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I N S P I R AT I E G I D S

De schoonheid van
superieure kwaliteit
Wilt u ondergedompeld worden in weldadige

De volledige productie van onze spa’s vindt plaats

ontspanning en genieten van pure luxe? Welkom

in onze moderne productiefaciliteit in Harderwijk

bij Serena. Serena produceert hoogwaardige

(NL). Omdat we de productie in eigen beheer

kwaliteit spa’s die voldoen aan al uw wensen.

hebben, kunnen we de kwaliteit bewaken en u
een langdurige garantie bieden. Hierdoor kunt u
zorgeloos genieten van topkwaliteit spa’s.
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Wellness
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Inhoud
ONZE MISSIE
In een wereld van drukte en volle
agenda’s moet er tijd zijn voor totale
ontspanning van lichaam en geest.

Een Serena Spa is het antwoord.
Dompel onder in een wereld van
serene rust en laat uw lichaam
verwennen door de massagestand
van de hydrojets. Alleen, met
vrienden, met uw partner of gezin.

Een Serena Spa brengt rust in uw
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leven. Dat is onze missie.
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Een rustmoment
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Waarom een Serena Spa?
S T I J LV O L D E S I G N
De spa’s van Serena hebben een stijlvol, karakteristiek design. Al onze spa’s
zijn omkleed met Canadees cederhout. Door gebruik te maken van natuurlijke
materialen gaat uw spa op in de schoonheid van uw tuin of interieur.

N E D E R L A N D S FA B R I C A AT
De productie van onze spa’s vindt plaats in onze productiefaciliteit in
Harderwijk. Omdat we de productie in eigen beheer hebben, kunnen we de
kwaliteit bewaken en u een sterke garantie bieden. Hierdoor kunt u zorgeloos
genieten van topkwaliteit spa’s. Wilt u zien hoe uw eigen spa geproduceerd
wordt? U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze
showroom en fabriek in Harderwijk.

E X C L U S I E F M A AT W E R K
Doordat wij uw spa in eigen beheer produceren, kunnen wij de spa volledig
op maat voor u ontwerpen. Heeft u specifieke wensen op het gebied van
materialen, kleuren, filtering of waterbehandeling? Wij maken uw spa volledig
naar uw wensen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kom even
langs of neem contact met ons op!
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GEMA AKT IN NEDERL AND

Kies voor stijlvol,
karakteristiek design
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Een wellness spa
HYDROTHER APIE & MASSAGE
De Serena Spa’s zijn uitgerust met een grote verscheidenheid aan RVS
hydrojets. Optioneel kan een blower worden geïnstalleerd met 10 RVS
luchtjets. Zowel de combinatie van water met lucht als de kracht en de richting
van deze jets kunt u zelf instellen. Zo creëert u heel eenvoudig de door u
gewenste massage. Een hydromassage ontspant, geeft nieuwe energie en
werkt verlichtend bij vermoeide spieren en gewrichten.

I M PA C T J E T

PRESSIE JET

Een in richting verstelbare en

Een pressie jet heeft een intense,

krachtige jet met enkele straal.

dunne straal. Deze verbetert de

Voor voet-, been-

doorbloeding en is ideaal voor een

en rugmassage.

algemene lichaamsmassage.

WERVEL JET

R OTO J E T

Een jet met twee krachtige stralen met

Deze jet heeft een rustig masserende,

draaiende beweging. Perfect voor

draaiende straal met variërende

rug- en schoudermassage.

uitslag. Perfect voor voet-, been- en

Ook de kracht van de massage is per jet instelbaar. De gewenste combinatie
van water en lucht op basis van het venturi-principe zorgt voor de gewenste
hydromassage. Per jettype worden er verschillende variaties en afmetingen
geleverd, afhankelijk van het spa model.
Zie hiernaast verschillende voorbeelden.

KLEURENTHER APIE
Voor een ontspannen kleurentherapie zijn alle Serena Spa’s uitgerust met
ledverlichting waarvan u de kleur zelf kunt instellen. Kleurentherapie heeft een
positieve invloed op uw gemoedstoestand.

rugmassage.
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Oase van geluk
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Gebruikersgemak
S E R E N A S PA A P P
Comfort en gemak zijn de uitgangspunten voor

Met deze app bent u er zeker van dat uw spa altijd

het praktische gebruik van een Serena Spa.

klaar is wanneer u er gebruik van wilt maken.

Met de beschikbare Spa App heeft u toegang tot uw

In plaats van naar buiten te gaan en de knoppen te

spa via een directe verbinding in de buurt van de

bedienen op het paneel van de spa, kunt u met de

spa. Overal in uw huis waar u verbonden bent met

app de spa starten en de settings wijzigen met uw

een wifi-netwerk, of overal in de wereld met een

smartphone of tablet. De app biedt een volledige

internetverbinding naar uw smartdevice via 3G, 4G

bedieningsinterface, zodat u de temperatuur,

of wifi-hotspot.

de pompen en zelfs de filtratiecycli aan en uit kunt
zetten en kunt instellen.

IK BEN

Overal te bedienen
via de Spa App
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B E D I E N I N G VA N U I T D E S PA
Zit u in de spa? Dan kunt u met het waterdichte,

regelen. Voor een specifieke, persoonlijke

digitale bedieningspaneel de hydromassage,

hydro-massage kunt u de hydrojets afzonderlijk

de temperatuur, het filtersysteem en de verlichting

van elkaar naar wens afstellen.
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Natuurlijk design
Grey wash

DE OMK ASTING
Voor de stijlvolle, natuurlijke en karakteristieke omkasting van de spa wordt
Canadees cederhout van de hoogste kwaliteit gebruikt. De natuurlijke oliën
in het hout maken het een duurzaam en waterafstotend materiaal dat alle
weersinvloeden en aantastingen doorstaat. Door de unieke eigenschappen
White wash

is dit hout zeer geschikt voor de omkasting van een Serena Spa. Een lange
levensduur is daarmee gegarandeerd. Het Canadees cederhout wordt
op verantwoorde wijze gekapt, verwerkt en vervoerd. Zo voorkomen we
onnodige druk op de natuur.

Natural

PERSOONLIJKE KEUZE
De cederhouten omkasting kan op aanvraag in elke kleur gebeitst worden.
Ook een moderne ombouw van kunststof of aluminium behoort tot de
mogelijkheden. Hiermee past een Serena Spa altijd bij het ontwerp van uw
tuin of binnenruimte.

Red Cedar
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E E N E Y E C AT C H E R

Voor de perfecte
achtertuin
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De sterkste kuip

Pure White

D E KUIP
De kuip is gemaakt van hoogwaardig acryl. Dit oersterke materiaal is
UV-bestendig, kleurvast en maakt de spa bestand tegen krassen en stoten.
Tevens is het makkelijk schoon te houden. De kuip wordt van binnenuit
verstevigd met een combinatie van meerdere lagen hars en glasvezel.

White Marble

Een full-foam isolatie zorgt ervoor dat de kuip optimaal is geïsoleerd
tegen warmteverlies.

Om de kwaliteit te garanderen en waarborgen, worden onze kuipen met
de hand in onze eigen productiefaciliteit in Harderwijk vervaardigd. Wij
onderscheiden ons zo van andere spa leveranciers. Doordat wij veel

H O O GWA A R D I G A C RYL

Voor ultiem
comfort
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vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze spa’s, geven we u hier zelfs 10

Midnight Opal

jaar garantie op.

Oyster Opal
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I K S TA

Prachtig in elke tuin
Barcelona - Turnhout
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Serena Spa
collectie
S U P E R I O R Q U A L I T Y S PA S
Serena Spa staat garant voor Europese kwaliteit.
De spa’s worden ontworpen en handmatig

Melbourne

Valencia

Barcelona

Cambridge

Edinburgh

Toronto

Compacte spa met een

Ergonomisch ontwerp binnen

Mooi ontwerp met een zeer

Uniek ontwerp met twee

Zeer ruim ontwerp met

De ruimste spa in het gehele

zeer efficiënte indeling.

een compacte ruimte.

efficiënte hydromassage.

ligplaatsen naast elkaar.

verschillende typen zitplaatsen.

Serena Spa gamma.

Prijs vanaf € 10.995,-

Prijs vanaf € 8.995,-

gemaakt door mensen met jarenlange ervaring

Prijs vanaf € 11.795,-

Prijs vanaf € 15.495,-

Prijs vanaf € 15.495,-

Prijs vanaf € 16.495,-

en passie voor hun vak. Dit is te zien aan de subtiele
details. Zo is de omkasting tot in detail afgewerkt,
wordt er meer tijd besteed aan warmte-
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isolerende maatregelen en staat het onder hoge
druk behandelde frame garant voor een lange
levensduur.

Na een zorgvuldige controle wordt het logo
van Serena Spa geplaatst. Een erkend teken
van vakmanschap en zorg voor de toekomstige
spa gebruiker.

Chicago

New York

Porto

Lugano

Geneva

Familie spa met verrassend

Strakke vormgeving, veel

Royale en comfortabele spa

Ruime spa met kenmerkende

Luxe spa met kenmerkende

veel ruimte.

bewegingsruimte voor kinderen.

inclusief lounger.

ronde vorm.

ronde vorm.

Prijs vanaf € 11.995,-
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Prijs vanaf € 12.995,-

Prijs vanaf € 13.995,-

Prijs vanaf € 14.995,-

Prijs vanaf € 15.995,-
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Beste isolatie
D E KUIP
Een vaak gehoord beklag over een spa

Door het aanbrengen van een extra ABS

is het hoge energieverbruik. Een Serena Spa

bodemplaat zorgen we ervoor dat tijdens de

is de best geïsoleerde spa van Nederland.

koudere dagen er geen kou vanuit de grond

Hierdoor bespaart u op de energierekening en

omhoog trekt in de spa. Zo blijft er voor u niets

kunt u toch altijd en wanneer u maar wilt genieten

anders over dan te ontspannen en te genieten

van een aangename watertemperatuur.

van uw spa.

Uw spa is altijd op temperatuur, zonder hiervoor
extra hoge kosten te maken. Alles dankzij onze
unieke full-foam isolatie.

IK BEN

Energiezuinig
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Jouw Serena Spa
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Hoofdvestiging
Verkooppunten

S E R E N A S PA

De garantie van
Serena Spa

Harderwijk
Als producent van luxe wellness spa’s hebben wij alles in eigen beheer.
De monteur die uw spa bouwt, komt deze ook bij u installeren. U doet
geen zaken met een tussenpartij, maar met vakmensen met verstand
van zaken. Zo garanderen wij een lange levensduur van uw spa.

I N S TA L L AT I E E N S E R V I C E
Bij Serena doen we er alles aan om te zorgen dat u alleen nog maar hoeft te

Neem contact
met ons op

ontspannen. Van het maken van een ontwerp voor uw terras of buitenverblijf,
tot het transport en de installatie van uw spa; wij regelen het voor u.

GAR ANTIE
Serena biedt 10 jaar garantie op de kuip en 2 jaar op de techniek van de
Serena Spa.

Nobelstraat 26, 3846 CG Harderwijk
info@serenaspa.nl

OVERTUIGD?
Bel +31 (0)341 217 161 en plan een afspraak in onze showroom.

+31 (0)341 217 161
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Serena Spa | Nobelstraat 26 | 3846 CG Harderwijk
+31 (0)341 217 161 | info@serenaspa.nl | www.serenaspa.nl

© Serena Spa behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht op de producten of diensten eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te
brengen. De foto’s en tekeningen zijn louter indicatief en niet bindend. Alle foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en verveelvoudigd op welke wijze dan ook. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

