inspire os seus sentidos

A VIDA É BELA
A beleza de uma Hot Tub Beachcomber enquadra-se perfeitamente em
qualquer ambiente; quer seja inserida neste projecto de arquitectura que Henry
Yorke Mann criou, em sua casa, ou em qualquer parte do mundo.
Os fundadores da Beachcomber, Keith Scott e Judy Scott, colocaram este modelo
321 ao lado da sua Cabana de Montanha, localizada perto da montanha Whistler
Ski Resort no Canadá, onde tiveram lugar os jogos Olímpicos 2010.
É uma combinação perfeita de forma, ergonomia e função, aliando-se à beleza
natural da paisagem.
A Hot Tub Beachcomber é uma escultura magnífica no seu jardim, com uma
iluminação mágica e relaxante, um conforto e ergonomia sem igual, oferecendo-lhe as condições ideais para libertar o stress diário.
As nossas Hot Tubs Beachcomber existem em catorze modelos
diferentes, nas opções de cores mais populares. Sabemos, contudo, a importância
para si da combinação perfeita entre cor e modelo.
Para assegurarmos que encontrará o modelo certo que se enquadrará no seu estilo
de vida, damos-lhe a possibilidade de seleccionar mais de 200 combinações de
cores, acabamentos, dimensões e design, para que possa transformar o seu jardim
num paraíso magnífico de visitar.
Do modelo redondo mais económico 321 ao modelo executivo 740, poderá ter
a certeza que a Hot Tub Beachcomber irá possibilitar-lhe uma forma
de viver o seu jardim como nunca imaginou, proporcionando-lhe momentos
inesquecíveis junto da sua família e amigos.

www.beachcomberhottubs.pt
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UMAS FÉRIAS MÁGICAS NA SUA BEACHCOMBER
Esta é a altura perfeita para adquirir uma Hot Tub Beachcomber e ter férias em qualquer altura do ano com a
sua família. A Beachcomber permite que relaxe, libertando-se do stress e melhorando a sua saúde ao estar em
imersão na água morna que a Hot Tub lhe proporciona.
Este livro ajudá-lo-á a encontrar a magia num dos nossos modelos Beachcomber e que melhor se adapte ao
seu orçamento e estilo de vida.
Para nós, você é o elemento mais importante para o qual trabalhamos e nos empenhamos a 100% para o
ajudar a encontrar a Hot Tub Beachcomber que se adequa a si e às suas necessidades. Você é a pessoa mais
importante na Beachcomber.
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Transforme
o seu Jardim num
Romântico Oásis
À luz do luar...
MAIS DO QUE NUNCA, HOJE A VIDA É
VIVIDA MUITO MAIS RAPIDAMENTE.
Os objectos que foram criados para nos
poupar tempo, tal como os telemóveis, TV’s,
PDA’s e computadores, estão agora a retirar-nos tempo da nossa vida, deixando-nos
com cada vez menos disponibilidade para
relaxarmos e aliviarmos o stress mental.
Actualmente é difícil encontrarmos nas nossas
agendas lotadas, tempo suficiente para estar
com as pessoas que mais amamos.
Por isso, a Beachcomber é a forma perfeita
para criar o clima especial que você merece.
Com o nosso sistema de luz digital Eclipse,
tal como esta foto mostra, pode desfrutar
de um ambiente “à luz das velas”, envolvido
pela água quente com massagens sempre
relaxantes. Em simultâneo usufrui da partilha
de conversas, sonhos e ideias com as pessoas
com quem mais gosta de estar.
SENTIR-SE BEM revela os seus
sonhos, esperanças e desejos.
Traduz-se em partilha, alegria
e romance.
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luxo. sensualidade. responsabilidade.

A nossa filosofia de construção tem em conta o equilíbrio entre luxo e responsabilidade. As matérias-primas são cuidadosamente seleccionadas
e de origem ambientalmente responsável.

espuma de isolamento - chave para a economia energética

Desde 1983, que a Beachcomber utiliza nas quatro paredes das suas hot tubs o único isolamento 100% eficaz.
Este tipo de isolamento não só diminui os custos energéticos como mantém as tubagens fixas e em segurança
no momento de transporte prevenindo danos e posteriores fugas. A Beachcomber utiliza uma espuma com
um elevado factor de poupança de energia e que fornece um dos mais altos factor R na indústria das hot
tubs, numa taxa de R 3.6 por polegada. Esta espuma expandida é colocada no interior das paredes, selando
completamente as tubagens, impedindo a sua deslocação e criando uma barreira de ar apertada que minimiza
as perdas de calor.

água limpa, fresca,borbulhante e segura

A água é o néctar dos deuses e a Mãe Natureza a maior dádiva que temos. É por isso que Tethys, a deusa Grega
da água, é o símbolo do logótipo da nossa empresa. Desde 1980 que a Beachcomber foca-se em produtos amigos
do ambiente garantindo uma água limpa e borbulhante ao mesmo tempo que se preocupa com o ambiente.
Recomendamos que a água da hut tub seja tratada com produtos que respeitem o ambiente. A nossas hot tubs
são construidas de forma a que a utilização desses produtos seja a menor possível.

empresa líder em protecção ambiental

A política empresarial da Beachcomber’s é simples, focamo-nos nos 3 R’s: Reciclar, Reduzir e Reutilizar.
Utilizamos estes príncipios ao nível da forma, ergonomia e função do design, quer no processo de fabrico como
no transporte das hot tubs até aos nossos revendedores. Somos muito orgulhosos no facto da Hot Tub Híbrida
da Beachcomber ser considerada a hot tub com menor custo operacional associado - a escolha do papel usado
na impressão do nosso último catálogo permitiu poupar cerca de 7.3 million BTU’s em energia e 4,425 gallons
de águas residuais: 964 lbs de gases nocivos que não foram para a atmosfera, logo 10 árvores foram salvas.
Porque na Beachcomber sabemos que Mais Verde é Melhor.

custos energéticos reduzidos

Com um simples toque no nosso painel de controlo pode ter, num minuto, acesso aos custos energéticos da
sua hot tub. Os engenheiros da Beachcomber são obcecados com a redução dos custos energéticos e com o
aumento da performance hidráulica. Acreditamos que é “nossa obrigação moral com os clientes o fornecimento
da melhor hidromassagem possível com o menor consumo energético”. O nosso sistema FlexJet possibilita uma
fácil costumização até 168 jactos. Personalize a sua massagem escolhendo entre os diferentes tipos de jactos,
formas de massagem e intensidade desejada. Esta potencialidade está disponível em todos os modelos de Hot
Tubs Beachcomber sem qualquer custo acrescido.

www.beachcomberhottubs.pt
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pessoas · liberdade · ligações · saúde...

“A minha esposa passa todo o dia de pé a trabalhar num
restaurante e por causa disso sofria de dores de costas e de cabeça.
Agora já não. Que alívio! Anda bem-disposta e cheia de energia.
Tudo graças à nossa Hot Tub Beachcomber.
– Andre e Barb T.
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“Eu comprei a minha primeira Hot Tub Beachcomber há
14 anos e estou muito satisfeito. A minha segunda hot tub é
fabulosa e todos os melhoramentos feitos são excelentes.
Obrigada pela sensação de bem-estar e contacto com o ar livre, é
uma forma maravilhosa de relaxar depois de um dia de trabalho.”

“Eu abdiquei de umas férias na Florida para comprar a minha
Hot Tub Beachcomber. Foi a melhor decisão que já fiz.”
– Sharon S.

– Gerry R.

“...Eu queria agradecer-vos por me terem ajudado na compra da minha segunda Hot Tub Beachcomber...
A hot tub é a única forma que encontrei de conseguir aquecer o meu corpo para uma boa noite de sono...” — Rosanne Q.

...com a beachcomber

“Ambos nos reformámos nos últimos 6 meses e pensámos onde
poderíamos ir nas nossas primeiras férias. Após um período de
reflexão optámos pela compra de uma Hot Tub Beachcomber,
para colocar no nosso jardim. Foi a melhor decisão que já alguma
vez fizémos.”

“Desde que comprei a minha Hot Tub Beachcomber, deixei de ir
ao quiroprata… Os meus braços e ombros movem-se com mais
destreza e sem dor.”

“A nossa hot tub tornou-se o centro da nossa família.
Descobrimos que este é o melhor espaço para o convívio e
conversas mais privadas”

– Bill G.

– Peter, Laurene, Maat e Kendra L.

– Diane e Tom B.

“... Nós adquirimos a nossa Hot Tub Beachcomber há 8 anos ... Nós adoramos a forma como ela nos liberta do stress diário.
Acho que não tenho de vos dizer que as Hot Tubs Beachcomber são as melhores...” — Dave & Trudy D.
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BEACHCOMBER
MODELO 740
Modelo exposto na cor Alabaster

UM LUXUOSO LUGAR DEITADO
O modelo 740 tem o mais luxuoso lugar deitado, permitindo que você
se deite confortavelmente, sentindo os benefícios de uma experiência
de massagens como só uma Beachcomber lhe poderá proporcionar.
O sistema de controlo digital permite que você active a luz, altere a
temperatura da água e a pressão de massagem na água.

especificações modelo 740
Construção
Modelo disponível em Edição Híbrida
Jactos de massagem
51 jactos terapêuticos standard
Possibilidade até 155 jactos personalizáveis
Lugares
7 lugares dos quais:
- 5 lugares sentados
- 1 lugar deitado
- 1 lugar de arrefecimento
Dimensões
226 x 226 x 97cm
Peso vazio/cheio
363Kg/1888Kg
Capacidade de água
1525 Lt
Garantia Beachcomber
Protege-o de exclusões, limitações, renúncias e “letras minúsculas”.
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BEACHCOMBER
MODELO 725
Modelo exposto na cor Alabaster, com algumas opções

MASSAGEM POTENTE E PRECISA
A 725 é construída com a mesma integridade estrutural que todos
os outros modelos. Este é um modelo bastante popular devido à sua
dimensão e ao anatómico lugar deitado, onde poderá estender-se e
libertar todas as tensões acumuladas durante o dia. Com apenas um
toque no botão, poderá activar o modo económico, aconselhado para
períodos de férias ou ausência, reduzindo os custos energéticos.

especificações modelo 725
Construção
Modelo disponível em Edição Leep
Jactos de massagem
39 jactos terapêuticos standard
Possibilidade até 126 jactos personalizáveis
Lugares
7 lugares dos quais:
- 5 lugares sentados
- 1 lugar deitado
- 1 lugar de arrefecimento
Dimensões
203 x 224 x 97cm
Peso vazio/cheio
306Kg/1574Kg
Capacidade de água
1268 Lt
Garantia Beachcomber
Protege-o de exclusões, limitações, renúncias e “letras minúsculas”.

www.beachcomberhottubs.pt
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BEACHCOMBER
MODELO 715
Modelo exposto na cor Alabaster, com algumas opções

QUAtRO LUGARES DESCONTRAÍDOS
A 715 foi criada para o cliente que deseja uma hot tub personalizada,
de pequena dimensão, mas sem sacrificar as opções de alta
performance. Com um comprimento de 218 cm, a 715 oferece assim a
alta qualidade, numa dimensão reduzida. O resultado final é uma Hot
Tub moderna, com um design arrojado e com um excelente espaço
interior para usufruir de uma massagem terapêutica.

especificações modelo 715
Construção
Modelo disponível em Edição Leep
Jactos de massagem
36 jactos terapêuticos standard
Possibilidade até 81 jactos personalizáveis
Lugares
4 lugares dos quais:
- 3 lugares sentados
- 1 lugar deitado
Dimensões
178 x 218 x 97cm
Peso vazio/cheio
317Kg/1377Kg
Capacidade de água
1060 Lt
Garantia Beachcomber
Protege-o de exclusões, limitações, renúncias e “letras minúsculas”.
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BEACHCOMBER
MODELO 350
Modelo exposto na cor Alabaster

A DIMENSÃO PREFERIDA DOS CLIENTES
Com base no design e na precisão de engenharia, as Hot Tubs
Beachcomber tornam-se bastante espaçosas. O modelo 350 não é
excepção, com a mesma dimensão exterior do modelo 725, oferece
muito espaço no seu interior para descontrair. Com a 350 não perde
o que tem estabelecido a reputação da Beachcomber ao nível de
qualidade, design e inovação.

especificações modelo 350
Construção
Modelo disponível em Edição Leep
Jactos de massagem
24 jactos terapêuticos standard
Possibilidade até 86 jactos personalizáveis
Lugares
6 lugares dos quais:
- 4 lugares sentados
- 1 lugar deitado
- 1 lugar de arrefecimento
Dimensões
203 x 224 x 97cm
Peso vazio/cheio
295Kg/1714Kg
Capacidade de água
1419 Lt
Garantia Beachcomber
Protege-o de exclusões, limitações, renúncias e “letras minúsculas”.

www.beachcomberhottubs.pt
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BEACHCOMBER
MODELO 310
Modelo exposto na cor Alabaster

DESIGN ESPAÇOSO
A 520 foi desenhada com um excelente espaço interior. Apesar da sua
dimensão reduzida, esta Hot Tub é muito versátil dispondo de imenso
espaço interior, excelente para duas pessoas se deitarem e relaxarem.
Dispondo de dois lugares semi-deitados com uma ergonomia sem
igual, poderá obter os mesmos benefícios de massagem que se
encontram em modelos de gama alta. A simplicidade fala por si só.

especificações modelo 310
Construção
Modelo disponível em Edição Leep
Jactos de massagem
14 jactos terapêuticos standard
Possibilidade até 48 jactos personalizáveis
Lugares
2 Lugares, semi-deitados
Dimensões
145 x 191 x 76cm
Peso vazio/cheio
193Kg/855Kg
Capacidade de água
662 Lt
Garantia Beachcomber
Protege-o de exclusões, limitações, renúncias e “letras minúsculas”.
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CORES E ACABAMENTOS
personalize a sua hot tub fazendo a sua própria combinação

8 cores
acabamento interior acrílico

Alabaster

Tungsten

Quartzite

Beachwood

3 cores acabamento exterior
enviroskirt - cedro sintético

Carbon

Opal

Sandstone

Atlantis

Ebony

Walnut

www.beachcomberhottubs.pt
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FLEXJET DÁ-LHE A MELHOR MASSAGEM CORPORAL
x-large

totalmente ajustáveis
e intermutáveis

large

totalmente ajustáveis
e intermutáveis

medium

totalmente ajustáveis
e intermutáveis

small

totalmente ajustáveis
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escolha o tipo e O
NÚMERO DE JACTOS
QUE PRETENDE

Beachcomber ao pormenor
10 EverLite™
Seleccione a sua cor favorita conjugando com o
ambiente desejado
11 Reflex Foot Massage™
Seleccione a intensidade que deseja para a mais
revolucionária massagem à planta dos pés

5

1

12 Management System
Com um toque no botão consegue controlar a
hora, temperatura da água e filtração

2
4

6

7

12

3

13 Enviroskirt™ Cabinetry
Livre de manutenção, construção manual

8

Terapia para o seu Pescoço

11
10
23

13

9
19

21

14
18

22

17
20

15
24
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Terapia para as suas Costas

15 HushPump™
Baixo custo 100%, filtração da água 24 horas por dia
16 Massage Pump Pressure
Precisão em todos os jactos, com baixo custo
17 Formula One Service
Desenhado para lhe oferecer o máximo de espaço interior
18 Protec™ Construction
Fácil de usar, fácil de manter
19 Beachcomber Guarantee
“Esta é a nossa garantia para si”
20 4WALL™ Insulation
Todas as quatro paredes são cheias de isolamento, para
uma melhor poupança energética

6 WaterPort Hydrolics™
Máximo caudal em todos os lugares

21 Lifetime Structure™
Glassloc, a nossa fibra de vidro laminada, oferece-lhe
uma garantia vitalícia

7 ErgoComfort™ Seating
Ergonomicamente esculpidos, a pensar no corpo
humano

22 Microfilter™
100% filtração, filtra 24h por dia ocupando o mínimo
espaço

4 Large Interior Space
Espaços interiores muito amplos

8 Acuralux™
Fácil de limpar, resistente e com a durabilidade de uma
vida

23 I-Beam Truss Support™
Transfere o peso da concha para a base, para uma
estrutura vitalícia

5 Power Guard™ Heatshield
Sela completamente o interior da Hot Tub durante toda
a época.

9 Gravity Floor Drain
Apenas por gravidade o ralo de fundo possibilita-lhe
vazar por completo toda a água

24 Perma-Seal Foundation™
Uma base em ABS moldada que permite a protecção
inferior da Hot Tub.

1 Convenient LilyPad™
Localizado estrategicamente para fácil acesso a bebidas
2 Body Molded Handgrips™
Agarradeiras moldadas para uma entrada e saída seguras
3 Massage Insert™ Jetting
Possibilidade de aumentar o número de jactos

Terapia para a planta dos pés

14 Protec™ Entry Step
Para uma entrada e saída seguras

www.beachcomberhottubs.pt
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DESFRUTE DE TODO O...
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Eco4WALL™ Sealed Insulation Package “ECO4”

Enviroskirt Cabinetry™ “ESC”

Todos os cantos e cavidades da Hot Tub Beachcomber
são preenchidos com um enchimento de poupança
de energia, denominada a espuma “Icynene” aplicada
para maximizar a retenção do calor da água na Hot
Tub.

O “Enviroskirt” é um revestimento em cedro sintético
de alta qualidade, livre de manutenção, especialmente
fabricado para a utilização no exterior e com uma alta
resistência e durabilidade.

Perma-Seal Foundation™ “PSF”

EverLite™ Underwater Moodlighting “ELM”

Esta peça única em plástico ABS, do tamanho da
Hot Tub protege a espuma “Icynene” evitando que
qualquer água ou humidade penetre por baixo da
mesma.

Com um toque de um botão, pode programar e
escolher a cor desejada para a água da sua Hot Tub, ou
colocá-la no modo “Cycle” para accionar na água da
sua Hot Tub todas as cores do arco-íris.

QSSTM
Quintessential Surround Sound traz a sua música
preferida para a sua Hot Tub. A música é transmitida
através da água, usando a concha da Hot Tub como
cone altifalante difusor, dando uma experiência única
de som.

QSSTM - Ligação para iPOD
A Beachcomber acompanha as últimas tendências
tecnológicas e dotou algumas das suas Hot Tubs de
uma ligação exclusiva para o iPOD e USB.

...EQUIPAMENTO BEACHCOMBER
Reflex Foot Massage “RFM”

Britewerx™ Massage Inserts “BWJ”

Um sistema interno exclusivo de hidromassagem que
reduz a necessidade do uso de bombas extras, em que
os jactos se encontram direccionados para a planta dos
pés em todos os lugares da Hot Tub.

Utilizando o método de massagem dos jactos
“BWJ” tem a possibilidade de personalizar o tipo
de massagem e a intensidade da mesma, com a
flexibilidade de poder escolher o número de jactos.

Waterfall

Energy Saver Management™ System “ESM”

Proporciona um efeito relaxante através da queda de
água iluminada.

O nosso sistema de potência programável permite
controlar minuto a minuto o fluxo da água a
fim de reduzir a energia e economizar todo o
funcionamento da hot tub.

Hush Pump™ System “HPS”

ClearTechTM UV

A Hush Pump garante uma maior economia para uma
limpeza da água mais eficiente, oferecendo-lhe mais de
50% de eficiência e performance que os equipamentos
de alto padrão existentes na indústria.

O Sistema de tratamento de água ClearTech UV
da Beachcomber usa a concentração das luzes
ultravioleta para destruir as bactérias e vírus.

www.beachcomberhottubs.pt
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Um negócio
com Valores
Familiares

A filosofia Beachcomber é simples: lutamos por conseguir as melhores hot tubs do mundo,
com eficiência energética, hidroterapêuticas e confortáveis. O nosso conjunto de lojas
exclusivas esforça-se por tratar cada cliente com o mesmo cuidado e respeito com que
tratamos os que nos estão mais próximos – a nossa família.
Construímos a nossa empresa cuidando dos nossos clientes, um a um. Muitos disseram-nos
que gostaram muito da durabilidade das nossas hot tubs. O nosso principal objectivo é o
de oferecer saúde e bem-estar a si e à sua família, através do efeito reconstituinte de uma
Beachcomber Hot Tub.

Contacte ou visite-nos no nosso distribuidor Beachcomber

www.beachcomberhottubs.pt

