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INTRO

ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR JE SPA OF SAUNA
Een spa of sauna bĳ  je thuis? blueplus WELLNESS maakt het mogelĳ k om 
jezelf die luxe te gunnen.

Van een spa of sauna wil je natuurlĳ k vooral genieten en met het onderhoud 
wil je zo weinig mogelĳk bezig zĳn. Daarom ontwikkelde blueplus een 
productlĳn die alles heeft om je water het hele jaar door helder te houden, je 
waterlĳn te reinigen en de winter geen kans te geven om je spa of sauna te 
beschadigen.

Heb je net een nieuwe spa of sauna geplaatst? Dan kan je als installateur je 
klanten iets extra bieden met kwalitatieve producten die het verschil maken. 
En als eigenaar hoef je geen tĳd te steken in het zoeken naar de juiste 
producten.

blueplus WELLNESS heeft alle onderhoudsproducten die je nodig hebt 
om bacteriën te bestrĳden en je water helder en aangenaam te houden. 
Meet eerst de waarden en breng dan de pH-waarde, de alkaliniteit en het 
chloorgehalte op peil om algen en andere onzuiverheden te voorkomen.

Wil je je wellness een groot onderhoud geven? Ook daarvoor heeft blueplus
WELLNESS de juiste producten. Denk aan het schoonmaken van de waterlĳn, 
de fi lter, de cover, …

Genieten!
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SPA &
WELLNESS
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ZALIG BUBBELEN
Overweeg je een kwalitatieve spa? blueplus biedt je een mooi assortiment 
buitengewone spa’s. We kiezen voor een exclusieve toplĳn met onderdelen 
van hoge kwaliteit en een mooi en ergonomisch design. Het warme water, de 
bruisende massagejets en sfeervolle verlichting zorgen voor een geweldige 
wellnessbeleving.

ESSENTIAL &
ELEGANCE

ESSENTIAL ELEGANCE

3 5 2 4 6

Lengte 2,10 m 2,20 m 2,10 m 2,10 m 2,45 m

Breedte 1,70 m 2,20 m 1,40 m 2,10 m 2,25 m

Hoogte 0,82 m 0,92 m 0,82 m 0,92 m 0,95 m

Plaatsen 3 5 2 4 6

Relax ligplaatsen 2 2 2 2 2

Jets 30 54 40 60 80

Netto gewicht 300 kg 400 kg 300 kg 400 kg 500 kg

Waterinhoud 950 l 1100 l 950 l 1100 l 2000 l

Acrylkleur Wit Wit Sterling Silver Sterling Silver Sterling Silver

Pomp 1 370 / 1500 W 370 / 1500 W 370 / 1500 W 370 / 1500 W 370 / 1500 W

Pomp 2 - 1500 W - 2200 W 2200 W

Luchtblazer - - 850 W 850 W 850 W

Verwarming 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W

Ozonwaterzuivering     

Maximum verbruik 3370 W 4030 W 3370 W 4030 W 4030 W

Vermogen 16 A / 3 x 16 A 20 A / 3 x 16 A 16 A / 3 x 16 A 20 A / 3 x 16 A 20 A / 3 x 16 A

Balboa systeem BP 200 BP 200 UX BP 200 UX BP 601 G3 BP 601 G3

Balboa bovenkantbediening TP 500 TP 500 Touch 3 Touch 3 Touch 3

Bluetooth     

Waterdichte luidsprekers     

Spa subwoofer - -   

Zijpanelen Eco hout Eco hout Grijs aluminium Grijs aluminium Grijs aluminium

Led waterval     

Led bekerhouders - - 2 2 2

Thermische hoes     

Kleurentherapie leds     

Frame Hout Hout Aluminium Aluminium Aluminium

Touch 3

TP 500

REF OMSCHRIJVING PRIJS

12018002 blueplus Spa Elegance 2 € 9.585,15

12018003 blueplus Spa Elegance 4 € 12.509,81

12018004 blueplus Spa Elegance 6 € 13.212,68

12018005 blueplus Spa Essential 3 € 7.216,21

12018006 blueplus Spa Essential 5 € 9.143,63

12018001 Lift voor Spa cover € 603,23

12018007 Kunststof trap € 430,60
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PANORAMA

REF OMSCHRIJVING AFMETINGEN HOOGTE VERMOGEN PRIJS

12018008 blueplus Panorama I 1,30 x 1,30 m 2,10 m 4,5 kW € 5.090,80

12018009 blueplus Panorama II 1,30 x 1,90 m 2,10 m 4,5 kW € 6.333,60

12018010 blueplus Panorama III 1,90 x 1,30 m 2,10 m 6,0 kW € 6.344,00

12018011 blueplus Panorama IV 1,90 x 1,90 m 2,10 m 9,0 kW € 7.852,00

HELENDE WARMTE
Ontspannen in de sauna, heerlĳ k is dat. blueplus biedt een sauna met veel glas. 
Dat zorgt voor een open gevoel en terwĳ l je zit of ligt kan je genieten van de 
omgeving.

EIGENSCHAPPEN

• Voorkant: glas
• Banken: Abachi hout
• Verlichting: led
• Verwarming: Steamtec
• Controle: sleutel

Accesoires inbegrepen in de kit.
Ook inbouw mogelĳ k.

COMBINATIE MET HAMMAM MOGELĲ K OP AANVRAAG



PRODUCTEN
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WATER
BEHANDELING

CLEAR WATER
blueplus CLEAR WATER is ideaal voor het neutraliseren van vuil, zeep en olie 
- in elke spa. 

Aan de slag
100 ml per m3

Voeg het product onverdund toe terwĳl de jets en fi lterunit in werking zĳn. Het 
vuil wordt tegengehouden via de fi lterunit. Geeft kristalhelder water bĳ een 
regelmatig gebruik (wekelĳks is aan te raden).

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004001 1 l 12 € 38,68

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004007 1 l 12 € 6,52

ULTRA BLUE
De sterk geconcentreerde formule van blueplus ULTRA BLUE zorgt ervoor 
dat de fi lter minder snel verstopt en je minder frequent moet backwashen. Het 
verbetert de fi ltereffi ciëntie door vuildeeltjes te verwĳ deren en vermindert het 
verbruik van ontsmettingsmiddelen aanzienlĳ k. blueplus ULTRA BLUE heeft geen 
enkele invloed op de pH-balans en is effectief bĳ  verschillende temperaturen. Na 
de behandeling met het product kan je onmiddellĳ k terug het water in.

• Zorgt voor kristalhelder water
• Voorkomt terugkeren van troebel water
• Voor zwembaden en spa’s
• Geschikt voor alle types fi lters en ontsmettingssystemen

Aan de slag

Gebruik blueplus ULTRA BLUE 1 maal per week of meer, afhankelĳ k van het 
gebruik van uw zwembad en de gewenste helderheid. Verdun 50 ml blueplus
ULTRA BLUE per 20.000L zwemwater in een emmer water. (Onder extreme 
omstandigheden=50 ml per 10.000L zwemwater.) Verspreid de verdunde vloeistof 
in het zwemwater. Giet een kleine hoeveelheid verdund product in de skimmer om 
de fi lterwerking te verbeteren. Laat de fi lter min 8u draaien en dan stofzuigen.

LET OP ! Gezien de hoge concentratie van het product is het noodzakelĳ k 
om blueplus ULTRA BLUE eerst in een emmer water op te lossen alvorens 
het in het zwembad te gieten. Gebruik blueplus ULTRA BLUE best 12u na een 
chloorbehandeling.
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METAL CLEAN
blueplus METAL CLEAN is een ideaal product om minerale- en koperaanslag 
op de kuip te voorkomen. 

Aan de slag
150 ml per m3

Gebruik blueplus METAL CLEAN bĳ het vullen van je spa en iedere keer 
wanneer jet het water vernieuwd (elke 2 tot 3 maanden). Filter minimaal 
gedurende 30 minuten laten draaien.

DEFENSE
blueplus DEFENSE is een ideaal product om minerale- en koperaanslag op 
de kuip en verwarmingselementen te voorkomen. 

Aan de slag
60 ml per m3

Gebruik blueplus DEFENSE wekelĳ ks om de levensduur van je spa te 
verhogen. Filter minimaal gedurende 60 minuten laten draaien.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004009 1 l 12 € 17,16

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004013 1 l 12 € 17,05

WATER
BEHANDELING
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WHIRLPOOL CLEAN
blueplus WHIRLPOOL CLEAN reinigt de kuip en de leidingen.

Aan de slag
200 ml per m3

Voeg toe aan het water en zet de jets 10 minuten aan. Maak de kuip leeg en 
maak ze schoon met zuiver water.

CARTRIGDE CLEAN
blueplus CARTRIDGE CLEAN is een diepwerkende reinigingsoplossing voor 
fi ltercartridges. Het product verwĳdert olie, vet en calcium.

Aan de slag
150 ml per 10 liter

Doe het product in een apart badje doen en laat het een hele nacht op de 
fi lter inwerken. Nadien afspoelen met zuiver water.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004015 1 l 12 € 17,81

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004017 1 l 12 € 19,24

WATER
BEHANDELING
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TUBE CLEAN
blueplus TUBE CLEAN reinigt de kuip en leidingen. 

Aan de slag
25 ml per m3

Voeg toe aan het water en zet de jets 10 minuten aan. Maak de kuip leeg en 
maak ze schoon met zuiver water.

NO FOAM
blueplus NO FOAM bevat geen oliebestanddelen en is ontworpen voor warm 
water toepassingen. Het vermĳ dt schuim op het water van je spa. 

Aan de slag

Breng het product onverdund aan op de schuimlaag tot ze verdwĳnt. Bĳ 
veelvuldig gebruik van je spa, herhaal je de behandeling best regelmatig

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004019 1 l 12 € 14,85

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004011 1 l 12 € 20,41

WATER
BEHANDELING
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REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004003 1 l 12 € 5,99

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004004 1 l 12 € 6,92

PH+
Dit vloeibaar product heeft snel effect op de waterkwaliteit.

• Verhoogt de pH-waarde
• Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide
• Gebruik dit product veilig

De pH-waarde moet zitten voor om het water van je spa gezond te houden. 
Het is de basis voor een goede waterkwaliteit. Andere producten hebben pas 
een effectieve werking wanneer de pH-waarde klopt.

Een te hoge pH-waarde verhoogt het risico op bacteriën en virussen. Als de 
pH-waarde te laag is, wordt het water zuur en kan het je spa en je technische 
toestellen aantasten. De ideale pH-waarde ligt tussen de 7,0 en 7,6. In 90% van 
de gevallen is de pH-waarde van het water te hoog. Dan gebruik je pH- om de 
zuurtegraad van het water te verlagen. Maar soms is de pH-waarde te laag 
en zal deze verhoogd moeten worden. Dan gebruik je pH+.

PH-
Dit vloeibaar product heeft snel effect op de waterkwaliteit.

• Verlaagt de pH-waarde
• Vloeibaar product op basis van zwavelzuur
• Gebruik dit product veilig

PH
PRODUCTEN
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SLOW
Speciale chloortabletten voor spa’s.

blueplus SLOW gebruiken voor het continu chloreren van het zwembadwater. 
Het gebruik van de tabletten voorkomt onzuiverheden in het water. blueplus
SLOW is langzaam oplossend, stabiel en kalkvrĳ . Uitsluitend bestemd als algen- 
en bacteriedodend middel voor de behandeling en reiniging van privé spa’s.

• Tabletten van 20 gram
• Ontsmettingsmiddel met langzame werking
• Voor het continu zuiveren van het water
• Enkel gebruiken via doseerdrĳ ver of via de skimmer

Bevatten geen cyaanzuur.
Erkenningsnummer: 2304-B.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004005 1 kg 12 € 14,28

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

12004006 1 kg 12 € 17,76

FAST
Speciale chloortabletten voor spa’s.

blueplus FAST voorkomt onzuiverheden in het zwembadwater. Het product 
heeft geen invloed op de pH. blueplus FAST is een snel oplossend, stabiel 
en kalkvrĳ  granulaat waardoor het geschikt is voor een schokbehandeling. 
Uitsluitend bestemd als algen- en bacteriedodend middel voor de 
behandeling en reiniging van privé spa’s.

• Snel oplossend poeder
• Voor de desinfectie van het zwembadwater
• Directe werking: om op een snelle manier het chloor op peil te brengen

Actief chloorgehalte: 56%.
Erkenningsnummer: 2204-B.

CHLOOR
PRODUCTEN
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blueplus

Koninginnelaan 3
9031 Drongen
België

info@blueplus.be
+32 (0)9 430 77 77

www.blueplus.be

CONTACT
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