ATV™-14 SPLASH.

VATTENTRÄNING FUNGERAR VERKLIGEN!

Marquis® erbjuder 427 cm-serierna att inkludera ATV™-14 SPLASH-modellen. ATV™-14

Vattenträning är en viktig och levande del av sport-, fitness-, hälso- och wellnessdisciplinen

Splash tillfredsställer vattenentusiasten som vill ha en mindre intensiv simning, strecha, bada

idag. Oavsett om du motiveras av tävling, bättre kondition, att komma tillbaka efter en skada

och plaska i spabadet. Splash är utrustad med ett enkelt dragband och möjlighet till rodd
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eller helt enkelt vill hitta en hälsosam balans så är en vattenstödd miljö den perfekta lösningen.

med motstånd för att kunna tillhandahålla mångsidiga aktiviteter eller avkoppling som passar

Där kan du sänka ned din kropp och förbättra dess hälsosamma prestationsförmåga utan den

din livsstil.

påfrestning som förknippas med att springa eller andra aerobic-aktiviteter. För de allra flesta är

ATV™-14 och ATV™-17 SPORT.
ATV™-14 Sport och ATV™-17 Sport tar steget längre för att passa simmaren som vill ha
starkare flöde och kraftfullare motstånd för en tuffare träning. Deras tre 606 lpm-pumpar med
två hastigheter (1817 lpm i total pumpflödeshastighet) ger simträning samt skonsam styrkeoch rehabträning för bättre hälsa och välbefinnande. ATV™-17 Sport ger också ökade sim- och
träningsmöjligheter med en extra 91,4 cm på längden och ett extra vattendjup på 12,7 cm (135
cm i totalt vattendjup). Dragband med dubbla fästen erbjuder fler träningsmöjligheter med eller
mot vattenflödet i båda Sport-modellerna.
ATV™-17 KONA ÄR NUMMER ETT!
ATV™-17 Kona är topprestanda-karet på 518,2 cm med 2 st tvåhastighets 1,363 lpm-simändspumpar (2,726 lpm totalt pumpflöde).
Marquis® innovativa Whitewater-4-jetstrålar är exklusiva för Kona och ger en vägg av vatten
som maximerar dina val av simtempon och träningsdisciplin. Klass 4 white water är känt som
”avancerat” i utomhusidrottsvärlden. Med Whitewater-4 kommer du känna flödesskillnaden...
på riktigt. Konas exklusiva systemdesign använder sig i själva verket av Whiteater-4-jetstrålarna för ett vattenflöde utöver det som skapas av pumparna, vilket ger upp till 39% mer flöde
jämfört med andra jetstrålar i samma storlek som finns i alla andra spabad eller badkar.

ATV™-14 SPLASH/SPORT
storlek
vattendjup
vikt torr/full
vattenkapacitet
elektricitet
terapijetstrålar
ATV™-14 Splash sim-jetstrålar
ATV™-14 Sport sim-jetstrålar
ATV™-14 Splash pumpar
ATV™-14 Sport pumpar

SPECIFIKATIONER
428 cm x 227 cm x 142 cm
122 cm
971 kg / 7,511 kg
6,530 liter
32 A (50hz)
26
2 turbojetstrålar med stor volym
6 turbojetstrålar med stor volym
flödeshastighet 1817 lpm
1 tvåhastighets 606 lpm
3 tvåhastighets 606 lpm

ATV™-17 SPORT/KONA SPECIFIKATIONER
storlek
518 cm x 227 cm x 155 cm
vattendjup
vikt torr/full
vattenkapacitet
elektricitet
terapijetstrålar
ATV™-17 Sport pumpar
ATV™-17 Kona pumpar
ATV™-17 Sport sim-jetstrålar
volym;
ATV™-17 Kona sim-jetstrålar

En tredje 606 lpm-pump driver terapisätena och de revolutionerande flytjetstrålarna. Kona

135 cm
1,388 kg / 10,180 kg
9,085 liter
32 A (50hz)
26
3 tvåhastighets 606 lpm
2 tvåhastighets 1,363 lpm
och 1 tvåhastighets 606 lpm
6 turbojetstrålar med stor
flödeshastighet 1817 lpm
6 Whitewater-4, 2 flytjetstrålar;
flödeshastighet 3,785 lpm

har en dubbel flytjetstråle i mitten av karet som ger ett lyft till mellangärdet och undre bålen
under simträning. Detta ger en unik alternativ dynamik för din kroppsposition i vattnet under
träningen. Fästpunkter med två ändar och djupvatten-simselen för ökad mångsidighet och

UTVÄNDIGT DURAWOOD

INVÄNDIGT DURASHELL®

variation på styrka, dragband och motionsträning i ett vattendjup på 135 cm.

ASH

ESPRESSO

OCEAN BLUE

SKY BLUE

ATV™-14 OCH 17 STANDARDFUNKTIONER
ozonator
koronaurladdning
invändiga trappsteg
byggda enligt säkerhetsföreskrifter (ANSI)
12-punkters LED-belysning
terapisäten
1 djupt, 1 för avslappning
kontrollpanel
vänd inåt, placerad på sidan för lätt
åtkomst
filter
dubbel filtrering, 16,72 kvm
2 bräddavlopp
integrerat lock / LED-belysning
Isolering
kompakt skum
1 kg energilock
12,7 cm - 6,35 cm 			
lutning, tvådelat, Walnut eller Charcoal
utvändigt syntetmaterial
Ash eller Espresso
invändigt
Ocean Blue, Sky Blue, Frost White
simsele
ATV™ Splash (1), Sport och Kona (2)

det dock svårt att ha tillgång till vatten för att träna regelbundet, effektivt och på ett sätt som

ATV™-14 OCH 17 VALBARA FUNKTIONER
ljudsystem
Bluetooth, subwoofer,
4 infällda högtalare
ljudtillval
ljudport, flytande fjärrkontroll
invändig belysning
22-punkters LED-ljussystem
vattenfunktion
12-punkters fontän med LED-lampor
roddsystem
dragband och roddutrustning
ATV™-trappsteg
Ash eller Espresso (vänster eller höger sida)
träningstrappsteg
löstagbar Aqua Aerobic Step™
lyft för locket
2 Cover Companions™
Wi-Fi
förberedd för Wi-Fi

stressen flyta iväg eller en plats för lek och skratt med barnen. Med ATV™ får du ett äkta

ATV™ ULTIMATA PAKETET
ljudsystem
Bluetooth, subwoofer,
4 infällda högtalare
ljudtillval
ljudport, flytande fjärrkontroll
invändig belysning
22-punkters LED-ljussystem
vattenfunktion
12-punkters fontän med LED-lampor
roddsystem
dragband och roddutrustning
ATV™-trappsteg
Ash eller Espresso (vänster eller höger sida)
lyft för locket
2 Cover Companions™
extra
2 st lyxiga badhanddukar, stor gummianka

man har råd med i sitt dagliga liv. Fram till nu.
FÖRHÖJ DIN SIM- OCH SPAUPPLEVELSE.
Marquis®, inne på sitt fjärde årtionde som marknadsledande inom hydrodynamiska
prestandaprodukter, har utvecklat ett nytt innovativt spa-redskap för både aktivitet och
njutning. Nu lanseras den nya tekniken Aquatic Training Vessels™, eller ATV™, från Marquis®.
Vår patentsökta ATV™-teknik förhöjer din sim- och spaupplevelse och erbjuder personliga
tränings- och hälsoprodukter för ditt dagliga liv. Med ATV™ är simtag, bensparkar, rörelser
med motstånd och träning med minsta möjliga slitage alla möjliga val i dina aktiva insatser
och hälsosamma livsstil. De kan också bara vara en plats där du kan luta dig tillbaka och låta
aktivitetsredskap för hela familjen att njuta av året runt.
FÖR MAXIMAL PRESTATION!
ATV™ är mycket mer än ett traditionellt spabad. Hydrodynamisk flödesdesign och kontroll
är Marquis® specialitet och ett unikt utbud av pumpar och jetstrålar ger ett vattenflöde som
du kan skräddarsy för att få den optimala vattenträningen. En 50 amp (16/32 amp 50 Hz)

A Q U A T I C

standard-elanslutning driver tre fristående, 606 lpm, tvåhastighetspumpar i ATV™-14 Sport
och ATV™-17 Sport för att tillhandahålla hela spektrat av vattenflödesval. ATV™-17 Kona tar

T R A I N I N G

steget upp till 1363 lpm-tvåhastighetspumpar och en 606 lpm-pump. ATV™-14 Splash har en

V E S S E L S™

enkel 606 lpm-tvåhastighetspump för vattenaktiviteter med ett mindre kraftfullt flöde. De olika

(patent pending)

modellernas ATV™-pumpar ger ett flöde som kan skräddarsys till att utmana simmare på alla
nivåer och all typ av vattenträning.
RYMLIG, ÖPPEN OCH ELEGANT.
Den innovativt böjda designen på ATV™ är mer stiliserad än ett typiskt spabad med en låda
med vatten. De ger ett mer rymligt utrymme för simning och träning än hos jämförbara

FROST WHITE

rektangulära spabad. Oavsett om din kropp är placerad horisontellt medan du simmar, vertikalt
under aerobic-träning eller sittandes under motstånds/styrke-träning ger spabadet större
rörelsefrihet så att du inte behöver sparka eller stöta in i väggarna. ATV™-14s äkta vattendjup på
122 cm möjliggör för en rad olika bålövningar när du är nedsänkt i vattnet. Ytterligare 91,4 cm på
längden och 12,7 cm i vattendjup gör att ATV™-17 ger ännu mer plats och möjlighet att sänka
ned bålen för vattenträning för hela kroppen. Sjukgymnaster, i synnerhet, rekommenderar ett
större vattendjup för en optimal behandling. Den öppna golvytan är lätt textuerad för att ge ett
mer stabilt underlag under aerobics och träning
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BYGGD SOM EN TANK FÖR ATT HÅLLA EN HEL
LIVSTID.
ATV™s är gjorda av bundna polymerhartser vilket ger
det starkaste karet i spabadsbranschen idag. Den
makromolekylära strukturen är kovalent bunden vilket gör
karet fri från den krackelering och sprickbildning som är
typiskt för spabad i akryl. Denna toppmoderna teknik med
polymerhartser används också i båtindustrin till de mest
dyrbara och robusta båt- och yachtskroven. De svepande
linjerna och andra visuella kontaktpunkter för din träning är inte
lugnande fontäner när du varvar ner efter
aerobic-träningen

ytliga applikationer som kan flaga eller brytas ner med tiden.
Det finns heller ingen kakelbeklädnad som kan släppa eller
orsaka missfärgning. Allt är säkert bundet i polymerstrukturens
harts och håller lika länge som karet självt.
Traditionella spabad brottas med att bibehålla hållfastheten
med akrylbladens potential att deformeras under transport
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NJUT AV ETT BAD FÖRE OCH EFTER TRÄNING.
Med ATV™ medföljer även Marquis® kända
hydroterapeutiska jetstrålar och flödeskontroller i sätena
för massage av benen och överkroppen. Genom
Marquis® massagefunktion med högt flöde / lågt tryck,
ett terapeutiskt djupt säte för behandling och ett för
avslappning efter träning erbjuds välgörande massage för
muskler och mjuk vävnad.
SÄKERT FOTFÄSTE ÄR EN PRIORITET
De invändiga trappstegen är byggda enligt
säkerhetsföreskrifter (ANSI/APSP/ICC-6) för att säkert ta
sig i och ur karet. Trappstegen och det invändiga golvet
är mjukt men samtidigt med en textuerad ytbehandling
för optimalt fotfäste under träning och halkfri navigering av
trappan...till skillnad mot akryliska ytor som kan hindra ett
stabilt fotfäste. LED-lampor utmed trappstegen är också
standard för bättre synlighet.

invändiga trappsteg har en textuerad yta för ökad
säkerhet

och installation eller av tyngden och trycket från så mycket
vatten under årens lopp. Den yttre stommen på ATV™ består
av ett fribärande ramverk som säkerställer större strukturell
integritet och styvhet vilket ger ytterligare styrka åt karets
ATV™-17 Konas Whitewater-4-jetstrålar maximerar
simflödesprestandan

bundna polymerharts. ATV™ är verkligen det största och
starkaste spabadet du kan äga idag för dina fitness- och
wellnessaktiviteter.

RENT HELT ENKELT.
Marquis® rykte om utmärkt vattenrening gäller även för
ATV™. Antimikrobiell behandling för filtrering, ozonator
med koronaurladdning och SmartClean™s automatiska
reningscykler arbetar enligt en enkel reningsprocess för
att kontinuerligt ge rent vatten i timmar, dagar, veckor och
månader.

de valbara, utvändiga, ATV™-trappstegen är säkra
och tåliga och kan fås på höger eller vänster sida

DRAGBAND, RODDSYSTEM, MUSIK OCH MER ÄNDÅ.
ATV™-aktiviteter kan innebära allt från fri simning och
vattenaerobics till att använda det medföljande simdragbandet eller tillvalet av motstånd och roddsystem.
Skruva upp musiktillvalet så kan du träna till din
favoritmusik. Lägg till undervattensbelysning med LEDlampor för att få vattnet att glittra extra mycket. Eller välj
fontänens 12-punkters vattenspel för vackra böljande
vattenströmmar längst spabadets väggar.
värmer upp musklerna och ökar
blodgenomströmningen

ATV™-14 SPLASH
• vattendjup: 122 cm
• 26 terapijetstrålar
• 2 turbo-simjetstrålar med stor volym
• 1 tvåhastighets 606 lpm-pump
ATV™-14 SPORT
• vattendjup: 122 cm
• 26 terapijetstrålar
• 6 turbo-simjetstrålar
• 480 1817 lpm
• 3 tvåhastighets 606 lpm-pumpar
ATV™-17 SPORT
• vattendjup: 135 cm
• 26 terapijetstrålar
• 6 turbo-simjetstrålar med stor volym
• flödeshastighet 1817 lpm
• 3 tvåhastighets 606 lpm-pumpar
ATV™-17 KONA
• vattendjup: 135 cm
• 26 terapijetstrålar
• 6 Whitewater-4, 2 flytjetstrålar;
flödeshastighet 3,785 lpm
• 2 tvåhastighets 1,363 lpm-pumpar
• 1 tvåhastighets 606 lpm-pumpar

dragband och roddsystem ger det motstånd du
behöver

