
ConstantClean™ är hjärtat  The 
Ultimate Hot Tub Experience!™ innebär också 
branschens renaste vatten. Det rena vattnet 
kommer från ett överlägset system utformat 
för att ge ett rent och fräscht vatten, fritt från 
föroreningar. Vårt enkla men ändå sofistikerade 
ConstantClean™-system innehåller vår 
unika Vortex™-filtrering som tar hand om allt 
vatten, från bottnen av spat till ytan. Systemet 
pumpar mer vatten (liter/minut) genom en 
större yta av Microban®-filtret än något annat 
system. Sedan drar pumpen vattnet genom 
värmaren till ozoniseraren, som använder 
ozon för att syresätta alla bakterier och andra 
föroreningar innan det åter omvandlas till syre. 
Mineraler och reningskemikalier tillsätts genom 
vårt behändiga, inbyggda rörsystem för att 
ytterligare mjukgöra och rena vattnet i en 
automatisk och kontinuerlig process. 

SmartClean™ är hjärnan Hela vårt system 
styrs av vår SmartClean™ mjukvara efter ett 
automatiskt schema, dels sedan du använt ditt 
spa och dels efter ett förprogrammerat dagligt 
schema. Du behöver bara fylla på reningsmedel 
och andra vattenbalanserande tillsatser som 
du behöver för stunden. Den här allsidiga 
hanteringen av vattenreningsprocessen 
innebär minskad kemikalieförbrukning, längre 
tid mellan tömning och återfyllning av vatten 
samt dessutom kristallklart, rent vatten i timme 
efter timme av ren njutning. Verkligen det allra 
renaste vattnet.

Uppnå inre 
lugn varje 

dag.

Det är att Ha Den fantaStiSka 
förMånen aV att…

alltiD Ha tillgång till aVSkilD aVSlappning i •	

träDgårDen eller på altanen.

Ha tillgång till ett UtryMMe Där DU kan Vara •	

för Dig SjälV eller tillSaMManS MeD Dina 

närMaSte.

kUnna njUta aV Den terapeUtiSka •	

VattenMaSSagen SoM får Dig att Må bra.

Ha tillgång till en VaCkert UtforMaD •	

proDUkt SoM båDe förbättrar oCH 

UtVeCklar Din tillVaro.

äga en kValitetSproDUkt SoM är Det MeSt •	

tillförlitliga Spa DU kan köpa.

Ha tillgång till Det kanSke öVerlägSet •	

bäSta HyDroterapiSySteMet SoM gör att DU 

kan rikta oCH Styra Den MeSt effektiVa (liter/

MinUt) Vattenterapin preCiS SoM DU Vill Ha Den.

Ha ett SofiStikerat VattenVårDSSySteM •	

SoM är enkelt att Hantera oCH SoM 

garanterar rent oCH fräSCHt Vatten för 

Ditt VälbefinnanDe, Varje Dag, Varje VeCka, 

året rUnt.

känna tillfreDSStällelSe MeD att DU ValDe •	

MarknaDenS kanSke bäSta Spa, leVererat aV 

MarqiS Spa MeD öVerlägSen DriftSäkerHet, 

DeSign, konStrUktion, SerViCe oCH garanti.

ultimata spa-upplevelsen?
Hur är den 

www.marquisspas.com  
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1.  Vortex bräddavlopp tar bort 
föroreningar som sololja och 
hudkräm från ytan och leder det 
sedan in i filterbehållarna som tar 
bort föroreningar och partiklar

2.  Vatten sugs också ut från 
en bottenventil genom ett 
säkerhetsgaller

3.  Vatten tvingas uppåt genom filtret 
för att ta bort skräp som kan 
samlas på bottnen i ditt spa och 
därmed blandar, återcirkulerar och 
filtrerar allt vatten, från bottnen till 
ytan. Det innebär att ca 90.850 
liter vatten cirkulerar dagligen! 
(Baserat på att man använder en 
MP160-pump)

4.  Filtrerat vatten dras in i den 
primära jet-pumpen

5.  Vatten dirigeras genom 
högflödes-värmesystemet

6.  Ozoniserarens högeffektiva 
och energieffektiva utformning 
förvandlar syre till aktiverat ozon. 
Mazzei®-injektorn blandar ozon 
med vatten som sedan överförs 
till blandningskammaren

7.  Bakterier och andra föroreningar 
oxideras innan ozonet åter 
omvandlas till syre

8.  Överblivet ozon och omvandlat 
syre återinförs till spa-vattnet 
genom ett speciellt munstycke för 
maximal effektivitet

9.  Vatten passerar genom det 
inbyggda reningssystemet och 
behandlas med naturliga mineraler 
och brom innan vattnet återförs till 
spa 

ManöVrera Ditt Spa MeD bekVäMa oCH lättHanterliga 
kontroller

energieffektiV oCH tillförlitlig i  alla VäDer 

Låt oss rensa luften när det gäller rent vatten!  Du får förmodligen höra 

av någon att de har ”kemikaliefria” spa … eller att saltvattensystem är en kemikaliefri 

metod för ett spa. Det är sant att det då och då dyker på ännu ett salt- eller UV-

system som inte ”kräver” kemikalier för vattenrening … ytterligare en ny uppfinning 

som ersätter de system som skyddat människor och deras spa i decennier. några 

år senare försvinner de här systemen eftersom de förstör utrustningen eller för 

att de inte klarar av att rena vattnet ordentligt. Vi vill fortsätta att testa alla sådana 

här ”uppfinningar” för att se om de kan användas i våra spa … men vi fortsätter att 

rekommendera det vi vet är det säkraste och renaste systemet för våra kunder 

och för våra spa. Vårt system för att hantera vattenreningen är fortfarande the 

Ultimate Hot tub experience!™

SofiStikeraD, fUnktionell oCH elegant UtforMning plaCerar 
MarqUiS* i  en klaSS för Sig 

BeSök marquiSSpaS.Com för att 
titta på våra roLiga Spa-videor! 
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ConstantClean™ –  följ med strömmen



SHOW™ EP IC™ W ISH™EUPHOR IA™

mått  229x239x90cm 
vikt tom/fylld 490/2296kg 
volym 1795 l kapacitet/
säten 5/5 
el   230V 16/32 amp 
jetmunstycken 82 
specialitet 3  jetmunstycken

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 6 (3 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 18 
HK™12 jetmunstycken 25 
HK™16 jetmunstycken 7
HK™40 jetmunstycken 26 
gejser jetmunstycken 0 
whirlpool -system -
zonterapi 6 H.O.T. Zones
kontrollsystem 9 knappar 
pump 3 MP160  
flöde 1815 LPM
SmartClean™ 2 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

mått  229x229x90cm
vikt tom/fylld 387/2088kg 
volym 1703 l 
kapacitet/säten 5/6 
el  230V 16/32 amp
jetmunstycken 65 
specialitet terapijätte

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 4 (2 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 12 
HK™12 jetmunstycken 20 
HK™16 jetmunstycken 17 
HK™40 jetmunstycken 10 
gejser jetmunstycken 2 
whirlpool -system -
zonterapi 3 H.O.T. Zones 
kontrollsystem 8 knappar 
pump 2 MP160  
flöde 1210 LPM
SmartClean™ 2 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

mått 229x229x90cm 
vikt tom/fylld 374/1887kg 
volym 1512 l 
kapacitet/säten 7/7 
el  230V 16/32 amp 
jetmunstycken 58 
specialitet whirlpool 

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 4 (2 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 16 
HK™12 jetmunstycken 8 
HK™16 jetmunstycken 17 
HK™40 jetmunstycken 13 
gejser jetmunstycken 0 
whirlpool -system yes
zonterapi 3 H.O.T. Zones 
kontrollsystem 8 knappar 
pump 2 MP160  
flöde 1210 LPM
SmartClean™ 2 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

mått 213x213x90cm 
vikt tom/fylld 356/1642kg 
volym 1285 l
kapacitet/säten 5/5 
el  230V 16/32 amp 
jetmunstycken 50 
specialitet kurvig

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 2 (1 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 25 
HK™12 jetmunstycken 10 
HK™16 jetmunstycken 4 
HK™40 jetmunstycken 8 
gejser jetmunstycken 1 
whirlpool -system -
zonterapi 3 H.O.T. Zones 
kontrollsystem 8 knappar 
pump 2 MP160   
flöde 1210 LPM
SmartClean™ 2 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

REWARD™

mått 217x217x90cm 
vikt tom/fylld 795/3659 
volym 350 l 
kapacitet/säten 6/6 
el  230V 16/32 amp 
jetmunstycken 58 
specialitet 2 gejsermunstycken

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 2 (1 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 11 
HK™12 jetmunstycken 21 
HK™16 jetmunstycken 12 
HK™40 jetmunstycken 10 
gejser jetmunstycken 2 
whirlpool -system -
zonterapi 3 H.O.T. Zones 
kontrollsystem 8 knappar 
pump 2 MP160  
flöde 320 GPM
SmartClean™ 2 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

SP IR I T™ M IRAGE™ RENDEZVOUS™*

mått 168x213x90cm
vikt tom/fylld 209/965kg
volym 757 l 
kapacitet/säten 3/4 
el  230V 16/32 amp
jetmunstycken 32 
specialitet kompakt

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 2 (1 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 3 
HK™12 jetmunstycken 8 
HK™16 jetmunstycken 15 
HK™40 jetmunstycken 4 
gejser jetmunstycken 0 
whirlpool -system yes
zonterapi 2 H.O.T. Zones 
kontrollsystem 7 knappar 
pump MP160
flöde 605 LPM
SmartClean™ 1 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

mått 201x201x90cm
vikt tom/fylld 215/1217kg
volym 1002 l 
kapacitet/säten 4/5 
el  230V 16/32 amp
jetmunstycken 38 
specialitet unik design

hydroterapi 3-2-1 Zone Control
HK™8 jets I nackhöjd 2 (1 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken  19 
HK™12 jetmunstycken 5 
HK™16 jetmunstycken 12 
HK™40 jetmunstycken 0 
gejser jetmunstycken 0 
whirlpool -system -
zonterapi 1 H.O.T. Seat
kontrollsystem 7 knappar 
pump MP160 m
flöde 605 LPM
SmartClean™ 1 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

mått 190 x 190 x 75cm
vikt tom/fylld 136/782kg
volym 646 l 
kapacitet/säten 2/3 
el  230V 16/32 amp
jetmunstycken 14 
specialitet Inomhus/ utomhus

hydroterapi 1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd   2 (1 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken  4 
HK™12 jetmunstycken 8 
HK™16 jetmunstycken 0 
HK™40 jetmunstycken 0 
gejser jetmunstycken 0 
whirlpool -system -
zonterapi 1 H.O.T. Seat
kontrollsystem 7 knappar l 
pump MP160 
flöde 605 LPM
SmartClean™ 1 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall
*Tillgänglig som Discovery-modell

PROM ISE™

mått 201x217x90cm 
vikt tom/fylld 268/1516kg 
volym 1249 l
kapacitet/säten 6/7 
el  230V 16/32 amp 
jetmunstycken 46 (48 2-Pump)
specialitet rymlig

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 2 (1 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 21 
HK™12 jetmunstycken 18 
HK™16 jetmunstycken 5 
HK™40 jetmunstycken 0 
gejser jetmunstycken 0 (2 on 2-Pump) 
whirlpool -system -
zonterapi 2 H.O.T. Zones (2-P) 
kontrollsystem 8 knappar 
pump 1 MP160  
flöde 605 LPM (1212 2-P)
SmartClean™ 1 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

RESORT™

mått 217x217x90cm 
vikt tom/fylld 336/1660kg 
volym 1325 l 
kapacitet/säten 6/6 
el  230V 16/32 amp 
jetmunstycken 58 
specialitet unik form

hydroterapi 3-2-1 Zone Control 
HK™8 jets I nackhöjd 2 (1 omgångar) 
HK™8 jetmunstycken 11 
HK™12 jetmunstycken 21 
HK™16 jetmunstycken 12 
HK™40 jetmunstycken 10 
gejser jetmunstycken 2 
whirlpool -system -
zonterapi 3 H.O.T. Zones 
kontrollsystem 8 knappar 
pump 2 MP160  
flöde 1210 LPM
SmartClean™ 2 Vortex-filter
vattentillbehör 2 vattenfall

Lys upp kvällen med Constellation™  Constellation™ är ett tillval som tar dig 

bortom stjärnorna! leD ljuspunkter omger ditt spa under vattenlinjen och accentuerar 

exteriören åt alla håll. Constellation™ ger dig möjlighet att utforma din belysning i 

dina favoritfärger eller också att växla mellan olika kulörer och skiftningar för både 

underhållning och avslappning. Syner, smaker, ljud och sensationer: Marquis® 

påverkar alla dina sinnen för att ge dig the Ultimate Hot tub experience!™

för reparation! 
dina utslitna delar
Lämna in 

the ultimate Hot tub experience!™ Den ultimate spa-upplevelsen innebär 

underhållning och upplevelser för alla sinnen … inklusive ljud- och videounderhållning, 

färgterapi, aromaterapi och mycket mer. adagio™ ljudanläggning har också fM-radio 

och bluetooth anslutning.  rf fjärrkontroll (tillval) gör att du kan sköta din egen spellista 

och en extra anslutning (tillval) kan också ge dig möjlighet att ansluta Mp3-spelare. 

Modellen Show har som tillval utfällbara videoskärmar och med en DVD-spelare blir 

det underhållningscentret i din trädgård.

the H.o.t. Seat, det ”heta” sätet, är det 

som anses ha den största terapimängden i 

varje spa-modell.

H.o.t. Zones, “heta” zoner, är områden 

med Hk™40 och geyser jetmunstycken 

med stor volym för suverän massage   

 = H.o.t. Zones 

marquiS Signature CoLLeCtion featureS
kontrollsystem revolution™ 7/8/9-knappar; styrning via lCD-skärm 
massagepumpar pumpar med två hastigheter; 160 lpM
jetmunstycken Hydrokinetic Hk™ -munstycke i rostfritt
H.o.t. Zones™ högeffektiva zoner för terapimassage 
SmartClean™ automatisk och programmerbar mjukvara för reningscykeln
ConstantClean™ integrerad Vortex™ -filtrering med Microban® och  

 rening i flera steg
Ceramaglass™  CD ozonerare med Mazzei™-insprutning
Maximizr™                 helisolerad med polyuretan och med Moisturebloc™ ytterkant
DuraShell® Microban® akryl (de flesta kulörer) 
 Structurbond™ laminerad glasfiber 
DuraWood™ allväders, underhållsfria, syntetisk ytor 
Durabase™ bottenplatta av formad abS-plast
DuraCover® polyuretanisolering 32 kg/m3 ; värmebevarande jämnbred kant
zonterapi Willamette river stenmönstrat fotutrymme 
vattenfall lamiflo™ pop-ups (2); eller bladerunner™ (2) vattenfall
huvudstöd Stoppade, elsastiska av eVa-vinyl
MoodMaker™ leD effektbelysning
aqua ambiance™  leD spa-belysning

marquiS Signature CoLLeCtion, tiLLvaL  
adagio™ ljud bluetooth™, subwoofer, dubbla högtalare
adagio™ control  rf ljudfjärrkontroll 
adagio™ port  extra uttag för ljud
Wifi fjärrkontroll med Marquis app 
Constellation™ leD in- & utvändigt ljussystem med kulör
aroma infusions™  vätskebehållare för  aromaterapi
aquavision™ adagio™, DVD & monitor enbart på modell Show
MicroSilk™ tillgänglig på: epic, euphoria, promise 1p, Spirit

marquiS BÄSta tiLLBeHörSpaket  
adagio™ ljud bluetooth™, subwoofer, dubbla högtalare, 
 rf ljudfjärrkontroll 
Constellation™ leD in- & utvändigt ljussystem med kulör
aroma infusions™  liquid aromatherapy dispenser
environments™  DuraWood Step 1, 86 cm förvaringsbänk 
 (varierar beroende på modell)
Cover Companion lyft för locket
extra  två mjuka handdukar, gummianka

rendeZvouS diSCoverY SpeCifikation
 DuraWood™ är uppbyggt av polyetenskivor, glacier akryl, utan vattentillbehör plus
 extra tillval:  DuraShell® färger, ozon

Högeffektiv terapi hos Marquis är unikt på 
det sätt som vi omsorgsfullt planerar det skiktade 
vattenflödet från våra pumpar. Vattnet leds via 
våra 3-2-1-zons Zone Control™ ventiler (som du 
kan använda för att anpassa flödet till önskade 
ställen), genom högflödesrör och ut via skyddade 
Hydrokinetic (Hk™) jetmunstycken.  Vi utnyttjar 
avancerad hydroteknik för att få vattenflödet att 
ge bästa möjliga massage på varje sittplats. Vi 
leder större volymer vatten genom vårt system för 
att effektivare kunna massera muskelmassa och 
djupt liggande vävnad utan att använda högt tryck 
(som andra tillverkare använder) och som kan 
irritera huden.

på vissa modeller har vi extra H.o.t. Zones™ 
skulder- länd-, fot- och terapistöd för att kunna 
ge branschens bästa riktade kontrollsystem för 
vattenmassage för de delar av kroppen som 
behöver mer vattenmassage.  Marquis ger 
verkligen the Ultimate Hot tub experience!™ när 
det gäller vattenmassage! 

duraSHeLL® interiör HöLJe

MoCHa DUraWooD

eSpreSSo DUraWooD

aSH DUraWooD

teak DUraWooD

Valnöt

CHarCoal

LoCk

          latte         Silke   CaMeo      oregon SolneDgång

 glaCiär     SilVerVirVlar    StillaHaVSregionen  MålaD öken

tUSCan SUn    MiDnigHt Canyon    Sierra granit   

miCroSiLk®  Using a Marquis hot tub with MicroSilk® is 
like giving your entire body an oxygen facial, moisturizing, 
hydrating and making your skin feel luxuriously silky as 

well as reducing fine lines and wrinkles. Micro-bubbles literally 
envelope your body in an effervescent cloud of oxygen. 

the fact you experience this wellness with Marquis is a major 
distinction. MicroSilk® technology has existed in the bath industry 
for several years. after each bath, all the water and impurities 
drawn from the skin are washed down the drain. in a hot tub, 
how you clean and reuse the water rather than dumping out 
wasted water each use is very important to understand. the best 
filtration/sanitation system in the industry…Marquis’ proprietary 
ConstantClean™ water management with SmartClean™ 
technology…is the superior system that effectively and quickly 
restores your water back to pristine.


