt voor een optimaal functioneren van het systeem.

Hoe werkt het?
Eerst wordt er ozon-(O

3
) geproduceerd, wat vervolgens aan UV-licht wordt blootgesteld. 

Wanneer de O
3
, eenmaal is blootgesteld aan het UV-licht, wordt deze vervolgens omgezet 

in waterstofperoxide, wat vervolgens weer wordt omgezet in hydroxylradicalen. Als 

oxidatiemiddel blijken hydroxylradicalen effectiever te zijn dan waterstofperoxide of ozon 

en veel effectiever dan chloor. Dit is ware synergie; het geheel is meer dan de som van de 

afzonderlijke delen. Wetenschappers hebben een experiment uitgevoerd om te bepalen of 

het gebruik van UV en ozon samen meer bacteriën doden dan UV of ozon ieder afzonderlijk. 

De wetenschappers hebben ontdekt dat de hoeveelheid UV + ozon nodig voor deze taak veel 

lager was als zij gecombineerd werden toegepast in plaats van apart.

AquaNova* UV + ozon-
waterbehandeling

Geavanceerd

Oxidatieproces (AOP)

*Standaard op bepaalde modellen, optioneel op andere modellen. Zie de modelspecificaties.



Energiebesparend, 
duurzaam en betrouwbaar, 
lange levensduur 

Elke BestLife-whirlpool begint met een stevig fundament. Onze ABS Capped Bottom 

Tray van polyethyleen weert ongedierte en vocht en houdt de warmte binnen.

Ons frame van gegalvaniseerd staal is in de ABS Capped Bottom Tray geïntegreerd. 

Gemaakt om de kracht en stabiliteit te leveren dat meer dan 3.200 kg kan weerstaan. 

Anders dan houten frames heeft onze constructie van gegalvaniseerd staal een lange 

levensduur. Niet alleen is het 10 keer sterker dan hout, kan het niet breken, buigen of 

verrotten, maar is het ook, anders dan hout, bestand tegen termieten en knaagdieren. 

De kunststof hoeken zorgen ervoor dat elk frame gemakkelijk, snel en volgens de 

kwaliteitseisen van de fabriek in elkaar kan worden gezet.

Het derde component van ons systeem is het polysteel zijpaneelsysteem. Het 

polysteelsysteem beschikt over hoogwaardige isolatie-eigenschappen en werkt 

bovendien geluidsdempend. Bovenop het feit dat het volledig bestand is tegen 

verrotten, breken of afbladderen, ziet de onderhoudsvrije buitenzijde eruit als echt 

hout en voelt ook zo aan.



Green Guard 
Roxul-isolatie

Elke BestLife-whirlpool wordt geïsoleerd met onze eigen Green Guard Roxul-isolatie.

Deze isolatiemethode vangt de eigen warmte-energie van de whirlpool op en 

recirculeert deze door de binnenzijde zodat er minder verwarmingsvraag is. 

En dat bespaart u geld.

Andere voordelen van het beschermde isolatiesysteem:

 Het absorbeert noch slaat het vocht op, zoals het traditionele spuitschuim wel  

 doet, waardoor schimmelvorming wordt voorkomen.

  

 Met de superieure geluidsabsorbtie behoren de BestLife-whirlpools tot de   

 meest geluidsarme op de markt.

  

 Het is anorganisch en biedt daarom geen voedingsbodem voor bacteriën of   

 kleine dieren.

 De Rc-waarde van deze isolatie is 8, dezelfde waarde als van de isolatie van   

 klimaatneutrale woningen.



Relentless Reliability

Bediedingspaneel
Het geavanceerde BestLife touchscreen 

bedieningspaneel is eenvoudig af te 

lezen en u kunt met een lichte tik van uw 

vinger de temperatuur veranderen, de 

verlichting aanpassen of uw massage 

instellen. Dit bedieningspaneel werkt 

zelfs als het nat is.

Wereldwijde toegang* 
Met de Control My Spa-app heeft u 

waar dan ook toegang tot uw whirlpool, 

zolang u een internetverbinding heeft.

Krachtige pompen 
BestLife maakt gebruik van krachtige 

2,2 kW-hydrotherapiepompen voor de 

beste massage-ervaring.



No-Leak Colour Plumbing 
The plumbing harnesses in BestLife hot 

tubs are designed with optimal colour-

coded hose arrangements that keep the 

spa cavity uncluttered; red hose for air lines 

and blue hose for water lines. Our Triple-

Seal plumbing ensures each jet fitting will 
not leak and our straight-line plumbing is 

engineered for better water flow.

*Optionele functie

We houden het droog
De leidingen in de Best Life spa’s zijn 

gekleurd wat voor extra duidelijkheid 

zorgt en het binnenwerk overzichtelijk 

houdt. Onze Triple-Seal-aansluitingen 

garanderen dat geen enkele aansluiting 

gaat lekken en de aanleg in rechte 

lijnen zorgt voor een efficiëntere 

doorstroming van water.

Intelligente regeling 
van Balboa 
Een geavanceerde, hoogwaardige spa 

regelaar biedt maximaal gebruiksgemak, 

veiligheid en betrouwbaarheid voor 

elke spa-gebruiker. Voorzien van een 

corrosiebestendige titanium verwarming.







Kenmerken

• 64 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 5 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• Externe LED-hoekverlichting

• BestAudio - Bluetooth-speakers (2)

• InFuse aromatherapie

• Watermanagement UV/PureZone Ozonone 
 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• BestLife touchscreen bedieningspaneel

• Drie 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• AquaCoustic-audiosysteem met 6 speakers

• Control My Spa

G64L 

229 x 229 

x 91cm

428 kg
(Leeg gewicht)

1692

liter

5 

personen 

met lounge

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 74 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 5 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• LED-externe hoekverlichting

• BestAudio - Bluetooth-speakers (2)

• InFuse aromatherapie

• Watermanagement UV/PureZone Ozone

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie 

Techniek

• BestLife touchscreen bedieningspaneel

• Drie 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• AquaCoustic-audiosysteem met 6 speakers

• Control My Spa

G74S  

229 x 229 

x 91 cm

434 kg
(Leeg gewicht)

1776

liter

6 

personen

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 49 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-LED-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Externe LED-hoekverlichting

• Watermanagement Ozone Ready 

 

Waterman 

agement UV/PureZone Ozon 

 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• Digitale regelaar

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• Control My Spa

G49L  

229 x 229 

x 91 cm

409 kg
(Leeg gewicht)

1692

liter

5 

personen 

met lounge

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 55 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-LED-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Externe LED-hoekverlichting

• Watermanagement Ozone Ready

GreenGuard-isolatie  

 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• Digitale regelaar

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• Control My Spa

G55S   

229 x 229 

x 91 cm

415 kg
(Leeg gewicht)

1776

liter
5

 personen

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 50 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• Externe LED-hoekverlichting

• BestAudio - Bluetooth-speakers (2)

• InFuse aromatherapie

• Watermanagement UV/PureZone Ozon 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• BestLife touchscreen bedieningspaneel

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem

Opties*

• AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers

• Control My Spa 

F50L   

213 x 213 

x 91 cm

369 kg
(Leeg gewicht)

1397

liter

5 

personen 

met lounge

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 50 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• Externe LED-hoekverlichting

• BestAudio - Bluetooth-speakers (2)

• InFuse aromatherapie

• Watermanagement UV/PureZone Ozon 

 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• BestLife touchscreen bedieningspaneel

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers

• Control My Spa

F50S    

213 x 213 

x 91 cm

357 kg
(Leeg gewicht)

1495

liter
6

personen

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 41 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• Externe LED-hoekverlichting

• Watermanagement Ozone Ready 

 

Water  

Management UV/PureZone Ozon 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• Digitale regelaar

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• Control My Spa

F41L    

213 x 213 

x 91 cm

375 kg
(Leeg gewicht)

1397

liter

5 

personen 

met lounge

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 41 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• Externe LED-hoekverlichting

• Watermanagement Ozone Ready 

Wat 

er  

Zone Ozon 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• Digitale regelaar

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• Control My Spa 

  

F41S     

213 x 213 

x 91 cm

357 kg
(Leeg gewicht)

1495

liter
6 

personen

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 49 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Externe LED-hoekverlichting

• BestAudio - Bluetooth-speakers (2)

• Watermanagement UV/PureZone Ozon

 

 

 

Water PureZone Ozon 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• BestLife touchscreen bedieningspaneel

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers 

• Control My Spa 

  

M49S      

198 x 198 

x 92 cm

312 kg
(Leeg gewicht)

1200

liter
5 

personen

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 38 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 3 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 4 Verlichte luchtstroomregelaars

• Externe LED-hoekverlichting

• Watermanagement Ozone Ready

 

 

 

 

Ozon 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• Digitale regelaar

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• Control My Spa   

M38S     

198 x 198 

x 92 cm

308 kg
(Leeg gewicht)

1200

liter
5 

personen

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.



Kenmerken

• 41 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 4 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 3 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• Externe LED-hoekverlichting

• BestAudio - Bluetooth-speakers (2)

• InFuse aromatherapie

• Watermanagement Ozone Ready

 

Water PureZone Ozon 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• BestLife touchscreen bedieningspaneel

• Twee 2,2 Kw-ProForce2-pompen, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• AquaCoustic-audiosysteem met 4 speakers 

• Control My Spa 

  

M41L      

213 x 168 

x 89 cm

320 kg
(Leeg gewicht)

954

liter

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.

4 

personen 

met lounge



Kenmerken

• 33 MassageMax2-stralen

• 2 Crystal Springs-fonteinen

• 4 BestComfort-hoofdsteunen

• Thru-Wall-afvoersysteem

• Durafab-afdekking

• CleanSweep bodemreiniging

• PureLife 100% ISO-waterfiltratie

• LED-beenruimteverlichting

• 3 Verlichte luchtstroomregelaars

• Interne LED-kleurentherapie

• Externe LED-hoekverlichting

• Watermanagement Ozone Ready

W 

ater  

 

 

Constructie

• Onderhoudsvrije zijpanelen

• Green Guard-isolatie

Techniek

• Digitale regelaar

• Een 2,2 Kw-ProForce2-pomp, 2 SPD

• 3 kW-verwarmingssysteem 

Opties*

• Control My Spa 

  

M33L     

213 x 168 

x 89 cm

290 kg
(Leeg gewicht)

954

liter

*Whirlpools worden geïmporteerd uitgerust met deze functies.

4 

personen 

met lounge



Kies All-Inclusive... 

... met het extra SuitePackage, dat bestaat uit:

luxe opstap met leuning, plantenbakken en opbergvak onder 
de bovenste trede;

geïntegreerde cover-opener voor het gemakkelijk afnemen en 
terugplaatsen van de cover van uw whirlpool.



Spa kleurstalen

Black Black

Cabinet Cabinet

Mayan Copper Body

Zwart

Panelen Hoeken

Silver White Marble Body

Coffee Black

Cabinet Cabinet

Tuscan Sun Body

Koffie Zwart

Panelen Hoeken

Mediterranean Sunset Body

Fieldstone Black

Cabinet Cabinet

Smokey Mountain 

Body

Fieldstone Zwart

Panelen Hoeken

 Oyster Opal Body

Gray Black

Panelen Hoeken

Cosmic Swirl Body

Grijs of zwart Zwart

**Niet beschikbaar op M33L, M38S, 
   F41L, F41S, G49L, G55S

De BestLife acryl-interieurkleuren 
worden gemaakt van een 
diepglanzend authentiek materiaal 
o.b.v. acryl dat zijn kleur en uiterlijk 
behoudt, ook bij jarenlang continu 
gebruik.

Elk zijpaneel van de spa is 
voorzien van een HDPE-plaat met 
houtstructuur dat zijn kleur behoudt 
en gemakkelijk te reinigen is.

Alle kleurvaste Durafab-afdekkingen 
zijn weerbestendig en voorzien van 
veiligheidsbanden en sloten.

Kleuren en specificaties kunnen 

variëren of er anders uitzien dan 

het uiteindelijke product en kunnen 

zonder voorafgaande aankondiging 

worden gewijzigd.

Opties voor interieur en afwerking

Koffie

Fieldstone

Zwart

Zwart

Mediterranean Sunset

Interieur Kussens Cover

Oyster Opal**

Panelen Hoeken

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Silver White Marble Grijs of zwart Zwart Zwart Zwart

Grijs of zwart ZwartCosmic Swirl Zwart Zwart

e

Grijs of zwart



 Everyone deserves     a goo
           we give you  



one deserves     a good life, 



www.bestlifespas.eu
In samenwerking met Interhiva BV

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en/of drukfouten.


