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Ervaar het verschil ...



Top kwaliteit.

Belgisch fabrikaat

Sinds 1988 kiezen wij voor 
de hoogste kwaliteit doorheen 
het volledige productieproces. 
Wij bieden u een mooi uitziende spa, 
betrouwbaar en comfortabel voor vele jaren 
van intens gebruik.

Met enige fierheid kunnen we zeggen dat Crystal 
Waters een volledig Belgisch product is, m.a.w. alles 
wordt in onze fabriek in België gebouwd. Dit zorgt 
ervoor dat de kwaliteit in eigen beheer is en niet 
afhangt van andere partijen. 

Crystal Waters kiest voor de beste materialen, 
wereldwijd te verkrijgen, om ervoor te zorgen dat wij u 
het beste kunnen aanbieden.
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Water heelt - puur en simpel.

Verzachtend. Relaxerend.
Therapeutisch.

Een verzachtende, relaxerende onderdompeling in 
een Crystal Waters spa spoelt de stress weg: een 
natuurlijk tegengif voor een hectische levensstijl. 
Warm water en een zachte massage verminderen 
benauwdheid en relaxeren gespannen spieren.  Het 
gebruik van een Crystal Waters spa stimuleert het 
vrijgeven van endorfine, de natuurlijke pijnstiller van 
het lichaam.  Uw spa zal uw gevoel van welbehagen 
verhogen: u zal zich gezuiverd en herboren voelen.

Optimale hydrotherapie bekomt men door de geza-
menlijke werking van warmte, massage en gewicht-
loosheid. Samen creëren ze een relaxerende en ge-
zonde ervaring. Hydrotherapie is een van de meest 
efficiënte manieren om relaxatie te bevorderen. 
Eens u geproefd heeft van het gebruik van een 
Crystal Waters spa, zal u zich afvragen hoe u ooit 
zonder kon.

Onze unieke Crystal Waters watervallen 
zijn eenvoudig open of dicht te draaien.
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De ervaring telt - de onze en de uwe - door de jaren heen.

Onze ervaring.

We bieden decennia van leiderschap aan in het 
maken van spa’s en in het design ervan. Over de 
jaren heen hebben we veel geleerd over het maken 
van een spa met betrekking tot het bouwen en het 
design ervan.  Dit is de aanzet voor een spa die 
boven de verwachtingen van de klant ligt.

Uw ervaring.

Relaxerend, verzachtend, therapeutisch. Dit is de 
essentie van Crystal Waters Spa’s. Onze spa’s zijn 
speciaal ontworpen om te voorzien in een diepe, 
helende, hydro-therapeutische ervaring. Eens u bent 
ondergedompeld in een Crystal Waters Spa voelt u 
de spanning wegglijden. Na het gebruik ondervindt 
u een relaxed en versterkt gevoel.

Onze unieke koepel met voetmassagejets 
relaxeert vermoeide en pijnlijke voeten.
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De ervaring telt - de onze en de uwe - door de jaren heen.

De noodzakelijke kracht.

Uw Crystal Waters spa is ontworpen voor 
optimale en efficiëntie massage, zodat u de gepaste 
hoeveelheid kracht krijgt op de gepaste plaatsen.

Bij Crystal Waters geloven we dat een goed gevorm-
de spa gepaard gaat met een maximaal gebruik 
van de kracht van de pompen. Het gebruik van  
2-snelheden pompen biedt uitgebreide therapeu-
tische voordelen.  De “Soft Start” van de pompen 
laat toe dat er minder torsie optreedt bij het 
opstarten, wat de levensduur van de pomp verlengt. 
Ons eersteklas jet- en leidingsysteem staat in voor 
een spa die op vol potentieel werkt, met de ultieme 
spa-ervaring als gevolg.  Met een simpele druk op 
de knop van het bedieningspaneel geniet u van een 
zachte of stevige massage. 

De ultieme spa, voor u ontworpen.

Elke Crystal Waters spa wordt met de hand en met maximale 
ervaring vervaardigd. Onze zit- en ligplaatsen zijn ergonomisch 
gevormd en dragen bij tot een comfortabele houding. De 
veelzijdige, spiergerichte jet-combinaties zijn zo geplaatst, dat ze 
zich focussen op de spiergroepen van het lichaam die het meest 
massage nodig hebben.  De grote diepte van de spa zorgt ervoor 
dat het lichaam helemaal is ondergedompeld, wat heel belangrijk 
is voor een aangenaam buitengevoel, zelfs bij temperaturen ver 
onder het vriespunt.

Ons kenmerk van spiergerichte jetcombinaties is gebaseerd op 
de aanbevelingen van massagetherapeuten. Onze jets zijn zodanig 
ingeplant dat ze een optimale massage bieden aan de onderste 
nekspieren, de schouders, de rug en de beenspieren. Voor een 
maximaal therapeutisch effect worden de jets ingeplant, weg van 
de gevoelige ruggengraat, gericht op de belangrijkste spiergroepen. 
U kan ook de weldoende werking van voetreflexologie ondergaan 
door de voetkoepel in de bodem van de spa. U krijgt een 
verzachtende massage voor vermoeide en pijnlijke voeten.  
Stimulatie- wanneer u het wilt, waar u het wilt.

Onze jets zijn specifiek gericht om u te verzekeren van een 
zachte hydrotherapie. Alle jets richten zich op de belangrijkste 
spiergroepen, niet op de ruggengraat. 

Apex 2000

Ruime zetels waar u volledig onder-
gedompeld wordt.
Geniet van een grote bewegings-
ruimte om zo gemakkelijk van zetel 
naar zetel te kunnen bewegen.
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Volwaardige massage.

Hydrotherapie

Optimale hydrotherapie bekomt men door de gezamenlijke 
werking van warmte, massage en gewichtloosheid. Warm water 
verwijdt de bloedvaten en zorgt zo voor extra bloedtoevoer naar 
pijnlijke of beschadigde weefsels. Deze extra toevoer zorgt er ook 
voor dat meer zuurstof en voedingsstoffen de spieren vlugger 
bereiken en zo de spieren vlugger laten herstellen. De massage, 
afkomstig van de waterjets, relaxeert de vermoeide spieren en 
verlicht de gespannen zenuwen. Om dit alles te optimaliseren 

worden in een Crystal Waters Spa de jets op de stresspunten 
in de diepe zit- en lig-plaatsen ingeplant. Overtuig u van deze 
échte hydrotherapie.

Luchtrelaxatie

Luchtrelaxatie stimuleert de bloedtoevoer in de 
bloedvaten onder de huid.  Dit gebeurt door miljoenen 

luchtbellen die met behulp van een krachtige blower door 
de kleine gaatjes in de luchtjets gestuwd worden. Bovendien 

zorgen de opstijgende luchtbellen voor een zalig gevoel van 
gewichtloosheid. 

Saturna

Luchtrelaxatie

Hydrotherapie

6



Jaar in, jaar uit …, dag in, dag uit … : laag energieverbuik.

Crystal Waters Tru North Isolatie is een gesloten buffersysteem 

ABS vloerplaat
Deze gethermoformeerde plaat uit onverslijtbare ABS zorgt 
ervoor dat er via de onderkant van uw Crystal Waters Spa geen 
vocht binnen kan.

Geïsoleerde vloerplaat
Om er voor te zorgen dat geen koude binnen komt via de 
voetzone, is er een isolatieplaat van 6 cm dik in deze zone voorzien.

Isolatieschuim
Op de kuip en de leidingen wordt een high density schuim 
gespoten met een gesloten cellig poluyrethaan schuim van ca 40 
kg/m³.

Aerofoil
Een warmte-reflecterende folie wordt rondom het bad bevestigd. 
Deze folie zorgt dat de warmte in de vide terug naar binnen wordt 
gereflecteerd.

Vide
Tussen het isolatieschuim en de Aerofoil zit een bufferruimte. 
De lucht wordt door de motoren en het verwarmingselement 
opgewarmd en zorgt op die manier voor een extra isolatie.

Verwijderbaar paneel
Crystal Waters Spas zijn zo gebouwd dat alle panelen en hoeken 
zeer eenvoudig wegneembaar zijn. Op die manier kan men service 
uitvoeren zonder het bad te beschadigen.

ENERGIEZUINIG

de ergernis over slechte kwaliteit duurt voort …
als de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is …

Het zorgeloos genieten van uw eigen spa thuis, zoveel u maar wil, 
mag niet in het gedrang komen door een hoge energierekening.

Daarom trekt Crystal Waters resoluut de kaart van materialen 
die zorgen voor een laag energieverbruik.

Dit vertaalt zich in het kiezen van de beste materialen, zoals : 

• De beste isolatiematerialen: hoge densiteit PUR, Xps platen
• Pompen met een hoog rendement en laag elektrisch 

vermogen
• Verwarmingselementen met INCOLOY technologie
• Mogelijkheid tot programmatie van zonnepanelen/dubbel 

uurtarief… 
• Mogelijk tot aansturing via een app op uw  smartphone

Isolatieschuim

Aerofoil

Verwijderbaar paneel voor gemakkelijke service

ABS vloerplaat

Vide verwarmd door motoren

Geïsoleerde voetplaat
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Uw Crystal Waters Spa ingebouwd in uw in-/exterieur.

Een kuip gemaakt om de tand des tijds te doorstaan.

Inbouw Spa

Uw Crystal Waters Spa kan ook een deel 
uitmaken van uw terras, poolhouse of 
zwembad.
Uw Crystal Waters Spa wordt 
dan ingebouwd en afgewerkt 
met materialen die perfect 
in harmonie zijn met de 
omgeving.
Wij kunnen eveneens uw 
spa laten verwarmen via 
warmtepomp of bestaande 
centrale verwamingsinstallatie.
De filtering kan via een zandfilter, 
de ph en chloor kunnen automatisch 
worden gedoseerd, een ozone systeem of 
electrolyse kunnen zorgen voor desinfectie.
Dit alles zorgt voor een zorgeloos genieten 
zonder werk en zorgen.

Acryllaag

Harslaag

Glasvezellaag

Een van de belangrijkste onderdelen van een spa is de kuip, daarom 
gebruikt Crystal Waters het 3-lagige Perma Bond systeem. 

 De eerste laag is de acryl laag. Wij gebruiken enkel hoogwaardig 
acryl van Lucite of Aristech.

 De tweede laag wordt op de rugzijde van de kuip aangebracht. 
Dit is een harslaag, ook vinylister genoemd. Deze laag zorgt 
voor een binding en een waterdichte seal tussen de acryl 
en de polyester. Deze laag wordt zorgvuldig en handmatig 
ingerold om zeker te zijn dat geen lucht, water of vuil tussen 
de acryl en de harslaag zit.

 De derde laag is de polyesterlaag. Deze wordt in 6 lagen op de 
harslaag gespoten en terug met de hand ingerold.

Deze arbeidsintensieve manier van het bouwen van uw kuip zorgt 
ervoor dat u kan genieten van uw Crystal Water Spa zonder 
zorgen van blisters en delaminatie en dit met een fabrieksgarantie 
van 5 jaar.

1

1

2

2

3

3
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Zorgeloos - zo zal u zich voelen.Uw Crystal Waters Spa ingebouwd in uw in-/exterieur.

Een kuip gemaakt om de tand des tijds te doorstaan.

Zorgeloos onderhoud.

Het gebruik van uw Crystal Waters Spa moet een dagelijks 
genot zijn, zonder kommer en kwel.
Daarom heeft u nood aan een perfect werkend filtersysteem, 
een desinfectie via ozone aangevuld met de juiste producten.
Dit alles is bij Crystal Waters programeerbaar via het 
bedieningspaneel, iedere klant kan dan ook zijn bad instellen 
volgens zijn gezinssituatie en de frequentie van gebruik.

Een programeerbare 
desinfectie via ozone generatie

Perfect proper water met enkel 
één filter.
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Kleuren zijn voor ons mensen méér en méér 
belangrijk, het is een vorm van therapie: 
chromatherapie.
Daarom voorzien wij in uw Crystal Waters Spa 
verschillende pakketten met led verlichting.
Deze verlichting zorgt voor een spektakel van 
licht wanneer je ’s avonds geniet, na en zware 
dag op het werk, van uw eigen Crystal 
Waters Spa.

Onze Starbar met LED. Hoeken in macrolon met LED.
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SKEENA
afmetingen: 
186 x 166 x 82 cm

SELKIRK
afmetingen: 
223 x 223 x 92 cm

SIERRA
afmetingen: 
202 x 202 x 84 cm

Modellen

CASSIAR 2000
afmetingen: 
223 x 223 x 92 cm

CAPILANO
afmetingen: 
223 x 223 x 92 cm

SATURNA
afmetingen: 
223 x 223 x 92 cm

SELKIRK 2000
afmetingen: 
223 x 223 x 92 cm

APEX 2000
afmetingen: 
238 x 238 x 97 cm

Since 1988
www.bellemoi.be
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Cluster Jet   Mini Jet  

Omschakelaar 0

Verlichting LED RGB

Luchtsnuiver 3

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 50 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light nvt

Afdekhoes 10 cm - 5 cm

Electriciteit 240 V, zekering 20A, 2 P

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 2 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 nvt

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

Power Jet

Skeena
186x 166x 82cm 
700L

Totaal aantal jets : 32

Speci�caties: 

Air Jet: 12

Water Jet : 20 (in debiet regelbaar)

 

 
 

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Speci�caties: 

Air Jet: 10

Sierra
202 x 202 x 84 cm 
860 L

Totaal aantal jets : 36

Water Jet : 26  (in debiet regelbaar)

Omschakelaar 0

Verlichting LED RGB

Luchtsnuiver 3

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 50 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light nvt

Afdekhoes 10 cm - 8 cm

  

Electriciteit  240V, zekering 20A, 2P  

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 2 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 nvt

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

Cluster Jet   Mini Jet  

Power Jet

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Omschakelaar 0

Verlichting LED RGB

Luchtsnuiver 3

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 50 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light 1

Afdekhoes

 

10 cm - 8 cm

 

Electriciteit  240V, zekering 20A, 2P

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 2 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 nvt

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

 

Speci�caties: 

Air Jet : 12

Selkirk
223 x 223 x 92 cm 
1200 L

Totaal aantal jets : 42

Water Jet : 30  (in debiet regelbaar)

Cluster Jet   Mini Jet  

Power Jet

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Omschakelaar 0

Verlichting LED RGB 

Luchtsnuiver 4

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 50 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light 1

Afdekhoes 10 cm - 8 cm

Electriciteit 240 V, zekering 25A, 2P

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 3 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

Speci�caties: 

Air Jet : 12

Selkirk 2000
223 x 223 cm x 92 cm 
1200 L

Totaal aantal jets : 60

Water Jet : 48  (in debiet regelbaar)

Cluster Jet   Mini Jet  

Power Jet

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Omschakelaar 0

Verlichting LED RGB 

Luchtsnuiver 4

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 50 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light 1

Afdekhoes 10 cm - 8 cm

Electriciteit 240 V, zekering 25A, 2P

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 3 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

Speci�caties: 

Air Jet : 12

Cassiar 2000
223 x 223 cm x 92 cm 
1363L

Totaal aantal jets : 60

Water Jet : 48  (in debiet regelbaar)

Cluster Jet   Mini Jet  

Power Jet

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Omschakelaar 2

Verlichting LED RGB

Luchtsnuiver 5

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 2 x 47 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light 1

Afdekhoes 10 cm - 8 cm

Electriciteit 240V, zekering 25A, 2P

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 3 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

Saturna
223 x 223 x 92 cm 
1330 L

Totaal aantal jets : 55

Speci�caties: 

Air Jet: 14

Water Jet : 41  (in debiet regelbaar)

 

 
 

Cluster Jet   Mini Jet Turbo Jet  

Power Jet

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Omschakelaar 2

Verlichting LED RGB

Luchtsnuiver 5

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 2 x 47 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light 1

Afdekhoes 10 cm - 8 cm

Electriciteit 240V, zekering 25A, 2P

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 3 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

Capilano
223 x 223 x 92 cm 
1460 L

Totaal aantal jets : 55

Speci�caties: 

Air Jet: 14

Water Jet : 41  (in debiet regelbaar)

 

 
 

Cluster Jet   Mini Jet Turbo Jet  

Power Jet

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Omschakelaar 0

Verlichting LED RGB 

Luchtsnuiver 4

Leegloop 1

Vloer ABS vloer

Patroonfilter 50 sq.ft.
met vlottende skimmer

Star bar light 1

Afdekhoes 10 cm - 8 cm

Electriciteit 240V, zekering 25A, 2P

Bedieningssysteem digitaal

True north isolatie hoge densiteit,
gesloten celstructuur

Electrische verwarming 3 kW

Pomp 1 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Pomp 2 2 snelheden: 1,5kW, 0,37kW

Blower 700 Watt

Desinfectie Corona discharge ozonator

Speci�caties: 

Air Jet : 12

Apex 2000
238 x 238 x 97 cm 
1930 L

Totaal aantal jets : 62

Water Jet : 50  (in debiet regelbaar)

Cluster Jet   Mini Jet  

Power Jet

Uniek :  
stel uw eigen jet-configuratie 
samen !
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Configureer uw eigen design

A. De kleur van uw kuip vervaardigd, in onze eigen fabriek, uit hoogwaardige Acryl 
(LUCITE)

B. De kleur van het kunstleder van uw afdekhoes  (dikte 10-8 cm)
Vrij te kiezen zonder meerprijs.

Black #1001

Sterling Silver

Dark Grey #1007

Cameo

Winter Solstice

Alba

Light Grey #1006

Pearl Shadow

Dark Brown #1014
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Omkasting

1. Ceder (Canadian 2 red cedar) Clear & better - 8 cm breed en 15 mm dik.

2. Moabi (Hardhout klasse 1) 
FAS first en second. 
Brede planken van 13 cm en 15 mm dik

5. Eik (Europese eik)
Mix rustiek, 16% gedroogd. 
Brede planken van 13 cm en 15 mm dik

6. Trespa Meteon (8 mm dik)
In combinatie met alu hoeken in RAL kleur te kiezen.
Dit zorgt voor een zeer strakke en moderne look

3. Teak (Hardhout klasse 1) 
FEQ first European quality. 
Brede planken van 13 cm en 15 mm dik

4. PVC grijs 
Planchetten in de massa gekleurd. 
Brede planken van 8 cm en 12 mm dik

Onbehandeld wordt ceder grijs en kan door meer of minder zonlicht een 
verschillende verkleuring vertonen.  

Als oplossing daarop werken wij met het deck care product, verkrijgbaar in 5 
verschillende uitvoeringen.

Dit product is een volledig natuurlijke Scandinavische wax formule voor allerlei 
houtsoorten die werkzaam, duurzaam en effectief is. Het is water- en vuil werend 
en het zorgt zodanig voor langdurige en natuurlijke bescherming van uw hout.

DECK CARE
witOnbehandeld clear ceder

DECK CARE
grijs

DECK CARE
zwart

DECK CARE
kleurloos

DECK CARE
natuur look
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Overloop Crystal Waters Spa - Athena

Het paradepaartje in het Crystal Waters gamma 
is onze Athena.
Dit overloopbad kan zowel worden gebruikt 
voor privé als voor professionele toepassingen 
(Vlarem II).
De spiegel van water zorgt voor een exclusieve 
look. Het bad is uitgerust met 5 massagezetels 
ieder met een andere diepte en een andere 
massage.
De overloopgoot kan worden vrijgelaten of 
worden bedekt met tal van op maat gemaakte 
roosters, volgens de kleur van het bad of de 
omringende gekozen materialen in uw interieur 
of exterieur.
De verlichting is voorzien met led en kan in 
verschillende uitvoeringen worden aangebracht.

Vraag onze folder

Athena
Afgebeeld in Oyster Opal

iedere zetel een andere massage

233 x 233 x 115
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Crystal Swim

Vraag onze folder

De Crystal Swim bezorgt u watergenot net als een 
groot zwembad: gewoon als plonsbad voor de kinderen, 
zwemmen tegen stroom, een verfrissing in de tuin, 
gezellig met vrienden genieten op een zomerse dag.
Bedenk echter de grote voordelen: geïsoleerde 
afdekking, klein volume water, minder energie verbruik, 
langere periode in het jaar te gebruiken …
De Swim kan worden ingebouwd of in opbouw op het 
terras worden geplaatst.
Onze Crystal Waters Swim wordt net als een ander 
zwembad gefilterd via zandfilter en verwarmt via cv of 
warmtepomp. Een uitgebreid verlichtingspakket zorgt 
voor de nodige avondsfeer.

• afmetingen: 430 x 240 x 132 cm    
 (waterniveau ± 110 cm)

• kuip in acryl, versterkt met polyester
 (perma bond)

• geïsoleerd met hoge densiteit schuim
 “cellen close foam”

• kleur: Silver marble

Gemakkelijke instap via 
romeinse trap met antislip

Tegen stroom volgens uw eigen 
verlangen.

Maximum oppervlaktefiltering via 
vlottende skimmers
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Belle&Moi – Hoogstraat 79 – B-8531 Bavikhove
(t) +32 56 70 35 91  -  (f) +32 56 70 39 63

(e) info@bellemoi.be  -  (w) www.bellemoi.be

Alle getoonde illustraties en specificaties zijn gebaseerd op beschikbare informatie op het moment van publicatie. 
Crystal Waters behoudt het voorrecht de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 

De afgebeelde kleuren op deze folder zijn ten titel van inlichting en bij benadering.

Since 1988
www.bellemoi.be
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