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Kinedo: door deskundigen erkende 
betrouwbaarheid
Kinedo is een bekende partner voor wellnessoplossingen. Onze spa's 
zijn speciaal om jong en oud veilig te laten genieten.

Gezelligheid voor iedereen
Heerlijk genieten, uw lichaam ontspannen, unieke momenten beleven 
met uw gezin of met vrienden. Een spa is altijd een bron van intense 
momenten. De spa A400-2, een echte bestseller uit het Kinedo-gamma is 
daar het perfect voorbeeld van. 
Meer informatie op pagina 26-27
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VOLLEDIG
ONTWORPEN EN
GEPRODUCEERD 

IN FRANKRIJK

De garantie voor leuke
momenten
Al van bij het ontwerp in onze werkplaatsen in La Ciotat
in het zuiden van Frankrijk denken onze ontwikkelings-
teams met u mee. Ergonomie, afwerkingen van hoge 
kwaliteit, comfort, ideaal geplaatste sproeiers… 

Over alles is nagedacht om van uw spa een uitzonderlijk 
product en een uitstekende investering te maken.
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Sublieme en gerichte ontspanning
Uw spa is een technologisch hoogstandje en past zich perfect aan aan uw behoeften. De sproeiers richten zich op precieze 
zones van uw lichaam. U kunt kiezen tussen verschillende massages, van zacht tot intens. Al uw wensen worden vervuld. 
Alle knowhow van Kinedo in actie!

VOETKLEMMEN
zorgen voor 
meer steun

RAND
speciaal 
ontworpen 
voor een 
perfecte positie

LIGGEND RELAXEN
Brede sproeiers zorgen voor uw rug, terwijl andere sproeiers zich op uw benen, 
uw bilspieren en de onderkant van uw voeten richten. Onvervalst genot!

DYNAMISCH
Hebt u last van lage rugpijn? Dan zult u deze massage op prijs stellen, die speciaal is 
ontwikkeld om uw lendenwervels te ontspannen. Onmisbaar!

OPWEKKEND
U zult zich onmiddellijk verkwikt voelen met deze massage die ideaal gericht is op, 
uw rug, uw lendenwervels en uw benen. Voor een volledige opfrisbeurt.

ONTSPANNING 
Neem even de tijd en laat alle spanning van het van het dagelijks leven van u af glijden 
met een energieke rug- en beenmassage.

OMHULLEND
Ervaar het gevoel van een zachte massage. Van de nek tot aan de uiteinden van 
uw voeten. Ongeloofl ijk!

ZACHT
Ga wat rechter zitten en geniet van een zachte en aangename rug- en beenmassage. 
Een echte cocon.

MASSAGES ZONES* RELAX
Liggend of zittend

DYNAMISCH
Zittend

OPWEKKEND
Zittend

ONTSPANNING
Zittend

OMHULLEND
Liggend of zittend

ZACHT
Zittend

Nek - - - - -

Monnikskapspier - -

Rug -

Lendenwervels -

Buik - - - - -

Benen

Handen - - - - -

Kuiten - - - -

Voetzolen - - - -

* Voorbeeld op basis van model A500-24



Kleurentherapie door Kinedo
DE KLEUREN VAN GELUK! 

Breng kleur in uw leven met de leds van de Kinedo-spa's. Opwekkende 
kleuren, verrassende refl ecties, een spectaculair spel van schaduw en 
licht… Bij het vallen van de avond verandert uw spa van gedaante en 
brengt u in een positieve stemming met een betoverend lichtspel.

DE HEILZAME WERKING VAN KLEUREN

Geel Deze kleur heeft een natuurlijke werking tegen 
vermoeidheid en zorgt voor positieve energie.

Groen
Deze rustgevende kleur versterkt u, vermindert uw 
slapeloosheid en verlaagt uw bloeddruk.

Violet Bevrijd uzelf van uw dagelijkse angsten en ga 
krampen en futloosheid tegen.

Magenta
Deze kleur is een echte katalysator van uw 
emoties en heeft een kalmerend e� ect.

Rood Een krachtige en stimulerende kleur om al uw 
kwaaltjes te bestrijden.

Blauw Deze zachte kleur bezorgt u kalmte en sereniteit voor 
een echt gevoel van innerlijke rust.

Stimulering van
de zintuigen
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Toetsenbord voor:
A200, R200 (Relax- en Relax 
Turbo-uitrusting) en A300-2, 

A400-2, A500-2, A600-2 
en A700-2 (Relax-uitrusting)

Aanraakscherm voor:A300-2, A400-2, A500-2, 
A600-2 en A700-2 (Relax Turbo-uitrusting)

Kies voor een hightechspa

Alle touwtjes in handen 
De waterbehandeling, de waterfi lterparameters, de temperatuur, 
de massageprogramma’s, de kleur van uw spa… 
Met de bedieningssystemen van marktleiders Gecko en Balboa 
bedient u uw spa met uw vingertoppen. Het dagelijks beheer van 
het apparaat wordt een fl uitje van een cent.

Experts aan het roer
Uw welzijn is onze prioriteit. 

Daarom werken wij vanaf de eerste ontwikkelingsfase
samen met fysiotherapeuten om precies te bepalen 
wat de beste locatie van de sproeiers is, en om de 
kracht van de stralen zo goed mogelijk te regelen. 
Dankzij hun expertise innoveert Kinedo voortdurend 
en biedt het unieke, perfect ergonomische en volledig 
omhullende posities aan.

OVERAL EN ALTIJD
Bedien uw spa op afstand 
door van uw smartphone
een echte mobiele afstands-
bediening te maken, dankzij 
de wifi -optie (zie pagina 8). 
Handig.

WELLNESS IN 
TURBOMODUS
Met de Turbo-optie

wordt uw massage dankzij 
luchtinjectie nog krachtiger. 

Een echte troef!
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Toetsenbord voor:
Magic Spa+, Happy Spa en gamma spa's 

à la carte (Basis-uitrusting)



Goede beheersing van het verbruik
dankzij goede isolatie

-30%*
energieverbruik, uitstekend 
nieuws voor de planeet!
Als u kiest voor de optie versterkte isolatie, kiest u voor een spa
die extra is uitgerust met panelen in composietmateriaal en
polyurethaanschuim, om de standaardisolatie te optimaliseren. 
Dit is niet alleen zeer milieuvriendelijk, maar verlaagt ook uw 
energiekosten met een derde. Het overwegen waard. (Zie pagina 8.)

Zonder versterkte 
isolatie

Met de optie versterkte 
isolatie: de warmte blijft 
in de spa

Al onze spa's zijn 
uitgerust met een
thermische kap

7

We bese� en dat uw spa niet alleen een goede investering is, maar
ook veel energie kan verbruiken. Om het warmteverlies te beperken, is 
de kuip van al onze producten bekleed met polyurethaanschuimplastic 
en worden onze producten geleverd met een 9 cm dikke thermische 
kap (met uitzondering van de Magic Spa). 

Zo houdt u uw budget en uw impact op het milieu onder controle.

*  Meting uitgevoerd in onze werkplaatsen en bij kamertemperatuur. 
Dit kan per installatie verschillen; het gaat om een indicatieve meting.

Standaardkap



Kies voor alle opties
Verfraai uw spa met de verschillende opties voor extra comfort. Een makkelijke manier om nog meer te genieten van 
wellnessmomenten in uw spa.

 Trap
Eenvoudig in uw spa stappen met een 
praktische, niet te opvallende trap. De 
trap is van synthetisch hout en kan dus 
niet rotten. Extra veilig dus. Verkrijgbaar 
in kleuren kersrood of donkergrijs.

 Comfort
Extra instapcomfort dankzij de trap-
leuning. Het bankje (van rotbestendig 
materiaal) is ideaal om even op te zitten 
en is geschikt voor de handdoeken. 
(De trap is bij Comfort inbegrepen.)

 Warmtewisselaar
Rust uw spa uit met een warmtewisselaar 
om het energieverbruik zo goed mogelijk 
te beheersen, door de warmtewisselaar 
aan te sluiten op het bestaande verwar-
mingssysteem (lucht-water warmtepomp, 
boiler…). U wint bovendien twee keer 
omdat de verwarmingstijd hierdoor 
3 keer korter wordt!

 Onderhoudskit
Uw spa onderhouden wordt kinderspel 
dankzij de chlooronderhoudskit. 
Eenvoudig en tijdsbesparend.

 Versterkte isolatie
Beperk uw impact op het milieu met 
een versterkte kuip waarmee de 
warmtebewegingen van uw spa beter 
beheerst kunnen worden (zie pagina 7).

 Wifi 
Bedien via wifi  uw spa op afstand vanaf 
uw smartphone of tablet.

 Designoptie
Verlichte keuzeschakelaar en venturi-
stroommeter, waterval.
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Heel veel keuze
Compact, ruim, personaliseerbaar of installatieklaar, 
bij Kinedo vindt u de spa die u bevalt.

SPA'S À LA CARTE
Het plezier van maatwerk

PLAATSEN MASSAGEPOSITIES KUIPKLEUREN OMKASTINGS-
AFWERKINGEN

OPTIES EN DIENSTEN GARANTIE

A700-2
Spa met overloop

(zie pagina 16-17)

5 4 zittend
2 liggend

3 

(zie pagina 14)

4 

(zie pagina 14)

Versterkte isolatie

Wifi

Trap

Comfort

Warmtewisselaar

Onderhoudskit

Designoptie

10 jaar 
op de kuip 

en 3 jaar op het 
systeem

A600-2
(zie pagina 18-19)

6 4 zittend
2 liggend

4 

(zie pagina 14)

5 

(zie pagina 14)

A500-2

(zie pagina 20-21)

6 5 zittend
1 liggend

5 

(zie pagina 14)

R200
(zie pagina 22-23)

5 5 zittend
2 

(zie pagina 14)

A400-2
(zie pagina 24-25)

5 4 zittend
1 liggend

5 

(zie pagina 14)

A300-2
(zie pagina 26-27)

3 2 zittend
2 liggend

4 

(zie pagina 14)

A200
(zie pagina 28-29)

2 2 liggend
5 

(zie pagina 14)

Kinedo: 
spa's voor elke smaak

en elk budget
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VOLLEDIG UITGERUSTE SPA'S
Een eenvoudige keuze

PLAATSEN MASSAGEPOSITIES KUIPKLEUREN OMKASTINGS-
AFWERKINGEN

OPTIES EN DIENSTEN GARANTIE

Happy Spa 6
(zie pagina 34-35)

6 4 zittend
2 liggend

Wit

Gevlochten
synthetische vezels
of omkasting van
licht hout, donker 

hout met verlichting
of hout

Trap

Comfort

Onderhoudskit

10 jaar 
op de kuip 

en 2 jaar op het 
systeem

Happy Spa 5
(zie pagina 36-37)

6 5 zittend
1 liggend

Happy Spa 4
(zie pagina 38-39)

5 4 zittend
1 liggend

Happy Spa 3
(zie pagina 40-41)

3 2 zittend
2 liggend

Happy Spa 2
(zie pagina 42-43)

2 2 liggend

INSTALLATIEKLARE SPA
Een spa met stijl

Magic Spa+
(zie pagina 44-45)

2 2 liggend Wit 3 
(zie pagina 44)

Onderhoudskit

Kraan

10 jaar 
op de kuip 

en 2 jaar op het 
systeem

NIEUW IN
2022

E
E

N
 S

PA
K

IE
Z

E
N



 14-15  Uw spa in 4 stappen
 16-17 A700-2 • 5 plaatsen 
 18-19 A600-2 • 6 plaatsen 
 20-21  A500-2 • 6 plaatsen 
 22-23 R200 • 5 plaatsen 
 24-25  A400-2 • 5 plaatsen 
 26-27  A300-2 • 3 plaatsen 
 28-29  A200 • 2 plaatsen

SPA'S
À LA CARTE

12

Ontdek la dolce vitamet uw spa

Het daglicht verzacht de sfeer op uw terras, gelach stijgt op en 
weerklinkt door de lucht, de zwembroeken en badpakken zijn al 
aangetrokken… Uw spa wordt de ster van uw avond met uw gezin of 
met vrienden. Iedereen kiest zijn favoriete massage en kronkelt zich 
beetje bij beetje in de bubbels die in het water gevormd worden.
En als dat nu eens het echte leven zou zijn…



Maak de juiste keuze, 
maar vooral uw keuze!
De grootte, de afwerking van de omkasting, de kleur van de 
kuip, de opties… U bepaalt zelf hoe de spa van uw dromen 
eruitziet. Zo bent u er zeker van dat uw product perfect in uw 
woonomgeving past en perfect overeenstemt met uw gebruik. 

Na de installatie hoeft u alleen nog maar te genieten!

13
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Personaliseer 
uw spa.
Voor een spa
die even uniek
is als u.

2  Stel uw spa naar wens samen
Slechts één advies: doe uzelf een plezier. U moet elke dag weer 
voldoening voelen als u naar uw spa kijkt, en tevreden zijn over hoe 
deze in uw leefomgeving is opgenomen. Met Kinedo kunt u kiezen 
uit 54 mogelijke combinaties (de omkasting is niet verplicht)!

1  Beeld u in dat u in uw spa zit
Om de perfecte spa te kiezen, moet u vooruitkijken. Wilt u er een 
gastvrije ruimte van maken of wilt u er op een intiemere manier
gebruik van maken? Wilt u de spa in uw badkamer of juist 
buiten in het zicht plaatsen? Als u zich de juiste vragen stelt, 
heeft Kinedo voor u de juiste oplossing op het gebied van 
grootte en vorm.

* Niet beschikbaar op het R200-model
** Alleen beschikbaar op het R200 model 

6 OMKASTINGSAFWERKINGEN

Lichte houtlook 
met verlichting*

Houtlook

Synthetisch
kersenhout**

Donkere houtlook 
met verlichting*

Synthetisch
grijs hout

14

4 KUIPKLEUREN

Wit Alba Winter Solstice Sterling

NIEUW

Rotanstijl* - gevlochten 
synthetische vezelsNIEUW



*De A700-2 wordt geleverd met 18 minileds 
en zonder keuzeschakelaar, verlichte 
venturi en waterval.

3  Selecteer uw apparatuur
De perfecte spa beantwoordt aan uw verwachtingen en sluit aan op uw 
gebruiksgewoonten. Alleen het beste is goed genoeg.

• 2 massagepompen

•  33 tot 57 sproeiers 
(naargelang het model)

• Ozondesinfectie

RELAX

•  Extra rijk uitgeruste 
Relax-spa met blower, 
turbosproeiers en 
injectoren

RELAX TURBO

OPTIES

Trap Comfort Warmte-
wisselaar

Onderhoudskit Versterkte
isolatie

Wifi 

Om gemakkelijker in en uit het bad te stappen, uw spa te onderhouden 
of het water ervan zuiniger en milieuvriendelijker te verwarmen.

4  Maak uw spa compleet
Wilt u nog meer comfort? Voeg er dan opties functionele 
of comfortabele opties aan toe.

VOEG EEN 
DESIGNOPTIE TOE
(NIET BESCHIKBAAR OP DE A700-2*)

•  Verlichte keuzeschakelaar 
en venturi 

• Waterval

15

Verlichte 
keuzeschakelaar en 
venturi, waterval.
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A700-2

Uw spa wordt een 
spiegelvan de lucht

Randloos voor grenzeloze wellness
De horizon gaat voor u open en verruimt het gezichtsveld. Deze 
eerste spa met wateroverloopprincipe verfraait uw huis en creëert 
nieuwe sensaties. Het lijkt wel te mooi om waar te zijn!

5 plaatsen
INNOVATIE 
VAN
KINEDO

RELAX RELAX 
TURBO

Totaal aantal verzonken sproeiers 41 41

     • Richtbare sproeiers 31 31

     • Draaibare sproeiers 10 10

Aant. injectoren • 8

Massagepompen 2 x 1500 W 2 x 1500 W

Recirculatievermogen 700 W 700 W

Blower •

Turbo •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3,6 kW 3,6 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Kies voor de designoptie met 18 minileds.

Recuperatie- en
fi ltersysteem

Handig: automatische
aanpassing van het waterpeil.

E©  ciënt: geïntegreerde 
zandfi ltering.

6 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

Zacht

16

Maak een keuze uit:
• 4 omkastingsafwerkingen

• 3 kuipkleuren

Lichte
houtlook 

met 
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met 
verlichting 

Rotanstijl

Wit Winter 
Solstice

Sterling

NIEUW

NIEUW

228 cm

22
8
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m

Hoogte 94 cm/inhoud 1275 L

Houtlook 



Uw spa wordt een 
spiegelvan de lucht

6 posities 
4 zittend • 2 liggend

Uw infinity spa! 
Geniet met 5 personen
van de schoonheid van
het omliggende landschap.

Zie pagina 15 voor beschikbare opties.

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

3
JAAR

GARANTIE
op het systeem
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Kleurentherapie Gecko-toetsenbord Thermische kap Mechanisch gelast
zelfdragend frame

A700-2 met witte kuip en omkasting in lichte houtlook met verlichting.
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6 posities 
4 zittend • 2 liggend Kleurentherapie Gecko-toetsenbord Thermische kap Mechanisch gelast

zelfdragend frame

VOOR ELK WAT WILS
Zitten of liggen? Waarom 
kiezen als het allebei kan?

A600-2 met witte kuip en omkasting in donkere houtlook met verlichting.

HANDIG!
Zowel de gewone

Relax Turbo- als de 
Relax Turbo-versie
met designoptie is
te bedienen via een

volwaardig
touchscreen.

Zie pagina 15 voor beschikbare opties.

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

3
JAAR

GARANTIE
op het systeem

18



A600-2 6 plaatsen

Ga voor extra groot

Plezier hebben met de mensen 
waar u van houdt, is onbetaalbaar!

In deze XXL-spa is er plaats en comfort voor iedereen. Geniet 
samen met uw vrienden of uw gezin van een gepersonaliseerde 
massage. Alleen maar mooie momenten in het vooruitzicht!

6 MASSAGEPOSITIES

RELAX RELAX 
TURBO

Totaal aantal verzonken sproeiers 57 57

     • Richtbare sproeiers 47 33

     • Turbosproeiers • 18

     • Draaibare sproeiers 10 6

Aant. injectoren • 8

Massagepompen 2 x 1500 W 2 x 1500 W

Recirculatievermogen 350 W 350 W

Blower •

Turbo •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Kies voor de designoptie, met verlichte keuzeschakelaar en
venturi, en een kleurentherapiespot met geïntegreerde waterval.

228 cm

22
8

 c
m

19Hoogte 94 cm/inhoud 1100 L

Maak een keuze uit:
• 5 omkastingsafwerkingen

• 4 kuipkleuren

Lichte
houtlook 

met 
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met 
verlichting 

Rotanstijl Grijs

Wit Winter 
Solstice

SterlingAlba

6 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

Zacht

NIEUW

NIEUW

Houtlook
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RELAX RELAX 
TURBO

Totaal aantal verzonken sproeiers 52 52

     • Richtbare sproeiers 44 30

     • Turbosproeiers • 14

     • Draaibare sproeiers 8 8

Aant. injectoren • 8

Massagepompen (in W) 2 x 1500 W 2 x 1500 W 

Recirculatievermogen 350 W 350 W

Blower •

Turbo •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Kies voor de designoptie, met verlichte keuzeschakelaar en
venturi, en een kleurentherapiespot met geïntegreerde waterval.

A500-2

De soberheid en elegantie
van deze uitvoering zijn van
hetzelfde hoge niveau als 
de heilzame werking ervan. 
Ongeloofl ijk mooi!

Maak plaats voor comfort
Deze spa is subtiel aangepast aan ieders rondingen. De 
ergonomische know-how van de Kinedo-experts is ingezet 
voor nog betere wellness. Wat wil u nog meer?

6 plaatsen

215 cm

21
5 

cm

20 Hoogte 94 cm/inhoud 1200 L

Maak een keuze uit:
• 5 omkastingsafwerkingen

• 4 kuipkleuren

Lichte 
houtlook 

met 
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met 
verlichting 

Rotanstijl Grijs

Wit Winter 
Solstice

SterlingAlba

6 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

Zacht

NIEUW

Houtlook 

NIEUW



6 posities 
5 zittend • 1 liggend

EFFICIËNT 
Ontdek de precisie
van een gerichte

massage op de heup-
gordel,de bilspieren 

en de voetholte. 
Allemaal vanaf een

comfortabele
zitplaats!       

DESIGN
De verzonken

sproeiers geven
uw spa een sobere,
verfijnde uitstraling. 
Bovendien maken ze

het onderhoud 
eenvoudiger!

A500-2 met witte kuip en omkasting in rotanstijl.

Zie pagina 15 voor beschikbare opties.

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

3
JAAR

GARANTIE
op het systeem

21

Kleurentherapie Gecko-toetsenbord Thermische kap Mechanisch gelast
zelfdragend frame
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5 posities 
zittend

HANDIG
Met het Gecko-
toetsenbord regelt 
u uw spa eenvoudig, 
zodat u volledig van 
de ervaring kunt 
genieten.

u uw spa eenvoudig, 

5 MASSAGEPOSITIES
Elke positie heeft een
specifi eke massage, van
heel zacht tot opwekkend!

Zie pagina 15 
 voor beschikbare opties.

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

3
JAAR

GARANTIE
op het systeem

R200 met kuip in Alba-kleur en omkasting in grijs synthetisch hout.

22

Kleurentherapie Gecko-toetsenbord Thermische kap Mechanisch gelast
zelfdragend frame



R200 5 plaatsen

Beter dan een spa: een agora

Zelfs bij verhitte discussies
zorgt de spa voor kalmte en rust
rondom!

De ronde vorm stimuleert gesprekken, discussies en lachsalvo's. 
Iedereen een eigen standpunt, iedereen een eigen plaats: het 
toppunt van gezelligheid.

6 MASSAGEPOSITIES

200 cm

20
0

 c
m

23Hoogte 78 cm/inhoud: 700 L

RELAX RELAX 
TURBO

Totaal aantal sproeiers 39 39

     • Richtbare sproeiers 24 18

     • Richtbare turbosproeiers • 6

     • Draaibare sproeiers 15 13

     • Draaibare turbosproeiers • 2

Aant. injectoren • 12

Massagepompen 2 x 1500 W 2 x 1500 W 

Recirculatievermogen 350 W 350 W

Blower •

Turbo •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Maak een keuze uit:
• 2 omkastingsafwerkingen

KersenhoutGrijs

• 4 kuipkleuren

Wit Alba

Sterling Winter 
Solstice

5 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

NIEUW
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A400-2

De spa voor de eenvoudige
momenten die echt tellen.

Kwaliteit zonder compromissen
Deze spa, een bestseller van Kinedo, is een slimme 
combinatie van ruimte en functionaliteit. De kinderen 
hebben de ruimte om te spelen, terwijl de ouders genieten. 
Gewoonweg perfect!

5 plaatsen

RELAX RELAX 
TURBO

Totaal aantal verzonken sproeiers 38 38

     • Richtbare sproeiers 32 24

     • Turbosproeiers • 8

     • Draaibare sproeiers 6 6

Aant. injectoren • 8

Massagepompen (in W) 2 x 1500 W 2 x 1500 W

Recirculatievermogen 350 W 350 W

Blower •

Turbo •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Kies voor de designoptie, met verlichte keuzeschakelaar en
venturi, en een kleurentherapiespot met geïntegreerde waterval.

192 cm

19
2 

cm

Hoogte 78 cm/inhoud: 900 L

Maak een keuze uit:
• 5 omkastingsafwerkingen

Lichte 
houtlook 

met 
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met 
verlichting 

Rotanstijl Grijs

5 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

Zacht

• 4 kuipkleuren

Wit Alba

NIEUW

NIEUW

Winter 
Solstice

Sterling

Houtlook
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5 posities 
4 zittend • 1 liggend

A400-2 met kuip in witte kleur en omkasting in rotanlook.
MILIEU-

VRIENDELIJK
Voorkom

verdamping met 
de thermische kap. 

Het overwegen
waard.

Zie pagina 15 voor beschikbare opties.

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

3
JAAR

GARANTIE
op het systeem

Kleurentherapie Gecko-toetsenbord Thermische kap Mechanisch gelast 
zelfdragend frame
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4 posities 
2 zittend • 2 liggend

A300-2 met witte kuip en omkasting in lichte houtlook met verlichting.

COMPACT en dus bijna
overal te installeren. 
Bijvoorbeeld bij u thuis!

Zie pagina 15 voor beschikbare opties.

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

3
JAAR

GARANTIE
op het systeem

26

Kleurentherapie Gecko-toetsenbord Thermische kap Mechanisch gelast
zelfdragend frame



A300-2 3 plaatsen

Verrassend modulair

3 plaatsen, veel massagemogelijkheden. 
HANDIG!

Deze spa is verrassend veelzijdig. Of u nu met 2 of 3 personen 
bent, de spa past zich aan. Verbazingwekkend!

RELAX RELAX 
TURBO

Totaal aantal verzonken sproeiers 35 35

     • Richtbare sproeiers 27 21

     • Turbosproeiers • 6

     • Draaibare sproeiers 8 8

Aant. injectoren • 6

Massagepompen 2 x 1500 W 2 x 1500 W

Recirculatievermogen      350 W 350 W

Blower •

Turbo •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Kies voor de designoptie, met verlichte keuzeschakelaar en
venturi, en een kleurentherapiespot met geïntegreerde waterval.

230 cm

16
0

 c
m

27

Hoogte 78 cm/inhoud: 750 L

Maak een keuze uit:
• 5 omkastingsafwerkingen

Lichte 
houtlook 

met
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met 
verlichting 

Rotanstijl Grijs

4 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Relax

Zacht

• 4 kuipkleuren

Wit Alba

NIEUW

Winter 
Solstice

Sterling

Houtlook

NIEUW

SP
A

’S
 

À
 L

A
 C

A
R

TE



RELAX RELAX 
TURBO

Totaal aantal sproeiers 34 34

     • Richtbare sproeiers 24 8

     • Turbosproeiers • 18

     • Draaibare sproeiers 10 8

Aant. injectoren • 6

Massagepompen 2 x 1500 W 2 x 1500 W 

Recirculatievermogen 350 W 350 W

Blower •

Turbo •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Kies voor de designoptie, met verlichte keuzeschakelaar en
venturi, en een kleurentherapiespot met geïntegreerde waterval.

A200

Misschien wel de perfecte plek
om een heleboel plannen
te maken.

Voor intieme momenten
Ideaal voor zowel binnen als buiten. Deze uiterst compacte spa heeft 2 mooie 
tegenover elkaar liggende plaatsen. Perfect voor een goed gesprek, om plannen 
te maken of om gewoon van elkaar te genieten. Een buitengewoon concept.

2 plaatsen

2 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

200 cm

11
7 

cm

Relax

Omhullend

A200 met witte kuip en omkasting in rotanstijl.

28

Hoogte 78 cm/inhoud: 450 L

Maak een keuze uit:
• 5 omkastingsafwerkingen

Lichte 
houtlook 

met
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met
verlichting 

Rotanstijl Grijs

• 4 kuipkleuren

Wit Alba

Winter 
Solstice

Sterling

NIEUW

NIEUW

Houtlook



2 plaatsen 
tegenover elkaar 
liggend

A200 met witte kuip en omkasting in rotanstijl.
IN UW BADKAMER
Dankzij de compacte

afmetingen kunt u
deze spa binnen

installeren. 

Zie pagina 15 voor beschikbare opties.

29

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

3
JAAR

GARANTIE
op het systeem

Kleurentherapie Gecko-toetsenbord Thermische kap Mechanisch gelast
zelfdragend frame
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32-33  Happy Spa-gamma
34-35 Happy Spa 6 • 6 plaatsen 
36-37 Happy Spa 5 • 6 plaatsen
 38-39  Happy Spa 4 • 5 plaatsen 
 40-41 Happy Spa 3 • 3 plaatsen 
42-44  Happy Spa 2 • 2 plaatsen 

VOLLEDIG UITGERUSTE

SPA'S

Met de kant-en-klare oplossingen van Kinedo is 
het eenvoudiger dan ooit om te kiezen voor een 
spa die precies bij u past. Deze sobere, elegante en 
uiterst e   ciënte spa zal u en uw gezin onmiddellijk 
gelukkig maken.

30

Opgelet, klaar, installeer,
geniet! 



Krijg de smaak van eenvoud
te pakken
Hebt u goed nagedacht over wat u zoekt in een spa? En bent u 
op zoek naar een betrouwbare en eenvoudig te implementeren 
oplossing? Dan is het Happy Spa-gamma u op het lijf geschreven. 
Deze spa’s zijn compleet, toegankelijk en e   ciënt, en beschikken 
over alles om het u naar de zin te maken. Plezier maken lastig? 
Volgens Kinedo niet.

31
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EEN VOLLEDIG 
UITGERUSTE SPA 
IS EASY* EN U 
BENT HAPPY**!
U kiest een grootte en een kant-en-klare
oplossing, en Kinedo maakt het u gemakkelijk.

Spa met witte kuip
2, 3, 5 of 6 plaatsen

+
omkasting in rotanstijl

gevlochten synthetische vezels
of omkasting in licht of donker 
hout met verlichting, of hout

NIEUW

+

Spot voor kleurentherapie

+

Thermische kap

*easy = eenvoudig
**happy = gelukkig

32



3 plaatsen

6 plaatsen

5 plaatsen

HAPPY SPA 6

HAPPY SPA 5

HAPPY SPA 4

2 plaatsen

HAPPY SPA 2

HAPPY SPA 3

6 plaatsen

33
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6 posities 
4 zittend • 2 liggend

OPTIES:
• Comfort

• Onderhoudskit
• Trap

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

2
JAAR

GARANTIE
op het systeem

34

• 33 verzonken 
sproeiers

Spot voor
kleurentherapie

Gecko-
toetsenbord

Thermische 
kap

Mechanisch gelast
zelfdragend frame



HAPPY SPA 6 6 plaatsen

Wellness is ruimte

Met deze spa is het net alsof u
een nieuwe wellness-ruimte in
uw huis hebt!

Het is dan ook niet voor niets dat er in onze spa ruimte te over is!
Iedereen vindt er een plek en kan naar wens zitten of liggen. 
Installeer de spa en het genieten kan meteen beginnen!

3 nieuwe omkastingsafwerkingen: 
hout, licht hout en donker hout met verlichting

HAPPY SPA 6

Totaal aantal verzonken sproeiers 33

• Richtbare sproeiers 28

• Draaibare sproeiers 5

Massagepompen 1�x 1500 W

Recirculatievermogen 350 W

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW

Kleurentherapie 1 spot

•  2 ligplaatsen

•   Verfi jnd design met verzonken sproeiers

•  Zuinige installatie: voedingskabel moge-
lijk met een doorsnede van 2,5 mm2

228 cm

22
8

 c
m

35
Hoogte 94 cm/inhoud 1100 L

NIEUW IN 2022

6 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

Zacht

• 4 omkastingsafwerkingen

Rotanstijl 
(gevlochten 
synthetische

vezels)

• kuipkleur

Wit

Lichte 
houtlook 

met
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met
verlichting 

Houtlook

NIEUW
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HAPPY SPA 5

De gezelligheid komt bij u
op bezoek!

Comfort ten top! 
Samen de tijd nemen en relaxen met vrienden is heerlijk. 
Deze spa staat garant voor gezelligheid en comfort.

HAPPY SPA 5

Totaal aantal verzonken sproeiers 31

• Richtbare sproeiers 27

• Draaibare sproeiers 4

Massagepompen 1 x 1500 W

Recirculatievermogen 350 W

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW

Kleurentherapie 1 spot

215 cm

21
5 

cm

6 plaatsen

Hoogte 94 cm/inhoud 1200 L

•   1 ligplaats

•   Verfi jnd design met verzonken sproeiers

•  Zuinige installatie: voedingskabel moge-
lijk met een doorsnede van 2,5 mm2

3 nieuwe omkastingsafwerkingen: 
hout, licht hout en donker hout met verlichting

NIEUW IN 2022

6 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

Zacht

• 4 omkastingsafwerkingen

Rotanstijl 
(gevlochten 
synthetische

vezels)

• kuipkleur

Wit

Lichte 
houtlook 

met
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met
verlichting 

Houtlook 

NIEUW
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6 posities 
5 zittend • 1 liggend

OPTIES:
• Comfort

• Onderhoudskit
• Trap

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

2
JAAR

GARANTIE
op het systeem

• 31 verzonken 
sproeiers

Spot voor
kleurentherapie

Gecko-
toetsenbord

Thermische 
kap

Mechanisch gelast 
zelfdragend frame
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5 posities 
4 zittend • 1 liggend

OPTIES:
• Comfort

• Onderhoudskit
• Trap

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

2
JAAR

GARANTIE
op het systeem

38

• 23 verzonken 
sproeiers

Spot voor
kleurentherapie

Gecko-
toetsenbord

Thermische 
kap

Mechanisch gelast 
zelfdragend frame



HAPPY SPA 4 5 plaatsen

Een onmisbaar onderdeel van het gezin

Iedereen zal dol zijn
op deze spa!

Hier zullen uw kinderen weg van zijn! Dankzij de perfecte 
afmetingen heeft deze spa genoeg ruimte om iedereen rustig 
te laten ontspannen. Ideaal voor zonovergoten middagen en 
alle vrolijke momenten.

HAPPY SPA 4

Totaal aantal verzonken sproeiers 23

• Richtbare sproeiers 19

• Draaibare sproeiers 4

Massagepompen 1�x 1500 W

Recirculatievermogen 350 W

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW

Kleurentherapie 1 spot

192 cm

19
2 

cm

39

Hoogte 78 cm/inhoud: 900 L

•   1 ligplaats

•   Verfi jnd design met verzonken sproeiers

•  Zuinige installatie: voedingskabel moge-
lijk met een doorsnede van 2,5 mm2

3 nieuwe omkastingsafwerkingen: 
hout, licht hout en donker hout met verlichting

5 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Opwekkend

Dynamisch

Ontspanning

Relax

Zacht

NIEUW IN 2022

• 4 omkastingsafwerkingen

Rotanstijl 
(gevlochten 
synthetische

vezels)

• kuipkleur

Wit

Lichte 
houtlook 

met
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met
verlichting 

Houtlook 

NIEUW
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HAPPY SPA 3

Beleef het ware leven in
het midden van de stad!

Dacht u niet genoeg plaats te hebben voor een spa bij u 
thuis? Dat dacht u verkeerd! Geniet met dit ultracompacte 
model  van zalige avonden bij de lichtjes van de stad!

HAPPY SPA 3

Totaal aantal verzonken sproeiers 20

• Richtbare sproeiers 16

• Draaibare sproeiers 4

Massagepompen 1 x 1500 W

Recirculatievermogen 350 W

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW

Kleurentherapie 1 spot

3 plaatsen

230 cm

16
0

 c
m

Hoogte 78 cm/inhoud: 750 L

•  1 ligplaats

•   Verfi jnd design met verzonken sproeiers

•  Zuinige installatie: voedingskabel moge-
lijk met een doorsnede van 2,5 mm2

3 nieuwe omkastingsafwerkingen: 
hout, licht hout en donker hout met verlichting

• 4 omkastingsafwerkingen

Rotanstijl 
(gevlochten 
synthetische

vezels)

• kuipkleur

Wit

Lichte 
houtlook 

met
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met
verlichting 

4 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

Omhullend

Opwekkend

Relax

Zacht

NIEUW IN 2022

Houtlook

NIEUW

Een compacte spa voor stadsbewoners 
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4 posities 
2 zittend • 2 liggend

OPTIES:
• Comfort

• Onderhoudskit
• Trap

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

2
JAAR

GARANTIE
op het systeem

20 verzonken 
sproeiers

Spot voor
kleurentherapie

Gecko-
toetsenbord

Thermische 
kap

Mechanisch gelast
zelfdragend frame
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OPTIES:
• Comfort

• Onderhoudskit
• Trap

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

2
JAAR

GARANTIE
op het systeem

42

2 plaatsen 
tegenover elkaar liggend Spot voor

kleurentherapie
Gecko-

toetsenbord
Thermische 

kap
Mechanisch gelast
zelfdragend frame

19 sproeiers



HAPPY SPA 2 2 plaatsen

Eenonmisbare spa voor geliefden
Deze spa is zeer ruim en kan zowel binnen als buiten worden 
gebruikt. Met de 2 ligplaatsen tegenover elkaar is het heerlijk 
om gezellig te keuvelen en te genieten. Maak nieuwe plannen 
om de wereld te verbeteren!

HAPPY SPA 2

Totaal aantal sproeiers 19

• Richtbare sproeiers 16

• Draaibare sproeiers 3

Pompen met twee snelheden 1�x 1500 W

Recirculatievermogen 350 W

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW

Kleurentherapie 1 spot

Relax

Omhullend

11
7 

cm

200 cm

Rust en ontspanning, 
het perfectestel!

43

Hoogte 78 cm/inhoud: 450 L

•  2 ligplaatsen tegenover elkaar

•  Zuinige installatie: voedingskabel mo-
gelijk met een doorsnede van 2,5 mm2

3 nieuwe omkastingsafwerkingen: 
hout, licht hout en donker hout met verlichting

2 MASSAGEPOSITIES
(ZIE PAGINA 4)

NIEUW IN 2022

• 4 omkastingsafwerkingen

Rotanstijl 
(gevlochten 
synthetische

vezels)

• kuipkleur

WitLichte 
houtlook 

met
verlichting 

Donkere 
houtlook 

met
verlichting 

Houtlook

NIEUW
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MAGIC SPA+

De spa die ontbrak op uw terras 
Neemt u graag een bad om te ontspannen? Ontdek dan zeker de heilzame werking 
van een masserende spa in een uiterst compact, installatieklaar formaat. Plezier 
zonder gedoe… Een droom! Verkrijgbaar met de hoofdeinden links of rechts.

2 plaatsen

•  Massagepomp met twee snelheden

•  Kan op een terras of balkon worden geïnstalleerd 
(belasting op de grond beperkt tot 250 kg/m2)

•  Geïntegreerde opbergruimte voor thermische kap

•  Wordt geleverd met een stekker van 230 V/30 mA 
met automatische di£ erentieelschakelaar

•  Voedingskabel mogelijk met een doorsnede van 2,5 mm2

MAGIC SPA+

Totaal aantal sproeiers 18

• Sproeiers voor de rug 12

• Zijsproeiers 2
• Sproeiers voor de 
voetzolen 4

Pompen met twee snel-
heden

1�x 1500 W
(masseermodus)

350 W
(recirculatiemodus)

Filtersysteem

Afsluitbare waterval

Voorverwarmer 3 kW

Kleurentherapie 1 spot

Afmetingen 160 x 200 x 63,5 cm

Watervolume 490 L

Fijne bubbels die het
lichaam omhullen en
de geest ontspannen…
Het is 'Magic'!

Geïntegreerde thermische kap • OPTIE: kraan

• 3 omkastingsafwerkingen

Lichte 
houtlook 

Hoofdeinde
links

Donkere 
houtlook

Zwart glas

• kuipkleur

Wit

NIEUW IN 2022
NIEUWE KUIP

Hoofdeinde
rechts
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18 sproeiers Spot voor
kleurentherapie

Gecko-
toetsenbord

2 lig-
plaatsen
naast elkaar

Thermische 
kap

Zuinige
installatie

MAGIC SPA+ verkrijgbaar met 4 omkastingen 
met een donkere houtlook HANDIG

Deze lichte spa,
waarvoor geen zware 

werkzaamheden nodig 
zijn, is ideaal voor
op een balkon of

dakterras. 

10
JAAR

GARANTIE
op de kuip

2
JAAR

GARANTIE
op het systeem
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              A600-2 A500-2 R200 A400-2 A300-2 A200

6 plaatsen 6 plaatsen 5 plaatsen 5 plaatsen 3 plaatsen 2 plaatsen

Aantal massageposities 4 zittend 2 liggend 5 zittend 1 liggend 5 zittend 4 zittend 1 liggend 2 zittend 2 liggend 2 liggend

Afmetingen 228 x 228 x 94 cm 215 x 215 x 94 cm Ø: 200 x h : 78 cm 192 x 192 x 78 cm 230 x 160 x 78 cm 200 x 117 x 78 cm

Inhoud 1100 L 1200 L 700 L 900 L 750 L 450 L

RELAX RELAX
TURBO RELAX RELAX

TURBO RELAX RELAX
TURBO RELAX RELAX

TURBO RELAX RELAX
TURBO RELAX RELAX

TURBO

Aantal sproeiers* 57 57 52 52 39 39 38 38 35 35 34 34

     Richtbare sproeiers 47 33 44 30 24 18 32 24 27 21 24 8

     Turbosproeiers • 18 • 14 • 8 • 8 • 6 • 18

     Draaibare sproeiers 10 6 8 8 15 13 6 6 8 8 10 8

Aantal injectoren • 8 • 8 • 12 • 8 • 6 • 6

Massagepomp 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W 

Aantal massagepompen 2 2 2 2 2 2

Recirculatievermogen 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W

Blower • • • • • •

Turbo • • • • • •

Ozondesinfectie

Voorverwarmer 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot

KENMERKEN VAN DE SPA'S VAN KINEDO

*Verzonken sproeiers, behalve voor de modellen R200 en A200

OPTIES
• Design

• Versterkte
isolatie*

• Warmte-
wisselaar

• Onderhoudskit

• Trap

• Wifi
• Comfort

46

*Niet beschikbaar op R200 
en Magic Spa

A700-2

5 plaatsen

4 zittend 2 liggend

228 x 228 x 94 cm

1275 L

RELAX RELAX
TURBO

41 41

31 31

• 17

10 14

• 8

1500 W 

2

700 W

•

•

3,6 kW

1 spot



HAPPY SPA 6 HAPPY SPA 5 HAPPY SPA 4 HAPPY SPA 3 HAPPY SPA 2 MAGIC SPA+

6 plaatsen 6 plaatsen 5 plaatsen 3 plaatsen 2 plaatsen 2 plaatsen

Afmetingen 228 x 228 x 94 cm 215 x 215 x 94 cm 192 x 192 x 78 cm 160 x 230 x 78 cm 117 x 200 x 78 cm 160 x 200 x 63,5 cm 

Inhoud 1100 L 1200 L 900 L 750 L 450 L 490 L

Aantal sproeiers 33 (verzonken) 31 (verzonken) 23 (verzonken) 20 (verzonken) 19
Aantal 

sproeiers 18

Sproeiers voor 
de rug 12

     Richtbare sproeiers 28 27 19 16 16

Zijsproeiers 2

     Draaibare sproeiers 5 4 4 4 3 Sproeiers voor
de voetzolen 4

Pomp met twee snelheden
1500 W 

(masseermodus) 350 W 
(recirculatiemodus)

1500 W 
(masseermodus) 350 W 

(recirculatiemodus)

1500 W 
(masseermodus) 350 W 

(recirculatiemodus)

1500 W 
(masseermodus) 350 W 

(recirculatiemodus)

1500 W 
(masseermodus) 350 W 

(recirculatiemodus)

1500 W 
(masseermodus) 350 W 

(recirculatiemodus)

Patroonfi lter

Ozondesinfectie •

Voorverwarmer 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Kleurentherapie 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot

Afsluitbare waterval • • • • •
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INSTALLATIE
VAN EEN SPA

A Hoogte betonplaat > 100 mm
B Lengte plaat (G+F+C)
C Lengte spa

D Breedte plaat (2xG+E)
E Breedte spa
F Ruimte tussen de spa en de plaat

G Technische zone > 600 mm
H Afvoeropening 10 cm boven de vloer
I Elektrische voeding

Installatie op een oppervlak

Ingebouwde installatie (met uitzondering van A700, zie het hiervoor bestemde document)

GOED OM
TE WETEN

De spa wordt standaard 
geleverd met 230 V en is op 

verzoek en zonder supplement 
beschikbaar met driefasige 

spanning van 400 V. 
Niet beschikbaar voor

de gamma’s Happy Spa
en Magic Spa+.

1  INSTALLATIEVOORBEREIDING

Voorbereiding van de elektrische aansluiting 
Zorg ervoor dat de stroomonderbreker van 40 A permanent is aangesloten op een circuit dat beveiligd is met een di°erentieelschakelaar 
in geval van een aardingsfout. Gebruik alleen koperen kabels. De elektrische aansluiting van de spa is zeer belangrijk, want als het bad 
op vol vermogen ingeschakeld wordt, is het verbruik hoog. In eerste instantie moet de door de elektriciteitsleiding ondersteunde stroom 
worden berekend. Ga na of uw elektriciteitscontract het berekende overbelastingsvermogen accepteert. 
Kabel voor de voorbereiding van de installatie 
Om de afstand tot het schakelbord te overbruggen, raden wij u aan om een kabel met een doorsnede van 6 mm2 of 10 mm2 te installeren, 
of voor het gamma Happy en Magic een kabel met een doorsnede van 2,5 mm2.
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De spa's van Kinedo kunnen praktisch overal worden geïnstalleerd: binnen, op een terras of buiten. Ongeacht de locatie moet de spa altijd 
op een stevig, vlak en goed gedraineerd oppervlak worden geplaatst. De spa moet zo worden geplaatst dat de elektriciteitskast en alle 
zijpanelen bereikbaar zijn. Ga na of uw installatie aan de veiligheidsnormen en lokale eisen voldoet.

2  INSTALLATIE

INSTALLATIE BINNEN
Als u de spa binnen, in een kelder of op een terras installeert, moet u vóór de 
installatie rekening houden met verschillende factoren:

Voorbereiding van de fundering
De spa moet op een stevige fundering rusten. Het oppervlak waarop de 
spa wordt geïnstalleerd, moet het gewicht van de spa, het water erin en 
de gebruikers kunnen dragen. Neem contact op met een gekwalificeerde 
aannemer of een bouwkundig ingenieur om na te gaan of de fundering dit 
gewicht kan dragen. Raadpleeg de tabel met de technische kenmerken 
om de belasting op de grond van het te installeren spamodel te bepalen.

Waterafvoer
Aangezien er rond de spa water gemorst kan worden, moet de grip op 
de vloer goed zijn als deze nat is. Er moet een adequate afvoer worden 
voorzien, om te voorkomen dat het water zich rond de spa ophoopt. 
Bouwt u een ruimte voor de spa, zorg dan voor een vloersifon.

Adequate ventilatie
De vochtigheidsgraad stijgt natuurlijk wanneer de spa wordt gebruikt. 
Het is aan te raden om de sparuimte goed te ventileren (afzuiging, 
mechanische ventilatie).

INSTALLATIE BUITEN
Als u de spa buiten installeert, raden wij aan om een plaat van gewapend 
beton van minstens 10 cm dik te voorzien. De plaat moet altijd groter zijn 
dan de spa. Denk eraan om rond de spa vloersifons te installeren, om het 
water af te voeren.

Een spa optillen met hijsbanden
Het is mogelijk om een spa op te tillen om de definitieve locatie te 
bereiken, met inachtneming van bepaalde maatregelen. Wij raden u aan 
om daarvoor beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf. Aan elke 
zijde van de houder van de spa moet een hijsband worden bevestigd met 
behulp van een specifieke steun. 
De hijsbanden of andere stroppen mogen in geen geval rechtstreeks aan 
de spa worden bevestigd. Ze mogen de spa niet raken. Het wordt sterk 
aanbevolen om een portaalkraan te gebruiken.

Model Leeggewicht Inhoud Belasting op de 
grond met water Max. vermogen* Max. verbruik 

(bij 240 V)
Afmetingen l x b x h 

(cm)

A200 250 kg 450 L 300 kg/m2 8000 W 40 A 200 x 117 x 78

A300-2 300 kg 750 L 400 kg/m2 8000 W 40 A 230 x 160 x 78

A400-2 370 kg 900 L 450 kg/m2 8000 W 40 A 192 x 192 x 78

A500-2 400 kg 1200 L 500 kg/m2 8000 W 40 A 215 x 215 x 94

A600-2 400 kg 1100 L 500 kg/m2 8000 W 40 A 228 x 228 x 94

A700-2 750 kg 1275 L 500 kg/m2 8000 W 40 A 228 x 228 x 94

R200 300 kg 700 L 450 kg/m2 8000 W 40 A Ø 200 x 78

Happy Spa 2 250 kg 450 L 300 kg/m2 4000 W 20 A 200 x 117 x 78

Happy Spa 3 300 kg 750 L 400 kg/m2 4000 W 20 A 230 x 160 x 78

Happy Spa 4 370 kg 900 L 450 kg/m2 4000 W 20 A 192 x 192 x 78

Happy Spa 5 400 kg  1200 L 500 kg/m2 4000 W 20 A 215 x 215 x 94

Happy Spa 6 400 kg  1100 L 500 kg/m2 4000 W 20 A 228 x 228 x 94 

Magic Spa+ 185 kg 490 L 250 kg/m2 4000 W 20 A 160 x 200 x 63,5

3  TECHNISCHE SAMENVATTING

*In de Relax Turbo-versie met designoptie

AUTOMATISCHE 
INSTELLINGEN

Kinedo-spa’s zijn vooraf
ingesteld in de fabriek. Zodra 

de spa is aangesloten, start het 
programma vanzelf: 

watertemperatuur, recirculatie-
cycli… Met behulp van de 
handleiding kunnen de

instellingen worden
aangepast.
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www.kinedo.info

> ALLE SPA PRODUCTEN VAN KINEDO

>  ONZE VERKOOPPUNTEN, EXPOSITIERUIMTE
EN SHOWROOMS

Ga naar onze website voor het volledige gamma spa's van Kinedo, voor hulp bij het verfi jnen en afronden van uw product, 
om de schoonheid van onze in Frankrijk vervaardigde producten te herontdekken en voor alle technische gegevens. 

Een website die u verder zal helpen bij uw wellnessoplossing.
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> ALLE SPA PRODUCTEN VAN KINEDO

> ONZE VERKOOPPUNTEN, EXPOSITIERUIMTE
EN SHOWROOMS
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HOE
BESTELLEN?

Neem contact op met
onze spa dealers
www.kinedo.info
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UW WELZIJN,

ONZE BESTAANSREDEN

kinedo.info
Industriestaat 1 C-D
6101 WS ECHT (NL)
Tel.: +31 (0)475 487100

Kinedo biedt u een compleet gamma producten aan die ontworpen zijn
om uw dagelijks leven aangenamer te maken.
Maak een keuze uit onze producten in de catalogus Douche. 
Perfect om uzelf te verwennen en uw woonomgeving te verfraaien.




