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WELLNESS

GEZONDHEID

Hydrotherapie
Iedereen weet dat voldoende ontspanning een voorwaarde is voor een mentale en fysiek goede

De spa’s van Starline zijn uitgerust met een grote verscheidenheid

gezondheid. De combinatie van warm water met een intensieve hydromassage zorgen voor een

aan RVS hydrojets. Optioneel kan een blower worden

zeer effectieve ontspanning. Zo komt niet alleen de geest, maar ook het lichaam volledig tot rust.

geïnstalleerd met 10 RVS luchtjets. Zowel de combinatie van
water met lucht als de kracht en de richting van deze jets kunt

Zowel ieder seizoen, als op ieder moment van de dag kunt u genieten van uw eigen spa.

u zelf instellen. Zo creëert u heel eenvoudig de door u gewenste

Na sportieve activiteiten en voor het slapen gaan zijn uitstekende momenten om te genieten van

massage. Een hydromassage ontspant, geeft nieuwe energie en

de heilzame werking van een spa. Het warme water en de krachtige hydrotherapie zorgen voor

werkt verlichtend bij vermoeide spieren en gewrichten.

herstel en ontspanning van de spieren.
Kleurentherapie
Het gevoel van gewichtloosheid in het warme water gecombineerd met de hydromassage

Voor een ontspannen kleurentherapie zijn alle Starline spa's

vermindert stress en verlaagt de bloeddruk. Hierdoor kunt u genieten van een goede nachtrust en

uitgerust met LED-verlichting waarvan u de kleur zelf kunt

ontstaat er een optimale balans tussen lichaam en geest.

instellen. Kleurentherapie heeft een positieve invloed op uw
gemoedstoestand.
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DESIGN

ERGONOMIE

De omkasting

Door het zorgvuldige ergonomische ontwerp is er altijd een

ergonomie naar lichaamstype

spa die voldoet aan uw wensen. Dat betekent dat u de juiste

Voor de stijlvolle, natuurlijke en karakteristieke omkasting van de spa wordt Canadees cederhout

ondersteuning heeft tijdens en na de hydromassage. Daarnaast

van de hoogste kwaliteit gebruikt. De natuurlijke oliën in het hout maken het een duurzaam en

is bij het ontwerp rekening gehouden met verschillende lichaams-

waterafstotend materiaal dat alle weersinvloeden en aantastingen doorstaat. Door de unieke

typen. Of u nu groot of klein bent, spa’s van Starline bieden voor

eigenschappen is dit hout zeer geschikt voor de omkasting van een Starline spa. Een lange

iedereen een comfortabele positie. Elke lig- en zitplaats biedt

levensduur is daarmee gegarandeerd.

daarbij een specifieke massage.

Persoonlijke keuze
De cederhouten omkasting is standaard verkrijgbaar in Naturel, Red Cedar en Greywash.

Let er vooral goed op dat u in zitplaatsen goed tot uw nek in het

Uw spa past hiermee altijd bij het ontwerp van uw tuin of binnenruimte.

water zit om ook in de wintermaanden optimaal van de spa te
kunnen genieten. Uw lichaam wordt op deze manier van top tot

De kuip

teen en optimaal gemasseerd.

De kuip is gemaakt van hoogwaardig acryl. Dit materiaal is UV-bestendig, kleurvast en maakt uw
spa bestand tegen krassen en stoten. Tevens is het makkelijk schoon te houden. U kunt kiezen uit

Constant waterniveau

diverse kleuren.

Voor een constant waterniveau in uw spa, ongeacht het aantal

Inbouwen

mensen in de spa, kan er een Overflow systeem worden

Daarnaast is het mogelijk de spa volledig in uw tuin te integreren door deze in te bouwen.

geïnstalleerd. Dit systeem bevat een buffertank voor de tijdelijke

Uw ervaren Starline spa dealer adviseert u graag over de mogelijkheden.

opslag van overtollig water waarbij gebruik wordt gemaakt van
de externe Starline filterunit voor waterfiltratie.
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STARLINE SPA’S
Een moment voor jezelf

Maak kennis met de prachtige spa's van Starline. Starline biedt tien spa modellen met uiteenlopende mogelijkheden
en opties. Alle spa’s zijn volledig naar wens aan te passen voor een perfect aansluitend design voor uw binnenof buitenruimte.

Melbourne Line

Valencia Line

Barcelona Line

Chicago Line

New-York Line

Porto Line

Cambridge Line Edinburgh Line

Lugano Line

Geneva Line

Compacte spa met een
zeer efficiënte indeling.

Ergonomisch ontwerp binnen
een compacte ruimte.

Mooi ontwerp met een zeer
efficiënte hydromassage.

Familie spa met verrassend
veel ruimte.

Strakke vormgeving, veel
bewegingsruimte voor kinderen.

Royale en comfortabele spa
inclusief lounger.

Uniek ontwerp met twee
ligplaatsen naast elkaar.

Ruime spa met kenmerkende
ronde vorm.

Luxe spa met kenmerkende
ronde vorm.

2

1

4

1

4

1

5
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5

1

4

1

4

2

Ontwerp met twee ligplaatsen
naast elkaar.

6

0

6
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MELBOURNE LINE
De Melbourne is een compacte spa en heeft een zeer efficiënte indeling. Mede vanwege de
afmeting is deze spa eenvoudig te plaatsen in een badkamer, op een balkon of op een dakterras.
Dit lage model spa voorziet in een veilige en comfortabele instap.
In de spa kunt u kiezen om naast elkaar of tegenover elkaar te zitten. De ruime ligplaats is uitgerust
met een ontspannende been- en rugmassage.
Kortom: de Melbourne is een spa die aan al uw wensen voldoet en waarin u heerlijk tot uzelf kunt
komen. Tijdens de koude wintermaanden ontspant het warme water spieren en gewrichten terwijl
u de frisse buitenlucht inademt.

Kuip: brons
Omkasting: Greywash
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TECHNISCHE GEGEVENS
Melbourne Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
1

Zitplaatsen
2

Afmetingen
155 × 216 × 78 cm

Luchtregelaars

2

RVS massagejets

Stromingsregelaars

✘

Hoofdsteunen (clicksysteem)

3 (foam)

Massagepompen (2 snelheden)

1

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

Compact formaat

Positie hydrojets

Laag model

1a

1a
1a

In de spa kunt u kiezen om naast elkaar of
tegenover elkaar te zitten. De ruime ligplaats is
uitgerust met een ontspannende been- en rugmassage.

De Melbourne is een compacte spa. Mede vanwege de afmeting is deze whirlpool eenvoudig
te plaatsen in een badkamer, op een balkon of
op een dakterras.

Leeg gewicht
220 kg

1b

2

Dit lage model spa voorziet in een veilige en
comfortabele instap.

2

1b
3

3

Optioneel

Efficiënt ontwerp

Inhoud (water)
650 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
27 jets

Uitvoering

1 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting
Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur
OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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VALENCIA LINE
De Valencia spa brengt het beste van twee werelden samen. Een ergonomisch ontwerp in een spa
met een oppervlak van maar net iets meer dan vier vierkante meter.
De Valencia heeft 23 hydrojets en heeft een hoge wateromloop en een zeer efficiënte hydromassage.
Het filtratiesysteem en de volledige isolatie garanderen de laagste gebruikskosten gedurende het
gehele jaar.
De uitgebreide lounger en de drie hoekzittingen hebben ieder hun eigen massagepatroon voor de
hoge en lage rug en de schouders.

Kuip: wit
Omkasting: Red Cedar
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TECHNISCHE GEGEVENS
Valencia Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
1

Zitplaatsen
3

Afmetingen
206 × 206 × 89 cm

Luchtregelaars

2

RVS massagejets

Stromingsregelaars

1

Hoofdsteunen (clicksysteem)

3 (foam)

Massagepompen (2 snelheden)

1

Cederhouten omkasting (18mm)

4 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

Compact formaat

Positie hydrojets

Ruime ligplaats

1

1a

Ruimte voor vier personen binnen een verrassend
klein oppervlak.

Een volwaardige spa binnen een oppervlak van
maar net iets meer dan vier vierkante meter.

De uitgebreide lounger en de drie hoekzittingen
hebben ieder hun eigen massagepatroon voor
de hoge en lage rug en de schouders.

Leeg gewicht
300 kg

2

2

4

5

3

4

3

5

Optioneel

Ergonomisch ontwerp

Inhoud (water)
1100 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
23 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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BARCELONA LINE
De Barcelona heeft een ergonomisch ontwerp met een oppervlak van maar net iets meer dan vier
vierkante meter.
Met 38 hydrojets heeft deze spa daarmee de hoogste wateromloop en de meest efficiënte
hydromassage. Het filtratiesysteem en de volledige isolatie garanderen de laagste gebruikskosten
gedurende het gehele jaar.
De uitgebreide lounger en de drie hoekzittingen hebben ieder hun eigen massagepatroon voor
de hoge en lage rug en de schouders. Daarnaast heeft de Barcelona zelfs nog twee zetels met
uitgebreide voetmassage voor een betere bloedcirculatie en revitalisering van het lichaam.

Kuip: marmer
Omkasting: Natural
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TECHNISCHE GEGEVENS
Barcelona Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
1

Zitplaatsen
3

Afmetingen
206 × 206 × 89 cm

Luchtregelaars

4

RVS massagejets

Stromingsregelaars

2

Hoofdsteunen (clicksysteem)

3 (foam)

Massagepompen (2 snelheden)

2

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

Compact formaat

Positie hydrojets

Ruime ligplaats

1

1a

Ruimte voor vier personen binnen een verrassend
klein oppervlak.

Een volwaardige spa binnen een oppervlak van
maar net iets meer dan vier vierkante meter.

De uitgebreide lounger en de drie hoekzittingen
hebben ieder hun eigen massagepatroon voor
de hoge en lage rug en de schouders.

Leeg gewicht
300 kg

2

2

4

5

3

4

3

5

Optioneel

Ergonomisch ontwerp

Inhoud (water)
1100 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
38 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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CHICAGO LINE
De Chicago is groot genoeg voor de hele familie, maar ook zo compact dat deze spa in vrijwel iedere
tuin of op elk (dak)terras kan worden geplaatst. De kenmerkende strakke en moderne vormgeving
zorgt voor veel bewegingsruimte en is daardoor ook prettig voor kinderen.
De zittingen hebben verschillende niveaus, zodat er altijd een plaats is die recht doet aan uw
lichaamsbouw. De Chicago heeft 24 massagejets met 1 massagepomp.
Op elk moment van de dag, optimaal genieten voor jong en oud.

Kuip: brons
Omkasting: Natural
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TECHNISCHE GEGEVENS
Chicago Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
1

Zitplaatsen
5

Afmetingen
206 × 206 ×92 cm

Luchtregelaars

2

RVS massagejets

Stromingsregelaars

1

Hoofdsteunen (clicksysteem)

3 (foam)

Massagepompen (2 snelheden)

1

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

De Chicago is groot genoeg voor de hele familie,
maar ook zo compact dat deze whirlpool in
vrijwel iedere tuin of op elk (dak)terras kan
worden geplaatst.

Moderne vormgeving
De kenmerkende strakke en moderne vormgeving zorgt voor veel bewegingsruimte en
is daardoor ook prettig voor kinderen.

Positie hydrojets

Comfort voor iedereen
De zittingen hebben verschillende niveaus, zodat
er altijd een plaats is die recht doet aan uw
lichaamsbouw. De Chicago heeft 24 massagejets met 1 massagepomp. Op elk moment van
de dag, optimaal genieten voor jong en oud.

Leeg gewicht
340 kg

1

1

3

2

6

4

3
5

2

4

5

6

Optioneel

Familie spa

Inhoud (water)
1300 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
24 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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NEW YORK LINE
De New York is zo compact dat deze spa in vrijwel iedere tuin of op elk (dak)terras kan worden
geplaatst, maar groot genoeg voor het hele gezin. De kenmerkende strakke en moderne vormgeving
zorgt voor veel bewegingsruimte en is daardoor ook prettig voor kinderen.
De zittingen hebben verschillende niveaus, zodat er altijd een plaats is die recht doet aan uw
lichaamsbouw. De New York heeft 41 massagejets met 2 massagepompen.
Op elk moment van de dag, optimaal genieten voor jong en oud.

Kuip: wit
Omkasting: Greywash
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TECHNISCHE GEGEVENS
New York Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
1

Zitplaatsen
5

Afmetingen
206 × 206 ×92 cm

Luchtregelaars

4

RVS massagejets

Stromingsregelaars

2

Hoofdsteunen (clicksysteem)

3 (foam)

Massagepompen (2 snelheden)

2

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

De New York is groot genoeg voor de hele familie,
maar ook zo compact dat deze whirlpool in
vrijwel iedere tuin of op elk (dak)terras kan
worden geplaatst.

Moderne vormgeving
De kenmerkende strakke en moderne vormgeving zorgt voor veel bewegingsruimte en
is daardoor ook prettig voor kinderen.

Positie hydrojets

Comfort voor iedereen
De zittingen hebben verschillende niveaus, zodat
er altijd een plaats is die recht doet aan uw
lichaamsbouw. De New York heeft 41 massagejets met 2 massagepompen. Op elk moment
van de dag, optimaal genieten voor jong en oud.

Leeg gewicht
340 kg

1

1

3

2

6

4

3
5

2

4

5

6

Optioneel

Familie spa

Inhoud (water)
1300 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
41 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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PORTO LINE
De Porto heeft zeer royale en comfortabele zittingen en een ligplaats. Het ergonomische ontwerp
van deze spa zorgt voor de juiste ondersteuning tijdens de intense hydromassage. Dit model biedt
u een heerlijke massage op iedere gewenste plek. De ligplaats zorgt voor massage van benen en
rug, terwijl de eerste zitplaats vooral de nek en de schouders en het midden van de rug masseren.
Naast een heerlijke rugmassage zorgt de vierde zitplaats vooral voor een massage van de kuiten
en voeten.
Een rondgang door de spa levert een complete lichaamsmassage op. Daarnaast zorgt het
hoogteverschil van de zittingen ervoor dat iedereen in deze spa een comfortabele plek vindt.
De instaptrap naast de ligplaats kan tevens gebruikt worden om even af te koelen.

Kuip: marmer
Omkasting: Red Cedar
*Optie: overflow
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TECHNISCHE GEGEVENS
Porto Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
1

Zitplaatsen
4

Afmetingen
216 × 216 × 92 cm

Luchtregelaars

4

RVS massagejets

43

Stromingsregelaars

2

Hoofdsteunen (clicksysteem)

3

Massagepompen (2 snelheden)

2

Cederhouten omkasting (18mm)

4 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

De Porto heeft zeer royale en comfortabele
zittingen en een ligplaats. Daarnaast zorgt
het hoogteverschil van de zittingen ervoor dat
iedereen in deze spa een comfortabele plek vindt.
De instaptrap naast de ligplaats kan tevens
gebruikt worden om even af te koelen.

Veelzijdige massage
De ligplaats zorgt voor massage van benen en
rug. Naast een heerlijke rugmassage zorgt de
vierde zitplaats vooral voor een massage van
de kuiten en voeten.

Positie hydrojets

Lounger
Dit model biedt u een heerlijke massage op iedere
gewenste plek. Het ergonomische ontwerp van
deze spa zorgt voor de juiste ondersteuning
tijdens de intense hydromassage.

Leeg gewicht
350 kg

1

1

2

2

3

3

5
4

4

5

Optioneel

Royaal en comfortabel

Inhoud (water)
1250 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
43 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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CAMBRIDGE LINE
De Cambridge heeft een uniek ontwerp met twee ligplaatsen naast elkaar. Beide ligplaatsen met
een eigen voetmassage en een verschillende vormgeving. De Impact Jet, in zijn grootste formaat,
zorgt voor een intense massage van de onderrug of de benen. De Cambridge is uitgerust met een
kinderzitje en een afkoelzitting met een zachte massage waarbij u gedeeltelijk boven water zit.
Onder de sterrenhemel beleeft u de masserende werking van de jets. Een mooie manier om de dag
nog eens rustig te overdenken.

Kuip: wit
Omkasting: Red Chedar
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TECHNISCHE GEGEVENS
Cambridge Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
2

Zitplaatsen
4

Afmetingen
232 × 232 × 99 cm

Luchtregelaars

4

RVS massagejets

47

Stromingsregelaars

2

Hoofdsteunen (clicksysteem)

4

Massagepompen (2 snelheden)

2

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

Twee ligplaatsen

Positie hydrojets

IMPACT-jet

1

3

1

Deze spa heeft zeer royale en comfortabele
zittingen en ligplaatsen. Daarnaast is de spa uitgerust met een kinderzitje en een afkoelzitting
met een zachte massage waarbij u gedeeltelijk
boven water zit.

De Cambridge heeft een uniek ontwerp met twee
ligplaatsen naast elkaar. Beide ligplaatsen met
een eigen voetmassage en een verschillende
vormgeving.

De Impact Jet, in zijn grootste formaat, zorgt
voor een intense massage van de onderrug of
de benen. Optioneel is op de eerste zitplaats
(nummer 1, afbeelding rechterpagina) in de spa
een nek/ schoudermassage leverbaar.

Leeg gewicht
400 kg

3

3

6

4

5

2

4

5

6

Optioneel

Royaal en veelzijdig

Inhoud (water)
1650 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
47 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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EDINBURGH LINE
De Edinburgh is een zeer ruime spa met verschillende typen zitplaatsen, voorzien van de meest
uiteenlopende massagemogelijkheden. De zitplaatsen zijn royaal en variëren in diepte. U kunt
zowel naast elkaar als tegenover elkaar zitten.
De Edinburgh is uitgerust met een uitgebreide voetmassage. Gezien vanuit het middelpunt van de
spa, kunt u op vier plaatsen genieten van twee verschillende soorten voetmassage.
De Impact Jet, in zijn grootste formaat, zorgt voor een intense massage van de onderrug of de
benen, met een optionele nek- of schoudermassage.
Veel ruimte en veel mogelijkheden. Luxe voor het hele gezin.

Kuip: brons
Omkasting: Natural
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TECHNISCHE GEGEVENS
Edinburgh Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
Geen

Zitplaatsen
6

Afmetingen
232 × 232 × 98 cm

Luchtregelaars

4

RVS massagejets

51

Stromingsregelaars

2

Hoofdsteunen (clicksysteem)

4

Massagepompen (2 snelheden)

2

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Kuip

3 kleuren
2 kleuren

Flexibel zitten

Positie hydrojets

IMPACT-jet

1

1

De Edinburgh is een zeer ruime spa met
verschillende typen zitplaatsen, voorzien van de
meest uiteenlopende massagemogelijkheden.

De zitplaatsen zijn royaal en variëren in diepte.
U kunt zowel naast elkaar als tegenover elkaar
zitten. Veel ruimte en veel mogelijkheden.
Luxe voor het hele gezin.

De Edinburgh is uitgerust met een uitgebreide
voetmassage. De Impact Jet, in zijn grootste
formaat, zorgt voor een intense massage van
de onderrug of de benen, met een optionele
nek- of schoudermassage.

Leeg gewicht
400 kg

2

5

3

3

4

6

2

4

5

6

Optioneel

Zeer ruim

Inhoud (water)
1800 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
51 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

Fullfoam isolatie

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

WIFI

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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LUGANO LINE
De Lugano is een zeer ruime en luxe spa welke voldoende ruimte biedt om te ontspannen.
De organische ronde vorm is niet alleen zeer esthetisch, het is ook de perfecte vorm om gezellig en
sociaal samen te zijn met vrienden en familie.
Alle zes ergonomisch gevormde zitplaatsen hebben een uniek uitgebreid massagepatroon.
Het ergonomische ontwerp en de verscheidenheid aan jets zorgen voor een comfortabele en intense
hydromasage. Geniet van uw ontspannen momenten, het hele jaar door met vrienden en familie.

Kuip: wit
Omkasting: Red Cedar
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TECHNISCHE GEGEVENS
Lugano Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
Geen

Zitplaatsen
6

Afmetingen
Ø 232 × 98 cm

Luchtregelaars

2

RVS massagejets

Stromingsregelaars

2

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Massagepompen (2 snelheden)

2

Kuip

3 kleuren

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

2 kleuren

De Lugano is een zeer ruime en luxe spa welke
voldoende ruimte biedt om te ontspannen.
Geniet van uw ontspannen momenten, het hele
jaar door met vrienden en familie.

Ronde vorm

Positie hydrojets

Unieke patronen

De organische ronde vorm is niet alleen zeer
esthetisch, het is ook de perfecte vorm om
gezellig en sociaal samen te zijn met vrienden
en familie.

Het ergonomische ontwerp en de verscheidenheid
aan jets zorgen voor een comfortabele en intense
hydromasage. Alle zes ergonomisch gevormde
zitplaatsen hebben een uniek uitgebreid
massagepatroon.

Leeg gewicht
380 kg

1

6

2

3

1

5

2
4

3

4

5

6

Optioneel

Ruim en luxe

Inhoud (water)
1500 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
33 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Fullfoam isolatie

✔

WIFI

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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GENEVA LINE
De Geneva biedt voldoende ruimte om te ontspannen en is zeer ruim en voorzien van alle luxe
De organische ronde vorm is niet alleen de perfecte vorm om gezellig en sociaal samen te zijn met
vrienden en familie, het ziet er ook zeer esthetisch uit.
Alle zes ergonomisch gevormde zitplaatsen hebben een uniek uitgebreid massagepatroon.
Daarnaast heeft de Geneva maar liefst vier zitplaatsen voorzien van een voetmassage voor een
totale lichaamsmassage en een ultiem ontspannen ervaring.
Geniet van uw ontspannen momenten, het hele jaar door met vrienden en familie.

Kuip: marmer
Omkasting: Greywash
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TECHNISCHE GEGEVENS
Geneva Line

Technische specificaties

Ligplaatsen
Geen

Zitplaatsen
6

Afmetingen
Ø 232 × 98 cm

Luchtregelaars

4

RVS massagejets

Stromingsregelaars

2

Cederhouten omkasting (18mm)

3 kleuren

Massagepompen (2 snelheden)

2

Kuip

3 kleuren

Spa cover (isolerend en afsluitbaar)

2 kleuren

De Geneva is een zeer ruime en luxe whirlpool
welke voldoende ruimte biedt om te ontspannen.
Geniet van uw ontspannen momenten, het hele
jaar door met vrienden en familie.

Ronde vorm

Positie hydrojets

Unieke patronen

De organische ronde vorm is niet alleen zeer
esthetisch, het is ook de perfecte vorm om
gezellig en sociaal samen te zijn met vrienden
en familie.

Het ergonomische ontwerp en de verscheidenheid
aan jets zorgen voor een comfortabele en intense
hydromasage. Alle zes ergonomisch gevormde
zitplaatsen hebben een uniek uitgebreid
massagepatroon.

Leeg gewicht
380 kg

1

6

2

3

1

5

2
4

3

4

5

6

Optioneel

Ruim en luxe

Inhoud (water)
1500 liter

Standaard

Filtersysteem (patroon)

Aantal jets
55 jets

Uitvoering

2 × 5 m2

24-uur circulatiepomp

✔

LED-verlichting (6 kleuren)

✔

Fullfoam isolatie

✔

WIFI

✔

Waterafvoer in de bodem

✔

Bediening via display/Spa App

✔

Beschermende ABS onderzijde

✔

Ozonator met speciale ozoninjectie

✔

Elektrische warmtewisselaar 3kW

✔

Aansluiting externe warmtewisselaar*

Blower, 10 RVS luchtjets

Aansluiting externe filterunit*

Speciale kleur cederhouten omkasting: RAL

Aansluiting overflow*

Cederhouten trapje in de kleur van de omkasting

Starline Filterunit 16”

Speciale kleur Spa cover: RAL-kleur

Starline AWS-systeem

OSB inbouw omkasting

*Exclusief betreffend apparaat (warmtewisselaar/filteruniter/overflow/buffertank…)
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ACCESSOIRES

KLEUREN

Uw spa kan naar wens worden gepersonaliseerd en uitgebreid.

Starline spa’s zijn verkrijgbaar in 3 originele kuip- en omkasting

Denk bijvoorbeeld aan extra RVS luchtjets voor een krachtige

kleuren. Elke kleur geeft uw spa een sprankelende uitstraling die

massage. Spa accessoires zorgen voor extra diversiteit aan

nadeloos aansluit in uw omgeving:

maak uw spa compleet

geef uw spa kleur

gebruiksmogelijkheden.
Kuip
Daarnaast kan men onderscheid maken in de kleur van de kuip,
omkasting en de cover ervan.
White

Coverlift
Een kwalitatief en betrouwbaar systeem om uw spa deksel veilig

White
Marble

Bronze

Natural

Red Cedar

Omkasting

op te bergen vrij van vuil en zand.
Half rond trapje
Onze spa-trappen onderscheiden zich ten opzichte van de

Grey wash

concurrentie door hun kwaliteit en elegante vormgeving.

Deksel

In dezelfde kleur als de spa-omkasting te verkrijgen. Voor elke
spa is er dus een passend trapje.
Grey
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Brown

Energie-efficiënter met viervoudige insulatie

SPA BEWUST
4

Milieubewust

Duurzaam verwarmen

Genieten van een spa gaat bij Starline altijd samen met
milieubewustzijn door energie- en waterbesparende innovaties.
Onderzoek van onderzoeksinstituut TNO heeft uitgewezen dat het

Het water kan extra duurzaam worden verwarmd door de
1

watertoevoer aan te sluiten op uw centrale verwarming. Deze
innovatie verwarmt het water in uw spa vier keer sneller en

2

innovatieve ontwerp met viervoudige isolatie van Starline spa's de
warmte van het water zeer goed vasthoudt. Hierdoor verbruikt de

efficiënter waardoor het enorm energiebesparend en dus

3

milieuvriendelijker is. Vraag uw geautoriseerd Starline spa dealer

spa een minimale hoeveelheid energie. De temperatuur van het

naar de nieuwste ontwikkelingen en innovaties om optimaal en

water wordt daarbij constant gehouden door een hoogwaardig

bewust te kunnen genieten.

verwarmingssysteem. De spa is daardoor op elk gewenst moment
direct klaar voor gebruik. Een verminderd verbruik van energie, water

Certificering

en waterbehandelingsmiddelen is niet alleen beter voor het milieu,

Starline gebruikt alleen technische onderdelen die voldoen

de kostenbesparing is een bijkomend voordeel.

aan de strengste Europese kwaliteitsnormen en is CEgecertificeerd. Daarmee is de zekerheid van constante kwaliteit

Energiezuinig

en een onafhankelijke controle gewaarborgd. De cederhouten

Starline spa's zijn zeer zuinig wat betreft energieverbruik. Alle spa's

omkasting van alle Starline spa's wordt door een FSC-

worden standaard voorzien van viervoudige isolatie voor optimaal

gecertificeerde specialist aangeleverd, hiermee wordt gebruik

behoud van de warmte van het water. Deze viervoudige isolatie

van duurzaam hout gegarandeerd. Tevens zijn de spa's door

bestaat uit: (1) Een cederhouten omkasting van 18 mm dikte met een

TNO getest op energie verbruik.

hogere isolatiewaarde dan kunststof, (2) Aluminium warmteblocker,
(3) Volledig isolatieschuim en (4) Een isolerende afdekking.
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OP MAAT GEMAAKT

EUROPEES PRODUCT

Moderne techniek gecombineerd met traditioneel vakmanschap

Starline staat garant voor Europese kwaliteit. De spa's worden

geeft als resultaat hoge kwaliteit maatwerk. De verschillende

ontworpen en met de hand gemaakt door mensen met jaren-

modellen hebben ieder hun specifieke eigenschappen. Zo is er

lange ervaring en passie voor hun vak. Dit is te zien aan de

altijd een spa die voldoet aan uw wensen.

subtiele details. Zo is de omkasting tot in detail afgewerkt, wordt

opties

er meer tijd besteed aan warmte-isolerende maatregelen en
Nadat u het spa model, de kleur van de kuip en van de omkasting

staat het onder hoge druk behandelde frame garant voor een

heeft gekozen kunt u de spa er volgens geheel naar eigen wens en

lange levensduur. Na een zorgvuldige controle wordt het logo

gebruikersgedrag samenstellen. Hierop dragen vakmensen zorg

van Starline als kwaliteitsstempel in het cederhout ingebrand.

voor de productie van uw unieke Starline spa. Voor de productie

Een teken van vakmanschap en zorg voor u als toekomstig spa

gebruikt Starline alleen de beste en natuurlijke materialen. Vraag

gebruiker.

uw dealer voor een advies op maat.
Spa inbouwen
Maatwerk en comfort vertaalt zich ook in de inbouwmodule.
Hiermee kan iedere Starline spa worden ingebouwd in uw tuin
of terras. De spa kan in dat geval zonder cederhouten omkasting
worden geleverd. Hierdoor kunt u uw spa optimaal personaliseren
door bijvoorbeeld de resterende buitenkant van de spa met
dezelfde terrastegels als uw terras af te werken. Ook indien u een
spa op uw dakterras wenst te plaatsen kan dit worden verzorgd.
Uw persoonlijke wensen staan bij Starline altijd centraal.
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KRISTALHELDER WATER

HYDROMASSAGE

Naast de keuze voor een spa model, de verschillende kleurencombinaties of inbouwmogelijkheden

Het unieke WIRP massagesysteem op basis van 4 verschillende

biedt Starline nog meer om een spa aan uw wensen te laten voldoen. Alle Starline spa's zijn standaard

typen jets (Wervel, Impact, Roto en Pressie) staat garant voor

uitgevoerd met een aantal energie- en kosten-besparende functionaliteiten, mogelijkheden en

een volledige lichaamsmassage met veel variatiemogelijkheden.

configuraties met betrekking tot waterkwaliteit, functionaliteit en energiebesparing.

De jets zijn individueel te openen en onderling uitwisselbaar.

Altijd een passende oplossing

Wervel jet
• Twee krachtige stralen met draaiende beweging
• Rug- en schoudermassage

Ook de kracht van de massage is per jet instelbaar. De gewenste
Filtersystem

combinatie van water en lucht op basis van het venturi principe

Alle Starline spa modellen hebben een hoogwaardig filtersysteem van originele microban patroon-

zorgt voor de gewenste hydromassage. Per jettype worden er

filters die het water zuiver houden. Hierdoor hoeft u het water maar een paar keer per jaar te

verschillende variaties en afmetingen geleverd, afhankelijk van

verversen. Daarnaast desinfecteert een ozonator het water. Voor een optimale waterkwaliteit en

het spa model.

Impact jet
• Krachtige, enkele straal in richting verstelbaar
• Voeten-, benen- en rugmassage

minimaal onderhoud zijn er nog een aantal extra mogelijkheden.
Starline filterunit

Roto jet

Het hoogste niveau waterkwaliteit met minimaal onderhoud bereikt u met de krachtige Starline

• Rustig masserende, draaiende straal met variërende uitslag

filterunit. Dit externe filter is technologisch het meest duurzaam en stabiel voor wat betreft

• Voeten-, benen- en rugmassage

waterbehandeling en bevat een MG filtermedium. MG (Micro Glas) is vervaardigd uit gerecycled glas
en filtert het water tenminste 30% zuiverder. De Starline filterunit wordt extern geplaatst, naast uw

Pressie jet

spa of als onderdeel van een Overflow systeem met buffertank.

• Intense, dunne straal. Verbeterd de doorbloeding
• Algemene lichaamsmassage

Starline AWS-systeem
Een Automatisch Waterbehandeling Systeem (AWS) staat garant voor optimale waterkwaliteit door
automatische pH- en chloordosering. Het AWS-systeem is een optie in combinatie met de Starline
filterunit.

DE KRACHT VAN WATER
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BEDIENING

De spa bedienen via uw smartphone
Comfort en gemak zijn de uitgangspunten voor het praktische gebruik van een Starline spa. Met
de beschikbare Spa App heeft u toegang tot uw spa via een directe verbinding in de buurt van de
spa, overal in uw huis waar u verbonden bent met een WIFI netwerk, of overal in de wereld met
een internetverbinding naar uw smartdevice via 3G, 4G of WIFI hotspot. Met deze app bent u er
zeker van dat uw spa altijd klaar is wanneer u er gebruik van wilt maken. In plaats van naar buiten
te gaan en de knoppen te bedienen op het paneel van de spa, kunt u met de app de spa starten en
de settings wijzigen met uw smartphone of tablet. De app biedt een volledige bedieningsinterface,
zodat u de temperatuur kunt instellen en de pompen en zelfs de filtratiecycli aan en uit kunt zetten
en kunt instellen.
Bediening vanuit de spa
Zit u in de spa? Dan kunt u met het waterdichte digitaal bedieningspaneel de hydromassage,
de temperatuur, het filtersysteem en de verlichting regelen. Voor een specifieke persoonlijke hydromassage kunt u de hydrojets afzonderlijk van elkaar naar wens afstellen.
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ONZE BELOFTES

3. Een extra dimensie in uw leven
Het bezitten van een whirlpool betekent een compleet nieuwe
dimensie in uw leven. Een levensstijl gevuld met genot, plezier, een
gevoel van rijkdom. Een leven waarbij u doorbrengt bij uw prachtig

Starline doet er alles aan om u een eindeloos wellness plezier te

geinstalleerde whirlpool in een stijlvolle tuin of binnenruimte.

geven. Dat doen we door ervoor te zorgen dat u bij ons alles kan
vinden wat u nodig heeft met de beste service. Dat zeggen we niet

4. Starline met de S van Service

alleen, we garanderen het ook met onze unieke 5 beloftes.

Wij bieden 100% tevredenheidsgarantie. Ook als uw spa eenmaal
in gebruik is, staan we het hele jaar voor u klaar! Als er onverhoopt

1. Advies op maat

eens iets is komt uw Starline dealer binnen de kortste keren bij

Het wellness-genot vergroten is onze passie. Daarom geven wij en

u langs.

onze Starline dealers u graag advies op maat in de showroom of
bij u thuis. Zolang u maar volkomen zeker kunt zijn van eindeloos

U kunt uw Starline dealer altijd bellen voor periodieke controles en

wellness plezier.

onderhoud, maar u kunt ook een apart service-onderhoudscontract
afsluiten. Bij topkwaliteit hoort ook topservice.

2. Ontwerpen; voor ieders smaak
Bij het ontwerpen van Starline spa's staan uw wensen met

5. Wij zijn altijd dichtbij

betrekking tot de esthetiek en ergonomie centraal. Kenmerkend

Letterlijk én figuurlijk! Met meer dan 20 Starline Dealers in de

voor het design van Starline spa's is puurheid door minimalisme,

Benelux kunt u altijd ergens bij u in de buurt terecht en anders

actuele vormentaal en kwaliteit door het gebruik van de beste

komen wij gewoon bij u thuis.

materialen. Deze ontwerp principes worden doorgevoerd tot in elk
detail van de spa. Geniet met een gerust hart van een Starline spa.

Geniet met een gerust hart van een Starline spa.
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SERVICE

Complete nazorg van A tot Z
Met vele jaren ervaring, kennis en persoonlijke toewijding
produceren wij onze spa's. Het spreekt dan ook voor zich dat
onze Starline dealers u de beste service voor, tijdens en na uw
aankoop kunnen bieden.
Het hele jaar in topconditie
Na uw aankoop wilt u natuurlijk zorgeloos blijven genieten van uw
spa en wat dat betreft zit u helemaal goed bij Starline. Gedurende
het gehele jaar kunt u natuurlijk gebruik maken van onze service,
ook het zomer en winterklaar maken kan gedaan worden door uw
Starline dealer.
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Bent u op zoek naar een spa en wenst u hier meer over te weten? Wilt u meer weten over een

Starline spa's, zwembaden en afdekkingen zijn verkrijgbaar via een gerenommeerd

bepaald onderwerp welke besproken is in deze brochure? Maak een afspraak en kom naar

internationaal dealernetwerk bestaande uit Starline dealers, zwembadbouwers en

onze showroom in Valkenswaard, waar onze specialisten u graag een geheel vrijblijvend

installateurs. Kijk op ondergenoemde website voor een Starline dealer in uw regio.

advies geven. U kunt natuurlijk ook gewoon een kijkje komen nemen en inspiratie opdoen
in onze stijlvolle binnen- en buitenshowroom. Hier ziet u de meest actuele spa's van Starline

Tot ziens bij Starline!

en waant u zich al in uw nieuwe levensstijl.

Wij zien u graag verschijnen op het onderstaand adres:
De Vest 50b
5555 XP Valkenswaard
T. +31(0) 40 - 201 3333
W. www.starlinewhirlpool.com of www.starlinepool.com
M. info@starlinepool.com
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