Celebrity Hot Tubs® spa, standardutrustning

Sätt guldkant på tillvaron med ett Hollywood,

Insida akryl

Glacier

Broadway, Napa eller Vegas spa. Vare sig du vill

Syntetisk exteriör

Mahogany eller Slate

koppla av ensam, vara tillsammans med dina barn,

Isolerat spa-lock

Walnut eller Charcoal

vara romantisk med din älskade eller partaja hela

Ljuskälla

Theatre™ LED belysning

natten så är ett Celebrity Hot Tub® spabad det bästa

Mugghållare

Ja

stället. Byggt med kvalitet och funktionellt utformat –

Nackkuddar

Ja

ditt Celebrity Hot Tub® spabad kommer att spela en

Kontroller på ovansidan Revolution™

betydelsefull roll i ditt liv, gång på gång. Celebrera och

Century Jetmunstycken Justerbara/utbytbara

droppa in för nöjes skull!

Jetmunstycken nacke Justerbara
Vattenfunktioner

Rogivande vattenfall

Koppla av till det rogivande ljudet av bubblande,

Isolering

Vap-R-Lock™

bakgrundsbelyst vattenfall. Lyssna på dina favoritlåtar
på Motown™ ljudanläggning (tillval) med MP3-

Celebrity Hot Tubs® tillval & tillbehör

anslutning. Eller upplev den uppskattade Theatre™

Insida akryl

Sterling Silver, Pacific Rim,

LED-belysningen när den förvandlar ditt spa till ett

Midnight Canyon

norrsken under vatten.

Jetmunstycken

Rostfria jetmunstycken

Vattenrening

CD Ozone reningssystem

Ljudsystem

Motown™ ljud

Wi-Fi

Fjärrkontroll med Marquis app

Trappa

Celebrity Hot Tubs® trappa II

Napa trappa

Napa trappa I

MAHOGANY

SLATE

Besök celebrityhottubs.com
för att titta på våra roliga
spa-videos!
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Napa är ett “retro” spa med en modern twist på den
klassiska, runda modellen! Detta tuffa spa med diameter
1 930 mm och höjd 864 mm rymmer sex personer
komfortabelt. Det erbjuder fem terapisäten med olika
höjd samt ett avsvalningssäte/trappa plus 15 st rogivande
massagejetstrålar. Dessutom ett plug-n-play ljudsystem
som ett bekvämt tillbehör.

Broadway är en perfekt scen med kreativa sittarrangemang:
ett säte för två med armstöd, en superdjup regissörsstol
med fantastisk terapi för benen, ytterligare ett djupt säte
med fullständig ryggterapi samt två säten med olika höjd.
Dessutom ett plug-n-play ljudsystem som ett stort plus.

Hollywood spa med plats för sex personer har allt. Den
generösa inredningen inkluderar en tillbakalutad vilstol
med jetstrålar från nacke till ben, två djupa terapisäten
med fullständig ryggterapi, två skålformade säten och ett
högt terapisäte med tillgång till jetstrålarna i fotbrunnen. Ett
rogivande vattenfall bidrar till atmosfären.

Vegas spa och dess unika sätesplacering ger komfort för
sju människor och innehåller två djupa terapisäten, två
sidosäten, ett säte på mellannivå, ett avsvalningssäte/
trappa och ett superdjupt säte där du kan sänka dig ner i
vattenterapin.

Napa

Broadway

Hollywood

Vegas

Mått (diam x h)

193 x 86 cm

Mått (diam x h)

196 x 196 x 86 cm

Mått (diam x h)

213 x 213 x 86 cm

Mått (diam x h)

213 x 213 x 86 cm

Antal platser

5/6

Antal platser

4/5

Antal platser

6/6

Antal platser

7/7

Volym

964 l

Volym

1173 l

Volym

1325 l

Volym

1401 l

Massagejetmunstycken

15

Massagejetmunstycken

28

Massagejetmunstycken

45

Massagejetmunstycken

50

Antal jetpumpar

1

Antal jetpumpar

1

Antal jetpumpar

2

Antal jetpumpar

2

Elförsörjning

230V (3 x 16A)

Elförsörjning

230V (3 x 16A)

Elförsörjning

230V (3 x 16A)

Elförsörjning

230V (3 x 16A)

Typ 200, jetmunstycken nacke 0

Typ 200, jetmunstycken nacke 2

Typ 200, jetmunstycken nacke 2

Typ 200, jetmunstycken nacke 2

Typ 200, jetmunstycken

5

Typ 200, jetmunstycken

11

Typ 200, jetmunstycken

27

Typ 200, jetmunstycken

21

Typ 300, jetmunstycken

9

Typ 300, jetmunstycken

13

Typ 300, jetmunstycken

12

Typ 300, jetmunstycken

23

Typ 400, jetmunstycken

1

Typ 400, jetmunstycken

2

Typ 400, jetmunstycken

4

Typ 400, jetmunstycken

4

C E L E B R I T Y H O T T U B S ® : D roppa in f ö r n ö jes skull !

