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De spa’s van Fox Spas  zijn ‘het neusje van de zalm’ en brengen 

de spa  beleving naar een ongekend hoog niveau. Door iedere 

spa boordevol luxe gadgets te stoppen, behoren de spa’s van Fox 

Spa’s tot de meest luxe die er te vinden zijn!

Een greep uit de luxe snufjes van Fox Spa? Een uniek  filter 

 systeem, HD foam (high density foam), touchscreen bediening, 

bluetooth met audiostreaming, Aquatec sound system, perfecte 

 hydromassage met extra massagepomp, optimale isolatie, LED 

verlichting  in de waterval, jets, fonteintjes en meer; Fox Spa’s 

heeft het allemaal. En al deze luxe zit standaard in ieder model. 

Vraag naar Fox Spas bij één van onze verdelers. De Spa 

specialisten kunnen alles vertellen over deze luxe, comfortabele 

spa baden.

Fox Spas | Ultiem genieten

• Toppunt van luxe

• Boordevol luxe gadgets

• Ongekend veel massagejets

• Het beste op alle fronten

Fox Spas

Ontdek de luxe van Fox Spas
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Touchscreen bediening

Talloze luxe gadgets standaard in een Fox Spa

Met het allernieuwste touchscreen van Balboa wordt het bedienen van 

uw spa kinderspel. Het menu heeft een overzichtelijke en kleurrijke 

interface zodat u alle functies van uw spa eenvoudig kunt  instellen. 

Van het instellen van de filtercyclus tot het bedienen van de pomp, 

alles is snel en gemakkelijk terug te vinden.

Dankzij bluetooth en WiFi staat uw spa ook in verbinding met uw 

 telefoon of tablet. U kunt daardoor uw spa op afstand bedienen en 

ook uw favoriete muziek streamen. Het touchscreen is speciaal 

 ontwikkeld om bediend te kunnen worden met vochtige handen, zodat 

u hem ook vanuit de spa goed kunt bedienen.

Iedere zetel in een Fox Spa is zeer royaal voorzien van luxe LED verlichte RVS 

massage jets. Deze complete massage inrichting zorgt voor een krachtige en 

volledige massage van het lichaam. Veel jets in de zetels betekent dat er veel ach-

terliggende kracht nodig is van de massagepompen. Om deze reden zit er stan-

daard in iedere Fox Spa een extra massagepomp. Dankzij deze extra kracht lukt 

het eenvoudig om met talloze massagejets overal de juiste krachtige  massage te 

kunnen geven. Een Fox Spa zorgt voor een perfecte hydromassage én het is een 

lust voor het oog dankzij de  diverse LED verlichte jets.

Perfecte hydromassage

Fox Spas
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Uniek filtersysteem

Zuinig in energieverbruik

Dankzij een nieuw ontwikkeld filtersysteem wordt het water van uw spa optimaal 

gefilterd. De open skimmers zorgen voor een perfecte toestroom van het water 

waardoor het filterproces sneller en soepeler verloopt. Dankzij de ingedraaide 

 filterschoepen onstaat er een watervortex in de aanzuiging wat zorgt voor een 

extra snelle watertoevoer naar de filter. Het water wordt dan sneller gefilterd, wat 

zorgt voor schoner water. Een goede filtercapaciteit is belangrijk om uw water 

schoon en fris te houden. 

De filters zijn eenvoudig te verwisselen zonder dat u iets open hoeft te maken of 

los moet schroeven. Kortom: de unieke Fox filtertechniek zorgt voor een snel,  

zorgvuldig filterproces en is eenvoudig in gebruik.

Het genieten van eigen muziek in uw spa wordt door Fox Spa tot een nieuw 

niveau gebracht. De 4 full range 60 Watt waterbestendige speakers  zorgen 

voor een sublieme geluidskwaliteit van volle lage bassen tot kristal  heldere 

hoge tonen. Om nog meer gevoel over te kunnen brengen beschikt het 

 geluids systeem standaard over een versterker voor extra power en een 

 subwoofer voor die echte lage tonen die alleen maar te voelen zijn. Het geheel 

zorgt voor een ongeëvenaarde geluidservaring in uw spa.

Dankzij de bluetooth verbinding kunt u eenvoudig muziek vanaf uw telefoon of 

tablet streamen en afspelen op het geluidssysteem. Al uw favoriete muziek is 

dus eenvoudig en draadloos af te spelen.

Dankzij de HD foam (high density foam) zijn alle Fox Spa’s 

optimaal geïsoleerd. De speciaal ontwikkelde double 

 density foam isoleert dankzij de dubbele dichtheid beter dan 

 normale foam. Alle ruimte aan de binnezijde van de spa die 

niet gebruikt wordt door pompen of techniek, is opgevuld 

met deze speciale foam. De volledige isolatie zorgt voor een 

minimaal warmteverlies. Ook zijn de panelen  voorzien van 

een extra dikke isolatielaag zodat alle  warmte in de spa  blijft. 

Alle Fox Spa’s zijn energiezuinig en zeer vriendelijk voor uw  

energierekening.

Hightech geluidssysteem
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€ 11.495,-

Fox Essence

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

Incl. BTW

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 2 massagepompen van 2 pK

• Leeg gewicht: 320 kg

• Vol gewicht: +/- 1130 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 10 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem

1 zitplaats

2 ligplaatsen

160 x 213 x 87 cm

66 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage
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€ 11.495,-

Fox Vision

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

Incl. BTW

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 2 massagepompen van 2,5 pK

• Leeg gewicht: 350 kg

• Vol gewicht: +/- 1500 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 12 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• LED verlichte handgreep

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem

5 zitplaatsen

1 ligplaats

200 x 200 x 89 cm

70 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage
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€ 11.495,-

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 2 massagepompen van 2,5 pK

Fox Mystic

• Leeg gewicht: 350 kg

• Vol gewicht: +/- 1500 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 10 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• 2 LED verlichte handgrepen

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem

5 zitplaatsen

1 ligplaats

200 x 200 x 89 cm

70 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage

3 zitplaatsen

2 ligplaatsen

200 x 200 x 90 cm

76 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage
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€ 11.495,-

Fox Prisma

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

Incl. BTW

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 2 massagepompen van 3 pK

• Leeg gewicht: 360 kg

• Vol gewicht: +/- 1610 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 12 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 1 LED verlichte bekerhouder

• 2 LED verlichte fonteinen

• 2 LED verlichte handgrepen

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem

3 zitplaatsen

2 ligplaatsen

215 x 215 x 93 cm

77 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage
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€ 11.495,-

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

3 zitplaatsen

2 ligplaatsen

215 x 215 x 93 cm

77 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 3 massagepompen van 2,5 pK

Fox Cosmos

6 zitplaatsen

228 Ø x 90 cm

60 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage

• Leeg gewicht: 450 kg

• Vol gewicht: +/- 1770 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 12 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• 2 LED verlichte fonteinen

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem
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€ 11.495,-

Fox Dream

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

Incl. BTW

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 3 massagepompen van 2,5 pK

• Leeg gewicht: 450 kg

• Vol gewicht: +/- 2250 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 12 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• 2 LED verlichte fonteinen

• LED verlichte handgreep

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

94 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage
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€ 11.495,-

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

94 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 3 massagepompen van 2,5 pK

Fox Eternal

3 zitplaatsen

2 ligplaatsen

228 x 228 x 92 cm

105 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage

• Leeg gewicht: 450 kg

• Vol gewicht: +/- 2250 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 14 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• 2 LED verlichte fonteinen

• 2 LED verlichte handgrepen

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem
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€ 11.495,-

Fox Vortex

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

Incl. BTW

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 3 massagepompen van 2x 3,0  

en 1x 2,5 pK

• Leeg gewicht: 450 kg

• Vol gewicht: +/- 2250 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 12 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• 2 LED verlichte fonteinen

• LED verlichte handgreep

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem

4 zitplaatsen

2 ligplaatsen

228 x 228 x 93,5 cm

107 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage
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€ 11.495,-

5 zitplaatsen

1 ligplaats

228 x 228 x 93,5 cm

81 massage jets (12 LED)

4 zitplaatsen

2 ligplaatsen

228 x 228 x 93,5 cm

107 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage

Highlights

• Balboa touchscreen

• LED verlichting instelbaar  in 

 verschillende kleuren

• Bluetooth muzieksysteem met 

 subwoofer en versterker

• 4 full range 60 Watt speakers

• LED verlichte cornerlights

• 3 massagepompen van 3,0 pK

Fox Eclipse

3 zitplaatsen

2 ligplaatsen

240 x 240 x 96 cm

110 massage jets (12 LED)

Schouder/nek massage

• Leeg gewicht: 510 kg

• Vol gewicht: +/- 2300 kg

• Extra dikke thermocover

• Krachtig verwarmingselement

• Energiezuinige circulatiepomp

• Onderwater LED verlichting

• Airblower met 14 airjets

• Ozon desinfectie systeem

• Aromatherapie systeem

• 2 LED verlichte watervallen

• 12 LED jets

• 2 LED verlichte bekerhouders

• 2 LED verlichte fonteinen

• 2 LED verlichte handgrepen

• HD foam (high density foam)

• Uniek Fox filter system

• Dichte ABS kunststof bodem




