Meer dan 40 jaar tot uw dienst ! Wij helpen u graag !

Profiteer nu - Geniet van uw eigen Artesian - ACTIE.
Prijzen zijn steeds afhankelijk van het gekozen model, jetversie en jouw gekozen opties
South Seas Spas Special Edition
Kuip Wit/grijs gemarmerd, ombouw grijs

Van €5.695 tot

€14.995

* 35 Helix jets,nekwaterval,nek/schoudermassage
* Balboa Sturing & display + 2 krachtregelingen
* energiezuinige 2-standen Jetpomp
* Ozon, Abs kunststof bodem , goede isolatie
* Dynastar LED lichttherapy met 4 lampen
* Artesian Muziek Experience in optie

Garden Spas
Pure White kuip, Perma Black ombouw

Van €4.695 tot €8.595
* 27 rvs massage jets
* Full foam isolatie
* energiezuinige Jetpomp/circulatiepomp
* Ozon waterzuivering
* Lichttherapy Led verlichting
* ABS kunststof bodem

Nu unieke korting tot …..

Nu unieke korting op …..

* Limited Editie, made by ARTESIAN

*Made by ARTESIAN in the U.S.A

Artesianspas, de meest energie efficiente, krachtigste Unieke Spa !
Artesian Spas Elite
Kuip Mineral White, Ombouw Noir

Europese infraroodcabine

>dan €16.999 tot ..euro
* krachtregeling/bediening per plaats
* 55 tot 71 rvs Helix jets, Full foam isolatie
*4 a 5 energiezuinige Jetpompen + 1a 2 circpomp
*ProPure Crystal AOP waterzuivering

130cm x 90cm x191cm

*Dynabright lichttherapy + Aquaserene waterfeat.
*Optie Radio Bthoot+speakers & subwoofer
*Diverse andere optie's & kleuren mogelijk….

nu uitzonderlijke korting
op beperkte voorraad

* Magnesiumoxidestralers ( 25 jaar garantie )
* Electronische sturing, 2 jaar garantie.
* Binnenzijde Ceder, buitenkant Ayous hout
* Luxe glas afwerking , Aromatherapy

Enkel verkrijgbaar bij:
VAN BAELEN BVBA GROTE BAAN 570 3530 HELCHTEREN GSM 0475/766.849 TEL 011/521.060

LAATSTE MODELLEN met serienummer 2019 AAN SPECIALE NETTO PRIJZEN !
South Seas Spas
Infraroodcabine -> nu gratis plaatsing !!
Kuip & ombouw in verschillende kleuren

Europese Infraroodsauna infraroodcabine
*Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
*Beste materialen, aan aantrekkelijke prijs
Eigenschappen van onze cabine's:
*elektronische digitale sturing
*Quarts full spectrum infrarood stralers
*Canadees Red Ceder met certificaat
*Stralers vergelijkbaar met de Philips Vitae
stralers, Low Glare, 57x15cm /straler
*LED lichttherapie 2x tube 42 leds
*Soundsysteem met hitte- en
vochtbestendige speakers
*Dikte ceder planchet 8mm, wanden dikte 5a8cm.
* vloerverwarming ingebouwd - aromatherapie

Profiteer nu %% korting

*degelijk & goede garantie

Van €5.695 tot €14.995

*stralingsvelden IR aangepast worden. (Korte golf, middellange golf, lange

* grote keuze in afmetingen en kleuren
* 19 tot 65 rvs jets, nekwaterval
* 1 tot 3 electronische Jetpompen
* Ozon , AOP Ozon-UV, Abs kunststof bodem
* Dynastar DX LED lichttherapy met 4+6 lampen
* ArctiPack Isolatie of Full foam isolatie.
* Optie's muziek, Frog, Pato,AOP, ,,,,,
* Garantie 12 jaar op constructie, 2 jaar techniek

golf) door de sturing
*Europese produktie

Maandelijks zijn er grote containers
met Artesian-Spas van de U.S.A.
onderweg naar Artesian-Spas Belgie.
Artesian-Spas bij Van Baelen bvba
* kwaliteit
* service
* zekerheid
* energiezuinig
* Unieke Helix massage

Onze infraroodsauna's zorgen voor:
-volledige ontspanning van het spierweefsel
-kan genezende werking hebben bij spierpijn, rugpijn, verstuikingen, reuma,
diabetes, acné, artritis, darm- en maagstoornissen
-dieptereiniging van de huid
-vertraging verouderingsproces
-bevordering van de doorbloeding
-passief fitness effect
-verhoogde transpiratie en verhoogde weerstand tegen infectie's en versterking
van het immuunsysteem
-bevrijding van giftige stoffen
-het goed gevoel effect door de lage temperatuur
-snelle opwarming, laag energieverbruik
-gebruiksvriendelijk
Cabine's magnesiumoxide vanaf 1.599 euro.
InfraCombi Ceder/ceder 130 met full spectrum en
magnesiumstralers vanaf 2.499 euro

* Massage regelbaar naar jouw smaak
* Milieubewuste fabrikant
* Mooie modellen goede zit/ligplaatsen

Enkel verkrijgbaar bij:
VAN BAELEN BVBA GROTE BAAN 570 3530 HELCHTEREN GSM 0475/766.849 TEL 011/521.060

