Warmer feelings

For the perfect
bathing experiences

Showroom prijslijst

Bedankt voor uw interesse in de Kirami Hottubs.
Kirami ontwikkelt, test en produceert vanaf 2001 de Hottubs in haar eigen fabrieken. Door het gebruik
van de juiste materialen, de manier van bouwen en het Fins vakmanschap zijn de Kirami Hottubs van
uitstekende kwaliteit. Alle Kirami Hottubs zitten comfortabel en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Hierdoor
is Kirami de grootste Hottub-producent en al jaren marktleider in Europa.
Gebouwd van duurzame materialen
Alle Hottubs worden op een verantwoorde manier geproduceerd. Er wordt gebruik gemaakt van
duurzame materialen, zo gebruiken we alleen FSC-houtsoorten. Niet alle houtsoorten en kunststoffen
zijn geschikt om in Hottubs toe te passen. Dit ligt aan de natuurlijke eigenschappen van de materialen.
Door de juiste keuze in materialen en manier van produceren kunt u vertrouwen op een Hottub met
een lange levensduur. Is uw Hottub na jarenlange trouwe dienst toe aan vervanging? Dan is de Hottub
volledig recyclebaar.
Alle Kirami Hottubs worden gebouwd volgens de Europese veiligheidsnorm EN 17125.
Gebruiksvriendelijk voor iedereen
De Kirami Hottubs zijn zeer gebruiksvriendelijk. Of u nu alle tijd heeft tijdens uw vakantie of ’s avonds
na het werk van uw Hottub wilt genieten, wij vinden dat dit op elk moment van de dag moet kunnen.
Daarom zijn de Hottubs snel klaar voor gebruik en hebben ze weinig onderhoud nodig. Omdat de
Hottub zo gebruiksvriendelijk is, gaat u hem ook vaker gebruiken.
Keuze uit vele unieke Hottub modellen
Kirami blijft continu met de tijd meegaan. Daarom hebben we vele unieke Hottub-modellen in wel 400
variaties en in alle prijsklassen. Er is dus altijd wel een Hottub die bij uw gebruik, uw gezelschap,
budget en tuin past. Graag helpen wij u om het juiste bad voor u uit te zoeken.
Plaatsing en installatie
De Kirami Hottubs zijn licht in gewicht en eenvoudig te plaatsen op elke vlakke ondergrond. U krijgt
een duidelijke handleiding, waardoor u de Hottub gemakkelijk zelf kunt installeren.
Service en Garantie
Kirami biedt 2 jaar garantie op haar producten voor particulier gebruik. In Nederland hebben we een
eigen servicedienst voor de hele Benelux en delen van Duitsland.
Uw Hottub altijd snel geleverd
In het distributiecentrum in Nederland staan meer dan 100 Hottubs op voorraad. Wekelijks wordt hier,
via de vaste lijndienst, de voorraad aangevuld. Ook bijna alle benodigdheden en onderdelen zijn hier
op voorraad. Hierdoor hebben wij altijd een korte levertijd.
Ervaar de rust van een Hottub!

Tiny Kunststof
De Tiny is een heerlijk bad voor twee, heeft maar 500 liter waterinhoud en wordt standaard geleverd met de Cult
houtgestookte kachel. De zit is als in een badkuip voor twee. Deze Tiny is zeer compact en is ook verkrijgbaar als
elektrische variant.
Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub
Houtsoort
Thermowood
*meerprijs vintage-black €150

1-2 personen
500 liter
90-120 min
170 x 71,5 cm
98 cm
83 cm
50 kg
Kachel
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Tubtainer 2 kW
Incl. thermocover

Prijs in BTW

Meerprijs
Thermocover

Chill
De lage Chill is 30 cm lager dan de standaard Hottubs. Deze hottub staat minder kolossaal in de kleinere tuinen. In deze
Hottub legt u de benen gestrekt voor u uit en zit u goed met twee a drie personen. De hoogte van 80cm biedt als voordeel
dat tijdens de levering de Hottub op de zijkant door een tuinpoort past van 90cm breed.
Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub
Houtsoort
ST Coalblack

Kachel
Micu 30 kW
Tubtainer 2 kW
Incl. thermocover

3-4 personen
850 liter
180 minuten
Ø170
80 cm
65 cm
70 kg
Prijs in BTW

Meerprijs
ABS bolle afdekking
Thermocover

Compleet in set:
Step-in trap

Thermometer

Vinyl afdekzijltje

Hitteschild

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Milly
De Milly heeft een binnenkuip van het sterkste HDPE-kunststof. Deze Hottub heeft een klein cooldown zitje, zodat u even
af kunt koelen om daarna weer heerlijk terug in het warme water te gaan. Het sterke HDPE wordt gemaakt van 70%
gerecycled HDPE en 30% nieuw HDPE-kunststof. Door de nieuwste machines en productietechnieken wordt wel 70% in
energie bespaard tijdens de productie. Deze Hottub biedt ruim plaats aan vier á vijf personen.
Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub
Houtsoort
Fins sparren
Coalblack/Darkwalnut

4-6 personen
940 liter
90-120 min
Ø170 cm
107 cm
90 cm
80 kg
Kachel
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Tubtainer 2 kW
Incl. thermocover
Waterboiler
Incl. ABS cover

Prijs in BTW

Meerprijs
ABS bolle afdekking
Thermocover
LED-verlichting
Hybride 2 kW tubtainer
Tubtainer 3 kW (meerprijs op 2 kW)
CF23 waterzuivering incl. leidingwerk
Wateronderhoudspakket (Starterset Aquakristal,
pH-, teststrips, extra filter, filterspray, schepnet)

Steady Flow elektrisch 3 kW met 4 jets
Houtsoort
Prijs in BTW
EP Composiet Black
Thermowood
In set met thermocover ipv vinyl afdekzeiltje

Compleet in set:
Step-in trap

Thermometer

Vinyl afdekzijltje

Hitteschild

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Breezy
De Original Breezy is Kirami’s prijspakker en gebouwd naar het populaire model Comfort Cozy. De zit in de LDP- kuip is net
zo comfortabel, het gebruiksgemak ook. Met zijn tweeën kunt u heerlijk onderuit relaxen, met twee stellen is er ruim
plaats en met het eigen gezin is er ruimte voor vijf a zes personen. De Breezy is standaard uitgerust met de buitenkachel
Cult 36Kw met 1.5m schoorsteenhoed en hitteschild. Heeft u een kleinere tuin dan adviseren wij een meter extra
schoorsteenpijp. De Breezy kun je helemaal samenstellen zoals je wilt.
Houtsoort
Fins sparren
Coalblack/Darkwalnut

EP composiet
Black/Mocca

Thermowood
*meerprijs vintage-black €150

Red Cedar

Kachel
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler (incl. ABS cover)
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler (incl. ABS cover)
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler (incl. ABS cover)
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler (incl. ABS cover)

Prijs in BTW

Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub

4-6 personen
1060 liter
90-120-150 min
Ø170 cm
110 cm
91 cm
100 kg

Meerprijs
ABS bolle afdekking
Thermocover
LED-verlichting
Hybride 2 kW tubtainer
Tubtainer 3 kW (meerprijs op 2 kW)
CF23 waterzuivering incl. leidingwerk
Wateronderhoudspakket (Starterset Aquakristal, pH-,
teststrips, extra filter, filterspray, schepnet)

Compleet in set:
Step-in trap

Thermometer

Vinyl afdekzijltje

Hitteschild

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Family M
De Family M is speciaal ontwikkeld op basis van vragen en feedback van onze showroombezoekers. Vele suggesties van
klanten zijn in dit model verwerkt. Zo is deze Hottub uitgerust met twee hoeken waar u comfortabel tegen aan kunt
leunen. Op het cooldown-zitje kunt u even hoger afkoelen, om daarna weer heerlijk onder te dompelen in het warme
water. Deze Hottub is compact van binnen, heeft dus minder waterinhoud, waardoor hij sneller op temperatuur is. Het
cooldown-zitje wekt in combinatie met de familytrap als een verhoogde instap, ouderen en/of mensen die moeilijker ter
been zijn kunnen hierdoor zeer eenvoudig in- en uitstappen.
De Family M is geschikt tot vier volwassenen. Het sterke LDPE-kunststof zit heerlijk zacht en comfortabel. Deze Hottub is
verkrijgbaar in vele variaties qua binnen kleuren, afwerkpanelen en kachels. Een drankjeshouder is geïntegreerd in de
kuip.
Houtsoort
Fins sparren
Coalblack/Darkwalnut

EP composiet
Black/Mocca

Thermowood
*meerprijs vintage-black €150

Red Cedar

Kachel
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler
Cult 36 kW
Macu 40 kW
Cube 48 kW
Tubtainer 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler

Prijs in BTW

Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub

3-5 personen
890 liter
75-110-135 min
Ø170 cm
110 cm
91 cm
100 kg

Meerprijs
Thermocover
LED-verlichting
Family trap Thermowood
Hybride 2 kW tubtainer
Tubtainer 3 kW (meerprijs op 2 kW)
CF23 waterzuivering incl. leidingwerk
Wateronderhoudspakket (Starterset Aquakristal, pH-,
teststrips, extra filter, filterspray, schepnet)

Compleet in set:
Step-in trap

Thermometer

ABS deksel

Hitteschild

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Family L
De Family L is een heerlijke ruime Hottub voor het hele gezin of een groter gezelschap. Het is meteen ook het perfecte
plonsbad voor de kids in de zomer, met nooit te koud water. Deze Hottub is het snelste warm met de zeer zware Kirami
Tube kachel.
De interne bank rondom is iets breder en hoger dan bij de maat M Hottubs en biedt meer beenruimte. De cooldown-zit
heeft een ideale ronding in beide hoeken zodat u deze ook heerlijk kunt gebruiken als rug- en armleuning. Het cooldownzitje wekt in combinatie met de familytrap als een verhoogde instap, ouderen en/of mensen die moeilijker ter been zijn
kunnen hierdoor zeer eenvoudig in- en uitstappen. Het sterke LDPE-kunststof zit heerlijk comfortabel en zacht.
Houtsoort
Fins sparren
Coalblack/Darkwalnut

EP composiet
Black/Mocca

Thermowood
*meerprijs vintage-black €150

Red Cedar

Kachel
Cube 48 kW
Tube 60 kW
Tubtainer 3 kW
Waterboiler
Cube 48 kW
Tube 60 kW
Tubtainer 3 kW
Waterboiler
Cube 48 kW
Tube 60 kW
Tubtainer 3 kW
Waterboiler
Cube 48 kW
Tube 60 kW
Tubtainer 3 kW
Waterboiler

Prijs in BTW

Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub

6-8 personen
1290 liter
105-120-150 min
Ø200 cm
110 cm
92 cm
125 kg

Meerprijs
LED-verlichting
Family trap Thermowood
Hybride 2 kW tubtainer
Tubtainer 3 kW (meerprijs op 2 kW)
CF23 waterzuivering incl. leidingwerk
Wateronderhoudspakket (Starterset Aquakristal, pH-,
teststrips, extra filter, filterspray, schepnet)

Compleet in set:
Step-in trap

Thermometer

Thermocover

Hitteschild

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Woody Tiny
De authentieke houten Tiny geeft de echte beleving van een houten bad. De Woody Tiny is een heerlijk bad voor twee. Er
is keuze tussen de houtsoorten in Fins verduurzaamd Thermowood en Canadees Red Cedar. Dit bad is verkrijgbaar met
elektrische verwarming en houtgestookte hottubkachel of als dompelton zonder verwarming.

Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub
Houtsoort
Thermowood
Red Cedar

1-2 personen
640 liter
75-120 minuten
170 x 71,5 cm
98 cm
85 cm
85 kg

Kachel
Micu 30 kW
Tubtainer 2 kW (incl. thermocover)
Micu 30 kW
Tubtainer 2 kW (incl. thermocover)

Prijs in BTW

Meerprijs
Thermocover
Red Cedar houten deksel

Compleet in set:
Step-in trap

Thermometer

Vinyl afdekzijltje

Hitteschild

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Woody & Woody Premium
Al sinds 2001 worden deze authentieke baden in Fins Thermowood-hout geproduceerd. De Kirami Woody is verkrijgbaar
in diverse maten en met verschillende buitenkachels.
M
L
Red Cedar behoort zeker tot de premium lijn. Het echte
Canadees Red Cedar geeft deze authentieke houten Hottubs
een heerlijke geur. Dit Red Cedar wordt mooi zilvergrijs, is
onderhoudsvrij en staat prachtig in elke tuin. Red Cedar staat
bekend als één van de meest duurzame houtsoorten om
houten Hottubs van te maken.

Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Diameter buitenzijde
Hoogte
Diepte
Leeggewicht hottub

4-6 personen
1460 liter
90-120 minuten
Ø170 cm
108 cm
95 cm
125 kg

6-8 personen
2060 liter
150 minuten
Ø200 cm
108 cm
95 cm
160 kg

Het Finse vakmanschap staan bij deze houten Hottubs zeker voorop.
Bij elke authentieke houten Hottub adviseren wij een goede waterzuivering.
Houtsoort
Thermowood

Afmeting
M

L

Red Cedar

M

L

Kachel
Cube 48 kW
Tube 60 kW
Elektrisch 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler
Tube 60 kW
Elektrisch 3 kW
Waterboiler
Cube 48 kW
Tube 60 kW
Elektrisch 3 kW (incl. thermocover)
Waterboiler
Tube 60 kW
Elektrisch 3 kW
Waterboiler

Prijs in BTW

Meerprijs
Thermocover Ø170 cm

Compleet in set:
Step-in trap

Thermometer

Hitteschild

ABS deksel
Voor Ø170 cm

Thermocover
Voor Ø200 cm

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Dippy hottubs/dompeltonnen
De Kirami Dompelton wordt aangeboden als los bad, zoals een dompelton hoort te zijn. De dompelton is verkrijgbaar in
verschillende maten en kun je samenstellen met Red Cedar of Thermowood hout.

Model
Tiny Kunststof
Woody Tiny
Houten dompelton
Ø170 cm

Houtsoort
Thermowood
Thermowood
Red Cedar
Thermowood
Red Cedar

Prijs in BTW

Meerprijs
Vinyl afdekzeil Ø170 cm
ABS bolle afdekking Ø170 cm
Thermocover Ø170 cm
Tiny vinyl afdekzeil
Tiny thermocover
Avantopool ijsbad installatie

Compleet in set:
Step-in trap

Bezorging

Drempellevering aan huis
binnen NL (excl. Wadden)

Icetubs
Hanki
De Avantopool Hanki is een betaalbare en eenvoudig te verplaatsen icetub met een externe koelunit. Ideaal voor het
nemen van een verfrissend bad of voor koudetherapie. De hanki is iets groter dan de Kinos.
Aantal personen
Netto waterinhoud
Opwarmtijd
Afmetingen incl. trap
Gewicht leeg
Gewicht gevuld
Temperatuur
Icetub
Hanki
Cover
Koelunit

1-3 personen
350-450 liter
180 minuten
146 x 79 x 100 cm
39 kg
400-450 kg

tussen +4°C en +16°C
Prijs in BTW

Kinos
De Avantopool Kinos is de eerste compacte en mobiele icetub op de markt. Met de Avantopool Kinos profiteer je thuis van
alle voordelen van koudetherapie. De watertemperatuur is in te stellen tussen de +4°C en +38°C, dus ook voor het nemen
van een warm bad is de Avantopool Kinos de juiste keuze.
Aantal personen

1-3 personen

Netto waterinhoud

350-450 liter

Opwarmtijd
Afmetingen incl. trap

180 minuten
154 x 113 x 122 cm

Gewicht leeg

147 kg

Gewicht gevuld

450 kg

Temperatuur
Energieverbruik (kWh/per dag)
Vereiste stroomvoorzieningen
Geluidslevel
Icetub
Kinos
Wateronderhoudspakket Kinos
(filterpakket 5st., dompelpomp,
teststrips, magic spons 3st.)

tussen +4°C en +38°C
5
230V / 50hZ
54 dB
Prijs in BTW

Neopreen sokken

Neopreen short

Accessoires
Assschep

Luchtschuif

Roerpeddel

Afvoerslang

Kindling Cracker

Nekkussens

Step-around

Step-around 2x

Set van 2 stuks

(meersprijs)

(meerprijs)

TW
RC

TUBBAR Kirami

Drankenhouder
TW

Schoorsteen

Glasdeur

Drink ARC

TW
RC

Drink ARC hangend
TW
RC

Bodemplaat

TW
RC

Kachelverlenging

Extra meter Ø120 – Ø150

Servicedienstlevering (samen plaatsen en installeren)
Minder dan 80 km
80 km – 125 km
125 km – 250 km
250 km – 350 km
Meer dan 350 km op aanvraag
Meerprijs
Installatie waterzuivering
Installatie waterboiler

Aslade

Waterzuivering en onderhoud
Cartridgefilterpomp (CF23)

Zandfilter met UV

Tubtainer 2kW

Inclusief aansluitset

Inclusief aansluitset

Inclusief aansluitset

Inhangfilterpomp

Wanddoorvoer

Biozeep / Kachelreiniger

.

Met zeefje

1st.
2st.

Starterset Mini

MiniQuick di-chloor

Estelle Filtercleaner

Extra filter

Lo-Chlor filterreiniger

Chloor testset

Starterset Aquakristal

Inhang
CF23

Schepnet
.

pH- / pH+

Teststrips

Hottubselect.nl
Wanroijseweg 36-36a
5451 HA Mill
Bel: +31 (0) 413275566
E-mail: info@hottubselect.nl

