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System solnego oczyszczania wody FreshWater™

System solny FreshWater współgra z dewizą wanien Hot Spring, aby dostarczać użytkownikom najlepszych 
doświadczeń każdego dnia dzięki bardziej naturalnej i łatwiejszej w obsłudze wodzie. 

Wymaga mniej czasu i eliminuje niepewności –po prostu woda w spa jest zawsze ciepła i gotowa do użytku.

Ogranicza chemikalia i nie wysusza skóry – po prostu czysta, przyjemna w dotyku i zapachu woda, która 
wygląda i pachnie znakomicie! 

Nie marnuje wody, brak częstych wymian – zachowuje wodę w czystości przez okres pełnego roku*

System solny FreshWater oferuje:

Wyjątkowa, opatentowana konstrukcja, która nie wymaga wezwań serwisu do obsługi – możesz w łatwy 
sposób sam wymienić kartridż w kilka sekund!  

Przystępny cenowo solny system generujący chlor, który usuwa wątpliwości związane z kosztami – to 
najlepszy stosunek możliwości do ceny. 

Szczególnie w połączeniu z funkcjami dostępnymi jedynie u nas tzn. 100% filtracji wody bez obiegów 
niefiltrowanych i filtrami Tri-X™, system solnego oczyszczania wody FreshWater czyni z marki Hot Spring 
oczywisty wybór.

Dlaczego solny system FreshWater jest 
najlepszym wyborem do pielęgnacji wody?
System solnego oczyszczania wody FreshWater wykorzystuje wyjątkową, opatentowaną technologie, która 
łączy skuteczność wbudowanej konstrukcji wraz z łatwym dostępem do jej wymiennych elementów.

Wygoda i dostępność – kartridże są sprzedawane w wygodnym trójpaku, co zapewnia niedrogą pielęgnację 
wody przez okrągły rok. 

Idealne wkomponowanie w wygląd niecki! 

Podczas wymiany 
kartridża stosuj się do in-
strukcji prezentowanych 
na panelu sterowania.

Zdejmij nakrętkę.

Naciśnij przycisk aby 
wyjąć kartridż.

Włóż nowy kartridż. 
Naciśnij przycisk i wciśnij 
kartridż na miejsce.

Zakręć nakrętkę. 
Stosuj się do instrukcji 
prezentowanych na 
panelu sterowania.

*Żywotność kartridża i wody zależy od parametrów chemicznych wody oraz ich odpowiedniego zbalansowania.



Najlepsza jakość wody
Naturalna w odczuciu woda z mniejszą ilością środków i bez ostrych zapachów. 

Oszczędzaj pieniądze i wodę, zmniejszając częstotliwość jej wymiany. 

Oszczędzaj czas, zapewniając w swej wannie automatyczne wytwarzanie chloru.  

System solnego oczyszczania wody

System solnego oczyszczania wody FreshWater to niedrogi i łatwy w użyciu system pielęgnacji 

wody, który zapewnia jej czystość i przejrzystość przez pełny rok.*

Wymienny kartridż tytanowy wytwarza z soli chlor i delikatnie uwalnia go do wody, dzięki 

czemu jest ona czysta i gotowa do kąpieli mniejszym nakładem sił. Zmniejszone użycie 

środków chemicznych wydłuża żywotność wody i pomaga w utrzymaniu jej miękkiego i 

naturalnego dotyku, co sprawia, że będziesz częściej korzystać ze swojej wanny spa. 

Dostępny dla modeli z kolekcji Highlife® i Limelight®.

Bezobsługowy kartridż tytanowy 
jest ukryty w wannie, a wymienia 
się go bez użycia żadnych 
narzędzi w ciągu kilku sekund. 

*Na żywotność wody w wannie spa ma wpływ wiele czynników, np. liczba osób korzystających czy skład chemiczny wody.  Kiedy weźmie 
się pod uwagę te czynniki, a wanna jest prawidłowo użytkowana, system solnego oczyszczania wody FreshWater utrzyma wodę w 
higienicznej czystości przez pełny rok.  
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Jeden trójpak kartridży tytanowych 
zapewnia pielęgnację wody na 
cały rok*


