
Pleasure now – and for a lifetime

Amerikanska spabad med premiumkvalitet.

n o rd i s k a k v a l i te t s p o o l e r. s e

Det är skillnad på kvalitet 
och handmade quality. 

Vändbar panel 

– styr ditt spabad 

från in- eller 

 utsidan.
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Att spabaden gjort succé i Sverige är inte särskilt svårt 
att förstå. Vi är många som vill behålla känslan av ljus och 
värme, även under hösten och vintern. I ditt spabad kan du 
krypa ner närhelst du önskar, oavsett om stjärnhimlen, de 
snöklädda träden eller sommarbrisen gör dig sällskap. 

 
Efter en stund i det 38 grader varma, bubblande vattnet 
får dina muskler lindring, men du kommer också att känna 
dig harmonisk till sinnes. Många kunder berättar att de 
gjort spastunden till en regelbunden tradition – för att varva 
ner efter en hektisk dag och för att sova bättre. Kanske 
vill du ta ett glas bubbel bland bubblorna, mysbada med 
barnen, se en hockeymatch med kompisarna eller bara vara 
ifred en stund. Användningsområdena är närmast oändliga.

 
Även när det gäller spabad har Nordiska Kvalitetspooler 
valt att samarbeta med en amerikansk leverantör. Marquis 
är ett varumärke som efter sina trettio år i branschen 
rankas högt på marknaden. Deras fem spabadsserier har 
hög kvalitet, låg energiförbrukning, modern design samt  
överlägsen driftsäkerhet, service och garanti. Även här 
bjuder vi dig på några nyttiga lektioner som kan vara bra 
att läsa – innan du bestämmer dig.

 Vi hittar inget svenskt 
ord för mindfulness.

But in an American 
hot tub we know 
you’ll find it.
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Hur du hittar det bästa  
spabadet på marknaden?

Use your ears.

Att vi har renast vatten 
i våra spabad?

That’s pure facts.

Marknaden för spabad har  
många ömma punkter.

Let us work on them.

Om vi har komfort för alla?

Our price includes  
the long-leg-seats.

Marquis är din garanti för det mest tillförlitliga spabadet 
på marknaden. Alla modeller håller hög kvalitet gällande 
bekväma säten, ergonomi, antal jetmunstycken, ljud och 
ljus. Men det finns också mer avancerade funktioner vi är 
riktigt, riktigt stolta över.

 Ett varmt, bubblande vatten är ju till för njutning 
och livskvalitet. Något som är svårt att uppnå om 
jetmunstyckena har en hög ljudnivå. Marquis är det 
enda spabadsmärket på marknaden där du har möjlighet 
att ”stänga av” ljudet från jetstrålarna. Med ett enda 
knapptryck kan du njuta av tysta bubblor – och har du  
väl provat vill du aldrig byta tillbaka.

Bra filtrering är nyckeln till kristallklart vatten. Marquis 
roterar fler liter vatten genom våra filter än många  
konkurrenter. Det smutsigaste vattnet, på ytan och vid  
fötterna, filtreras till hundra procent innan det skickas 
vidare genom reningsanläggningen.

 Marquis har också världspatent på den reningsprocess 
som finns i Signature-serien. Systemet städar effektivt bort 
objudna partiklar, hela 3000 gånger snabbare än  
kemikalier. Reningen styrs helt automatiskt när du använt 
ditt spa, så du behöver aldrig fundera på om vattnet är 
rent när det är dags för nästa bad. Att vi använder  
naturliga mineraler i reningen känns tryggt – både för 
miljön och din egen hud.

 

Vattnets flöde och tryck är nyckeln till hur mycket du  
kommer att njuta av massagen i ditt spabad. Många bad har 
ett lågt vattenflöde men desto högre tryck i jetmunstyckena 
– när vi gör liknelsen med en hård stråle i en vattenslang 
brukar de flesta kunder förstå att det inte är särskilt 
behagligt mot huden.

 Marquis spabad har istället en kombination av lågt tryck 
och ett högt vattenflöde, en unik teknik på marknaden. 
För dig som användare betyder det att du kan bubbla 
med njutning, hur länge du vill. Du kan få en välgörande 
helkroppsmassage eller koncentrera kraften på en viss 
punkt eller muskelgrupp, det är du själv som styr vattnets 
riktning och intensitet. Tekniken gör det också lättare för dig 
att komma åt de muskelgrupper som annars är svåra att nå. 
Rygg, ben, fötter och kroppens framsida är några exempel.

Människor ser olika ut och alla familjemedlemmar ska 
såklart kunna njuta av en egen plats i badet.

Marquis spabad lovar en skön sittkomfort då stolarna 
har olika sitthöjder i vattnet. På platsen med låg höjd sitter 
du med hjärtat över vattenytan och får en stunds svalka.  
I det djupa kaptenssätet finns istället extra gott om plats.

Spabaden är ergonomiskt utformade med konturer för 
höfter, rygg, fötter och ben – även de långa. Vi erbjuder 
ett större utrymme för fötterna än vad som är standard 
och spabaden har bekväma stöd att vila armar, huvud    
och nacke mot.

Fyra lektioner för dig som drömmer om ett spabad.

I ett Marquis 
spabad känner du 
att vattnet är riktigt 
rent. Filtrerat från 
botten och toppen 
till hundra procent.

High Output Therapy™ (H.O.T. Zones) är det 
högflödessystem som finns i Marquis Signature-serie. 
Med hjälp av avancerad hydroteknik ger vattenflödet 
bästa möjliga massage, en teknik vi är helt ensamma 
om på marknaden.
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Marquis Vector 21
6 modeller, 4 och 8 sittplatser

Nylanserade Vector 21 erbjuder spabadet med flest 
sittplatser, hela åtta stycken i två av de sex modellerna. 
Vector21 har i utvalda modeller en vattenfontän med 
fotmassage i botten och alla modeller har en futuristisk 
design. Serien beräknas få nio modeller inom de 
närmaste åren.

Volt är det unika jetstråls-system som finns i 
Vector-serien. Munstyckena kan ge dig tre sorters 
massage med olika riktning och tryck:
• Djupgående mot direkta punkter
• Roterande över större muskelområden
• Mjukare för en skön avslappning

Voltsystemet innefattar även jetstrålar från botten, 
riktade mot fötter och ben.

VEC TO R  2 1

Våra serier av spabad.

Marquis V 150
8 platser

Fitnesspool och spabad i ett. 
Se mer på nästa uppslag.

S I G NATU R E
Marquis Signature
10 modeller, 3–7 sittplatser

Den ultimata spabadsupplevelsen 
med marknadens vackraste 
design. Utsida i tjock och tålig 
durawood där du väljer mellan 
ett antal färger. Välisolerat lock 
och lättskött panel med en mängd 
möjligheter och inställningar. Led-
belysning på både in- och utsida 
samt automatisk dosering av 
kemikalier i reningssystemet. 

Hela serien har ett massagesystem 
som är unikt. Läs mer på 
produktsidorna för Signature.

V  1 5 0

C E LE B R IT Y

C E LE B R IT Y  E LITE

AT V
Marquis ATV
4 modeller, swimspa

Vad kan vara bättre än  
hård träning och 
avslappning i en och samma 
produkt? Marquis har 
utvecklat en ny patentsökt 
teknik, Aquatic Training 
Vessels (ATV) som nu  
finns på marknaden.  
ATV är inte bara ett spabad 
– en aktivitetspool för 
hela familjen är en bättre 
beskrivning.

Marquis Celebrity Elite
6 modeller, 3-7 platser

Celebrity Elite har ett 
pluspaket som ger extra 
utrustning värd namnet. 
Spabadet har inte bara en 
exklusivare design med 
belysning på utsidan samt 
en modernare panel, det har 
också ett inlinesystem med 
automatisk kemdosering som 
ger bekväm rening av vattnet. 

Marquis Celebrity Spa
4 modeller, 5-7 platser

Spabad av hög kvalitet, 
även för dig som inte är ute 
efter extra tillval och många 
funktioner. Användarvänlig 
kontrollpanel som är enkel att 
förstå och hantera.

Vändbar panel – styr ditt spabad från in- eller  utsidan.

NYHET!

Fitnesspool

 och spabad 

i ett!

NYHET!
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Massagen efteråt ingår.
Efter ett hårt träningspass vill du ha återhämtning och 
vila. Marquis kan i en och samma produkt ge dig det. 
Aquatic Training Vessels (ATV) är en patentsökt teknik 
som nu finns på marknaden. ATV är en del av Marquis 
spabadsserier, men en aktivitetspool för hela familjen är 
en bättre beskrivning.

 Med ATV gör du alla bensparkar, simtag och rörelser 
med motstånd från tre turbojet-munstycken. Du väljer 
själv hur starkt motstånd du vill ha, nivåerna går från 
daglig motion till utmaningar på elitnivå. ATV ger dig också 
möjlighet till olika former av aerobic och workout med  
gummiband och roddutrustning. Även här är det du som 
styr hur starkt motstånd du vill ha. Tack vare djupet på  
1.22 meter kan du också sätta ihop ditt eget program 
för vattengympa. Oavsett vilken träningsform du väljer 
kommer du att märka snabba resultat. Med minsta möjliga 
slitage på kroppen.

När musklerna fått sitt kan du sedan slå dig ner i någon 
av ATV-badens två stolar, vrida upp temperaturen till  
38 grader och låta kroppen få en välförtjänt massage.

ATV är med andra ord en plats för både träning och 
avkoppling. För hela familjen, året runt.

Största spabadet            
och bästa träningen            
– kan man få båda?
Marquis är först i världen med att lansera en hybrid 
mellan fitnesspool och spabad.

V 150 fungerar som ett swimspa där du simtränar mot 
fyra jetstrålar, alternativt kopplar på ett roddkit eller 
gummiband för mer varierad träning. 

När du vill höjer du temperaturen och använder spa-
badet som vanligt. Där finns åtta bekväma massagestolar 
samt extra funktion för massage av fötter och ben. 
V 150 är 3,5 meter långt och har hela 1,09 i baddjup. 
Spabadet är därmed ett utmärkt alternativ till en pool. 

Fitnesspool och spabad i ett!

NYHET!
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– en skönhetsbehandling  
i vattnet.
Nu kan du ge din hud en äkta skönhetsbehandling, 
samtidigt som du njuter av en avslappnande stund i 
ditt spabad. MicroSilk är en vattenterapi som gör att 
mikrobubblor strömmar ut ur spabadets munstycken. 
Bubblorna innesluter din kropp i ett lugnande och 
skummande moln av syre, och att syre är bra för vår 
hud det vet vi ju redan. Inte minst ur ett återfuktande 
perspektiv. Den ökade syrenivån ger bättre cirkulation, 
den får huden att ”andas” och cellerna att förnyas. 
Effekterna är påtagliga, precis som vid en behandling 
på ett spa eller hos en hudterapeut – och de måste 
upplevas. Många av våra kunder, som vid vid besöket 
hos någon av våra återförsäljare, har provat att stoppa 
ner handen i ett spabad med MicroSilk – har också 
förundrats över resultatet.

Regelbunden användning av MicroSilk ger dig:

 ✓ Silkeslen hud

 ✓ Reducering av fina linjer och rynkor

 ✓ Motverkande av uttorkning och åldrande

 ✓ Förbättrad tillväxt av hudceller 

 ✓ Djupare rengöring av porer

 ✓  Lindring av symptom vid eksem och psoriasis

Vi håller kostnaderna nere.  
Se våra resultat i 
energitesterna.
När våra kunder planerar sitt köp av spabad är 
driftskostnaden en återkommande fråga. Hur stor är 
egentligen energiförbrukningen och vad får vi  
för månadskostnad? 

Nordiska Kvalitetspooler har låtit SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut – ett internationellt ledande institut 
för forskning och innovation – testa några av våra spabad, 
med alla serier representerade. Vi vill helt enkelt ha ett 
oberoende test som anpassats efter svenska förhållanden 

och därför ger relevanta svar på våra kunders frågor.  
Testet visar att 30 minuters bad, två gånger per vecka, samt 
tre vattenbyten, ger en energiförbrukning på mellan 200–
400 KwH per månad. Också när du badar på vinterhalvåret. 

Testresultaten finns i detalj på vår hemsida,  
nordiskakvalitetspooler.se. 

När du köper ett spabad från Nordiska Kvalitetspooler 
kan du därmed räkna med driftsekonomin i din kalkyl 
redan före köpet. Det är en trygghet vi bjuder på.

MicroSilk finns i Marquis 
Signature-serie, modellerna 
Epic, Promise, Resort, Spirit 
och Euphoria samt Vector 
21-seriens alla modeller.
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*Fullständiga garantivillkor finns på vår hemsida *Fullständiga garantivillkor finns på vår hemsida

C E LE B R IT Y

WOODSTOCK™
Woodstock är ett av Marquis stora spabad och 
rymmer 7 personer. I liggdelen får du en mycket bra 
massage från nacke till fötter. Det extra djupa sätet 
fokuserar massagen på lår och vader.

Standard för Woodstock™
Mått (diameter x höjd): .................... 229x229x91 cm
Antal platser:  ........................................ 7/7
Volym:  ...................................................... 1 741 liter
Vikt tom/full: ......................................... 354/2 096kg
Jetmunstycken:  ................................... 50
Typ HK8 nackjetsmunstycken:   ... 2
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 17
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 16
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 14
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zon kontroll
Pump:  ....................................................... 2 st 2-hastighet (MP160)
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde:  ....................................................... 1 210 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 400V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 4 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning: ................................................ Flerfärgad LED-belysning 1 lampa
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 3 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskum
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti *
Startkitt kem

Tillval för Woodstock™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll 
Ståljets
Wi-fi Transceiver
Färgtillval: gäller färgerna Sterling Silver och Midnight Canyon

BROADWAY™
Broadway har 5 platser, med varierande sitthöjder, bland 
annat ett extra djupt säte med skön massage för rygg, lår 
och vader. (Ett porlande vattenfall är rogivande). 

Standard för Celebrity Broadway™
Mått (diam x h) .........................................  196X196X91 cm
Antal platser ..............................................  5/5
Volym ............................................................  1173 l
Vikt tom/full ..............................................  241 kg/1430 kg
Jetmunstycken  ........................................  30 st svarta
Typ 200 nackjetsmunstycken ............  2 st
Typ 200 jetmunstycken ........................  11 st
Typ 300 jetmunstycken ........................  13 st
Typ 400 jetmunstycken........................  2 st
Kontrollsystem jets .................................  2 zon kontroll
Pump ............................................................  1 st 2 hastighet (MP160)
Flöde.............................................................  605 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 3 knappar
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning: ................................................ Flerfärgad LED-belysning 1 lampa
Vattenfall ....................................................  1 st belyst
Huvudkuddar ............................................  2 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida & Wap-R-lock isolering
Garanti .........................................................  5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor & 1 teststickburk).

Tillval för Celebrity Broadway™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll 
Ståljets
Wi-fi Transceiver
Färgtillval: gäller färgerna Sterling Silver och Midnight Canyon

VEGAS™
Vegas har plats för 6 personer. Med variation 
på sittdjup och massage, hittar du lätt din egen 
favoritplats för bästa avkoppling.

Standard för Celebrity Vegas™
Mått (diam x h) .........................................  213X213X86 cm
Antal platser ..............................................  6/6
Volym ............................................................  1438 l
Vikt tom/full ..............................................  318 kg/1757 kg
Jetmunstycken  ........................................  40 st svarta
Typ 200 nackjetsmunstycken ............  2 st
Typ 200 jetmunstycken ........................  21 st
Typ 300 jetmunstycken ........................  23 st
Typ 400 jetmunstycken........................  4 st
Kontrollsystem jets .................................  2 zon kontroll
Pump ............................................................  1 st 2-hastighet (MP160) & 1 st 1-hastighet (MP130)
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 4 knappar
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning: ................................................ Flerfärgad LED-belysning 1 lampa
Vattenfall ....................................................  1 st belyst
Huvudkuddar ............................................  2 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida & Wap-R-lock isolering
Garanti .........................................................  5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor & 1 teststickburk).

Tillval för Celebrity Vegas™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll 
Ståljets
Wi-fi Transceiver
Färgtillval: gäller färgerna Sterling Silver och Midnight Canyon

NASHVILLE™
Nashville är vår nya och minsta modell i Celebrity-
serien, och har plats för två personer. Ett säte 
har massagen fokuserad på ryggen, liggdelen ger 
massage från nacke till fotsulorna. Nashville har 
också ett tredje säte anpassad för avsvalkning.  

Standard för Nashville™
Mått (diameter x höjd): .................... 152x213x75 cm
Antal platser:  ........................................ 2/3
Volym:  ...................................................... 852 liter
Vikt tom/full:  ........................................ 181/1 032 kg
Jetmunstycken:  ................................... 22
Typ HK8 nackjetsmunstycken:   ...2 st
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 7
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 9
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 4
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zons kontroll
Pump:  ....................................................... 1 st 2-hastighet MP160
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde:  ....................................................... 605 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 230V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 3 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning: ................................................ Flerfärgad LED-belysning 1 lampa
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 2 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskummad
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti*
Startkitt Kem:

Tillval för Nashville™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll 
Ståljets
Wi-fi Transceiver
Färgtillval: gäller färgerna Sterling Silver och Midnight Canyon

MONACO™
Monaco med sin runda form, ger en retrokänsla från 
förr. Med plats för 5, har Monaco bland annat en 
liggdel med härlig massage för rygg och ben. 

Standard för Monaco™
Mått (diameter x höjd): ....................203 diameter x91 cm
Antal platser:  ........................................ 5/5
Volym:  ...................................................... 946 liter
Vikt tom/full:  ........................................ 227/1 175kg
Jetmunstycken:  ................................... 23
Typ HK8 nackjetsmunstycken:   ... 2 st
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 6
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 10
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 5
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zons kontroll
Pump:  ....................................................... 1 st 2-hastighet MP160
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde:  ....................................................... 605 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 230V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 3 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning: ................................................ Flerfärgad LED-belysning 1 lampa
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 3 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskummad
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti *
Startkitt Kem

Tillval för Monaco™
Fjärrkontroll 
Ståljets
Wi-fi Transceiver
Färgtillval: gäller färgerna Sterling Silver och Midnight Canyon

HOLLYWOOD™
Hollywood är ett spabad med sittplatser för 
6 personer. Liggdelen ger massage från nacke 
till benen, och två platser har massage extra 
fokuserad på hela ryggen.

Standard för Celebrity Hollywood™
Mått (diam x h) .........................................  213X213X91 cm
Antal platser ..............................................  6/6
Volym ............................................................  1325 l
Vikt tom/full ..............................................  336 kg/1660 kg
Jetmunstycken  ........................................  40 st svarta
Typ 200 nackjetsmunstycken ............  2 st
Typ 200 jetmunstycken ........................  27 st
Typ 300 jetmunstycken ........................  12 st
Typ 400 jetmunstycken........................  4 st
Kontrollsystem jets .................................  2 zon kontroll
Pump ............................................................  1 st 2-hastighet (MP160) & 1 st 1-hastighet (MP130)
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 4 knappar
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning: ................................................ Flerfärgad LED-belysning 1 lampa
Vattenfall ....................................................  1 st belyst
Huvudkuddar ............................................  3 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida & Wap-R-lock isolering
Garanti .........................................................  5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor & 1 teststickburk).

Tillval för Celebrity Hollywood™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll 
Ståljets
Wi-fi Transceiver
Färgtillval: gäller färgerna Sterling Silver och Midnight Canyon

Alla våra spabadsmodeller

Drop in for some fun! 
Stay for the relief!
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WOODSTOCK ELITE™
Woodstock Elite är ett av Marquis större spabad 
och rymmer 7 personer. I liggdelen får du en mycket 
bra massage från nacke till fötter. Det extra djupa 
sätet fokuserar massagen på lår och vader. 
Variationen på sittnivåer gör att du enkelt kan 
hitta din favoritplats för stunden.

Standard Broadway Elite™
Mått (diameter x höjd): .................... 229x229x91 cm
Antal platser:  ........................................ 7/7
Volym:  ...................................................... 1 741 liter
Vikt tom/full:  ........................................ 354/2 096 kg
Jetmunstycken: .................................... 51
Typ HK8 nackjetsmunstycken:  ..... 2
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 18
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 16
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 14
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zon kontroll
Pump:  .......................................................2 st 2-hastighet (MP160)
Rengöring: ............................................... Ozonator
Flöde:  ....................................................... 1 210 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 400V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 4 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning:  ............................................... Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 19 LED-lampor invändigt
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 3 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskum
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti *
Startkitt kem

Tillval Broadway Elite™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskum
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver

VEGAS ELITE™
Vegas Elite har plats för 6 personer. Med 
variation på sittdjup och massage, hittar du lätt 
din egen favoritplats för bästa avkoppling. 

Standard Vegas Elite™
Mått (diameter x höjd): .................... 213x213x91 cm
Antal platser: ......................................... 6/6
Volym:  ...................................................... 1 438 liter
Vikt tom/full:  ........................................ 318/1 757 kg
Jetmunstycken:  ................................... 41
Typ HK8 nackjetsmunstycken:  ..... 2
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 18
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 11
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 9
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zons kontroll 
Pump:  ....................................................... 2 st 2-hastighet MP160
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde:  ....................................................... 1 210 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 230V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 4 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning:  ............................................... Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 17 LED-lampor invändigt
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 3 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskummad
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti *
Startkitt Kem:

Tillval Broadway Elite™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskum
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver

HOLLYWOOD ELITE™
Hollywood Elite har 6 bekväma sittplatser. Bland 
annat en liggdel med jets som ger mycket bra massage 
från nacke till benen, de två djupa platserna ger 
massage för hela ryggen. 

Standard för Hollywood Elite™
Mått (diameter x höjd): ....................  213x213x91 cm
Antal platser:  ........................................  6/6
Volym:  ......................................................  1 325 liter
Vikt tom/full:  ........................................  336/1 660kg
Jetmunstycken:  ................................... 41
Typ HK8 nackjetsmunstycken:  ..... 2 st
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 18
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 11
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 9
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zons kontroll
Pump:  ....................................................... 2 st 2-hastighet MP160
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde:  ....................................................... 1 210 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 230V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 4 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning:  ............................................... Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 17 LED-lampor invändigt
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 3 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskummad
Garanti:  ................................................... 5-2-1 års garanti *
Startkitt Kem

Tillval Hollywood Elite™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskum
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver

BROADWAY ELITE™
Broadway Elite har 5 platser. Ett djupare säte, 
med fantastisk benterapi, ett säte med massage 
för hela ryggen. Med varierande höjd på 
sittplatserna är det lätt att variera massage.

Standard för Broadway Elite™
Mått (diameter x höjd): ....................196x196x91
Antal platser:  ........................................ 5/5
Volym:  ...................................................... 1 173 liter
Vikt tom/full:  ........................................ 241/1 413 kg
Jetmunstycken:  ................................... 30
Typ HK8 nackjetsmunstycken:  ..... 2
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 10
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 10
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 8
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zons kontroll
Pump:  ....................................................... 2 st 2-hastighet MP160
Rengöring: ............................................... Ozonator
Flöde: ........................................................ 1 210 liter/minut
Elektricitet: ............................................ 3x16A, 230V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 4 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning:  ............................................... Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 15 LED-lampor invändigt
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 2 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskummad
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti*
Startkitt Kem

Tillval för Broadway Elite™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskum
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver

MONACO ELITE™
Monaco med sin runda form, ger en retrokänsla från 
förr. Med plats för 5, har Monaco bland annat en 
bekväm liggdel med härlig massage för rygg och ben, 
två djupare sittplatser med massage för hela ryggen.

Standard för Monaco Elite™
Mått (diameter x höjd): .................... 203 diameter x91 cm
Antal platser:  ........................................ 5/5
Volym:  ...................................................... 946 liter
Vikt tom/full:  ........................................ 227/1 175kg
Jetmunstycken:  ................................... 23
Typ HK8 nackjetsmunstycken:  ..... 2 st
Typ HK8 jetmunstycken: .................. 6
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 10
Typ HK16 jetmunstycken: ................ 5
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zons kontroll
Pump:  ....................................................... 1 st 2-hastighet MP160
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde:  ....................................................... 605 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 230V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 3 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning:  ............................................... 15 st flerfärgade LED-lampor invändigt
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 3 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskummad
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti *
Startkitt Kem

Tillval för Monaco Elite™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskum
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver

C E LE B R IT Y  E LITE

NASHVILLE ELITE™
Nashville Elite är den nyaste modellen i Celebrity 
Elite-serien. Nashville Elite är det lilla spabadet för 
den privata stunden, själv eller med en vän. Ett säte 
har massagen fokuserad på ryggen, liggdelen ger 
massage från nacke till fotsulorna. Nashville har 
också ett tredje säte anpassad för avsvalkning.

Standard för Nashville Elite™
Mått (diameter x höjd): .................... 152x213x75 cm
Antal platser:  ........................................ 2/3
Volym:  ...................................................... 852 liter
Vikt tom/full:  ........................................ 181/919 kg
Jetmunstycken:  ................................... 22
Typ HK8 nackjetsmunstycken:  ..... 2 st
Typ HK8 jetmunstycken:  ................. 7
Typ HK12 jetmunstycken: ................ 9
Typ HK16 jetmunstycken:  ............... 4
Kontrollsystem jets:  .......................... 2 zons kontroll
Pump:  ....................................................... 1 st 2-hastighet MP160
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde:  ....................................................... 605 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 230V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd med 3 knappar
Lock:  ......................................................... 1 st (grått eller brunt)
Belysning:  ............................................... Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 15 LED-lampor invändigt
Vattenfall:  .............................................. 1 st belyst
Huvudkuddar:  ...................................... 2 st
Energiskydd:  ......................................... Halvskummad
Garanti:  ................................................... 5-3-2-1 års garanti*
Startkitt Kem:

Tillval för Nashville Elite™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskum
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver

Drop in for some fun!                     
Stay for the connection!
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VEC TO R  2 1

V94L™
V94L är det stora badet med 239 cm åt varje håll.  
Med liggdel som ger massage från nacke till fötter. 
Med 40 jetstrålar och en stor fontän i mitten är detta 
ett dynamiskt spa. Vector21 V94L™ har det exklusiva 
tillvalet MicroSilk™.

Standard för Vector21 V94L™
Mått (diam x h) .........................................  239X239X91 cm
Antal platser ..............................................  7/8
Volym ............................................................  1685 l
Vikt tom/full ..............................................  381 kg/2066 kg
Jetmunstycken  ........................................  44 st ståljets
Typ 200 jetmunstycken ........................  6 st
Typ 400 jetmunstycken........................  24 st
Typ 500 jetmunstycken ........................  13 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 6 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 12 LED-lampor invändigta
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  5 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och halvskummad isolering
Garanti .........................................................  5-3-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk).

Tillval för Vector21 V94L™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskummad
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™

V84L™
V84L har plats för 5 personer. Varje plats har sin egen 
unika massage. Bland annat med en liggdel som ger 
behaglig massage från nacke till fötter. V84L har det 
exklusiva tillvalet MicroSilk™.

Standard för Vector21 V84L™
Mått (diam x h) .........................................  213x213x91 cm
Antal platser ..............................................  5/5
Volym ............................................................  1287 liter
Vikt tom/full ..............................................  318 kg / 1605 kg
Jetmunstycken .........................................  36
Typ 200 jetmunstycken ........................  11
Typ 400 jetmunstycken........................  17
Typ 500 jetmunstycken ........................  8
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160)
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Filter .............................................................  2 st
Elektricitet..................................................  3x 16 A 400V
Kontrollpanel/display ............................  1 st inåtvänd
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått)
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 14 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta popup enheter
Huvudkuddar ............................................  4 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och halvskummad isolering
Garanti .........................................................  5-3-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststicksburk)

Tillval för Vector21 V84L™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskummad
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™

V84™
V84 har sittplatser för 6 personer. Varje sittplats 
har sin egen unika massage, vilket gör att man kan 
få behaglig massage från nacke till vaderna. 
V84 har det exklusiva tillvalet MicroSilk™.

Standard för Vector21 V84™
Mått (diam x h) .........................................  213x213x91 cm
Antal platser ..............................................  6/6
Volym ............................................................  1211 liter
Vikt tom/full ..............................................  318 kg / 1530 kg
Jetmunstycken .........................................  37
Typ 200 jetmunstycken ........................  10
Typ 400 jetmunstycken........................  20
Typ 500 jetmunstycken ........................  7
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon 
kontroll
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160)
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Filter .............................................................  2 st
Elektricitet..................................................  3x 16 A 400V
Kontrollpanel/display ............................  1 st inåtvänd
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått)
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 12 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta popup enheter
Huvudkuddar ............................................  4 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och halvskummad isolering
Garanti .........................................................  5-3-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststicksburk)

Tillval för Vector21 V84™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskummad
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™

V94™
V94 är en riktig gigant med 239 cm åt varje håll finns 
gott om utrymme för 7 personer. 40 jetstrålar och 
en stor fontän i mitten skapar ett dynamiskt spa. 
Vector 21 V94™ har det exklusiva tillvalet MicroSilk™.

Standard för Vector21 V94™
Mått (diam x h) .........................................  239X239X91 cm
Antal platser ..............................................  7/7
Volym ............................................................  1514 l
Vikt tom/full ..............................................  381 kg/1894 kg
Jetmunstycken  ........................................  41 st ståljets
Typ 200 jetmunstycken ........................  8 st
Typ 400 jetmunstycken........................  22 st
Typ 500 jetmunstycken ........................  10 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 6 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 12 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  5 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och halvskummad isolering
Garanti .........................................................  5-3-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk).

Tillval för Vector21 V94™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskummad
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™

V65L™
V65L har platser för 3 personer. Det är 
ett av våra mindre spabad, och passar 
på den mindre uteplatsen. Liggdelen 
med massage från nacke till fötter, ger 
dig total avkoppling. Vector21 V65L™ 
har det exklusiva tillvalet MicroSilk™.

Standard för Vector21 V65L™
Mått (diam x h) .........................................  
165X213X75 cm
Antal platser ..............................................  3/3
Volym ............................................................  795 l
Vikt tom/full ..............................................  200 kg/994 kg
Jetmunstycken  ........................................  22 st ståljets
Typ 200 jetmunstycken ........................  10 st
Typ 400 jetmunstycken........................  5 st
Typ 500 jetmunstycken ........................  7 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Pump ............................................................  1 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  605 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 5 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 10 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  3 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och halvskummad isolering
Garanti .........................................................  5-3-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk).

Tillval för Vector21 V65L™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskum
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™

V77L™
V77L är ett spabad med 5 sittplatser varav en liggdel. 
Variationen på massage gör det enkelt att hitta 
favoritplatsen för stunden. V77L (med 1 pump) har det 
exklusiva tillvalet MicroSilk™. 

Standard för Vector21 V77L™
Mått (diam x h) .........................................  196X196X91 cm
Antal platser ..............................................  5/5
Volym ............................................................  1022 l
Vikt tom/full ..............................................  249 kg/1272 kg
Jetmunstycken  ........................................  27 st ståljets
Typ 200 jetmunstycken ........................  12 st
Typ 400 jetmunstycken........................  8 st
Typ 500 jetmunstycken ........................  7 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Pump ............................................................  1 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  605 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 5 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 11 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  3 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och halvskummad isolering
Garanti .........................................................  5-3-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk).

Tillval för Vector21 V77L™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
Fullskummad
2 pumpar
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (ej V77L m 2 pumpar)

V-O-L-T™ massage system.            
En spännande nyhet!
Läs mer på nordiskakvalitetspooler.se

Ladda ner spabadsappenBALBOA!

Glömde du vrida ner spabadet till 
ekonomiläge innan du åkte? Vill du slå 
på belysningen och öka temperaturen 
inför kvällens bad? Ladda ner appen så 
kan du sköta ditt spabad, oavsett om 
du är på semester eller sitter kvar på 
jobbet. Via appen styr du temperatur, 
filter, cirkulationspumpar och belysning 
– precis som på spabadets paneler.

Styr din temperatur, 
via vår app
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EUPHORIA™
Euphoria™ är ett av Signatur seriens största 
spabad. Med 7 platser som ger fantastisk massage, 
från nacken och ända ner till fötterna. Euphoria™ 
har det exklusiva tillvalet MicroSilk™.

Standard för Signature Euphoria™
Mått (diam x h) .........................................  229X229X90 cm
Antal platser ..............................................  7/7
Volym ............................................................  1514 l
Vikt tom/full ..............................................  374 kg/1887 kg
Jetmunstycken  ........................................  58 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  4 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  16 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  8 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  17 st
Typ HK40 jetmunstycken ....................  13 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  3 st H.O.T. tm Zones
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 8 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 18 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  4 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Euphoria™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

WISH™
Signature-seriens Wish har 5 platser. Liggdelen 
har massage för axlar, ben och fötter. H.O.T 
zon-jetsen ger kraftfull massage för axlarna. 
Marquis gör en donation $ 25,00 till Make-A-
Wish® för varje Wish-modell som säljs. Sen 
år 2000 har Marquis och deras återförsäljare 
uppfyllt önskningar för 800 barn med livshotande 
sjukdomar. För mer information besök: wish.org.

Standard för Signature Wish™
Mått (diam x h) .........................................  213X213X89 cm
Antal platser ..............................................  5/5
Volym ............................................................  1287 l
Vikt tom/full ..............................................  356 kg/1642 kg
Jetmunstycken  ........................................  50 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  2 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  25 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  10 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  4 st
Typ HK40 jetmunstycken ....................  8 st
Gejser jetmunstycken ...........................  1 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  3 st H.O.T. tm Zones
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 8 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 17 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  3 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Wish™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

REWARD™
Reward har generöst med plats för 6 personer. 
Liggdelen ger en kraftfull massage från axlar till 
ben och även fötterna. I det extra djupa sätet är 
massagen fokuserad på nacke. 

Standard för Signature Reward™
Mått (diam x h) .........................................  217X217X89 cm
Antal platser ..............................................  6/6
Volym ............................................................  1325 l
Vikt tom/full ..............................................  361 kg/1660 kg
Jetmunstycken  ........................................  60 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  2 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  11 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  21 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  12 st
Typ HK40 jetmunstycken ....................  10 st
Gejser jetmunstycken ...........................  2 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  3 st H.O.T. tm Zones
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 8 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 18 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  4 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Reward™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

RESORT™
Det här spabadet har 5 sittplatser. Med 
2 pumpar och de olika nivåerna finns variation 
på massage. Från nacken, benen och ända ner 
till fötterna. Resort™ har även det exklusiva 
tillvalet MicroSilk™.

Standard för Signature Resort™
Mått (diam x h) .........................................  217X217X89 cm
Antal platser ..............................................  5/5
Volym ............................................................  1306 l
Vikt tom/full ..............................................  345 kg/1650 kg
Jetmunstycken  ........................................  60 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  2 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  11 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  21 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  12 st
Typ HK40 jetmunstycken ....................  10 st
Gejser jetmunstycken ...........................  2 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  3 st H.O.T. tm Zones
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 8 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad uvändig hörnbelysning och 16 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  3 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Resort™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

SHOW™
Show är det lyxigare spabadet i serien, med sina 
två liggdelar. Dessutom ett djupare säte med 
massage för hela ryggen och underarmar. 
Med den här modellen blir det svårt att slita 
sig från den sköna massagen!

Standard för Signature Show™
Mått (diam x h) .........................................  229X239X89 cm
Antal platser ..............................................  5/5
Volym ............................................................  1798 l
Vikt tom/full ..............................................  499 kg/2296 kg
Jetmunstycken  ........................................  82 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  6 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  18 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  25 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  7 st
Typ HK40 jetmunstycken ....................  26 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  6 st H.O.T. tm Zones
Pump ............................................................  3 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1815 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 9 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  LED belysning 1 lampa
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  4 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Show™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

EPIC™
Epic är ett av de större spabaden i serie 
Signature. Med sina 5 platser har Epic 
varierande massage. I spabadet finns även 
tre H.O.T. Zones™. Marquis Epic har det 
exklusiva tillvalet MicroSilk™.

Standard för Signature Epic™
Mått (diam x h) .........................................  229X229X90 cm
Antal platser ..............................................  5/6
Volym ............................................................  1703 l
Vikt tom/full ..............................................  387 kg/2088 kg
Jetmunstycken  ........................................  65 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  4 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  12 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  20 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  17 st
Typ HK40 jetmunstycken ....................  10 st
Gejser jetmunstycken ...........................  2
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  3 st H.O.T. tm Zones
Pump ............................................................  2 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  1210 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 8 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 17 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  3 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Epic™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

Konsten är att ge dig massage med kraft samtidigt som trycket från vattnet i 
jetmunstyckena ger ett behagligt tryck. High Output Therapy™ (H.O.T. Zones)  
är det högflödessystem som finns i Marquis Signatur-serie.

Med hjälp av avancerad hydroteknik får vi vattenflödet att ge bästa möjliga 
massage, en teknik vi är helt ensamma om på marknaden. När större volymer vatten 
leds genom vårt system kan vi effektivare massera muskelmassa och djupt liggande 
vävnad. Detta utan att använda ett högt tryck som kan irritera huden.

S I G NATU R E
Experience wellness!                       
Your ultimate Hot Tub experience. 
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SPIRIT™
Spirit har 4 sittplatser och har de funktioner 
som finns i ett större Marquis spabad. 
Liggdelen ger skön massage på axlar, rygg, 
lår och fötter. Spabadet har även en sittplats 
för avsvalning. Spirit™ har det exklusiva 
tillvalet MicroSilk™.

Standard för Signature Spirit™
Mått (diam x h) .........................................  168X213X89 cm
Antal platser ..............................................  3/4
Volym ............................................................  757 l
Vikt tom/full ..............................................  209 kg/965 kg
Jetmunstycken  ........................................  32 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  2 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  3 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  8 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  15 st
Typ HK40 jetmunstycken ....................  4 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  2 st H.O.T. ™ Zones
Pump ............................................................  1 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  605 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 7 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 15 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  3 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Spirit™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

RENDEZVOUS™
Rendezvous™ är det perfekta spabadet för 
trånga utrymmen. Ett litet spabad med stora 
fördelar. Spabadet har plats för 3 personer.

Standard för Signature Rendezvous™
Mått (diam x h) .........................................  191X191X75 cm
Antal platser ..............................................  2/3
Volym ............................................................  644 l
Vikt tom/full ..............................................  136 kg/701 kg
Jetmunstycken  ........................................  14 st ståljets
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  2 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  4 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  8 st
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  1 st H.O.T. ™ Zones
Pump ............................................................  1 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  605 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 7 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 8 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  2 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Rendezvous ™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)

PROMISE™
Promise har plats för 7. Bland annat två djupare 
säten med behaglig massage för hela ryggen. 
Detta spabad kan uppgraderas med 2 pumpar 
eller Microsilk.

Standard för Signature Promise™
Mått (diam x h) .........................................  201X217X89 cm
Antal platser ..............................................  6/7
Volym ............................................................  1249 l
Vikt tom/full ..............................................  286 kg/1534 kg
Jetmunstycken  ........................................  46 st ståljets  
......................................................................... (48 st vid 2 pumpar)
Typ HK8 nackjetmunstycken .............  2 st
Typ HK8 jetmunstycken .......................  21 st
Typ HK12 jetmunstycken ......................  18 st
Typ HK16 jetmunstycken ......................  5 st
Gejser jetmunstycken ...........................  0 st (2 st vid 2 pumpar)
Kontrollsystem jets .................................  Ställbara och 3 zon kontroll
Zonterapi ....................................................  3 st H.O.T. tm Zones
Pump ............................................................  1 st 2-hastighet (MP160) 
Rengöring: .............................................. Ozonator
Flöde.............................................................  605 liter/minut
Elektricitet..................................................  3X16A 400V
Kontrollpanel/Display ...........................  1 st inåtvänd med 8 knappar med Soak funktion
Lock...............................................................  1 st (brunt eller grått) 
Belysning.....................................................  Flerfärgad utvändig hörnbelysning och 16 LED-lampor invändigt
Vattenfall ....................................................  2 st belysta pop-up enheter
Huvudkuddar ............................................  2 st
Energiskydd ...............................................  Glasfibersprutad insida och helskummad isolering
Garanti .........................................................  10-7-5-2-1 års garanti*
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststickburk)
Fullskum

Tillval för Signature Promise™
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
2 pumpar
Aromabehållare
Ultimatpaket
Wi-fi Transceiver
MicroSilk™ (Epic, Euphoria, Resort, Promise 1 pump, Spirit)
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ATV 14 SPORT™
ATV 14 Sport är Splashens storebror. Här har vi ett steg till 
för badare som önskar högre styrka i vattnet och ett större 
motstånd till sina träningspass. Detta ATV har 3 pumpar som
gör att din träning eller kanske din rehab en knuff i rätt riktning.

Standard för ATV 14 Sport
Vattendjup..................................................  122 cm
Antal jets...................................................... 26 st
Antal swim jets.......................................... 6 st turbojets
Pump.............................................................  3 st 2-hastighet 606 liter/
minut
Mått...............................................................  428 x 227 x 143 cm
Vikt tom/full...............................................  971 kg / 7 496 kg
Volym............................................................. 6 529 liter
Ozonator.....................................................  Corona Discharge
Trappa...........................................................  Inbyggd trappa på insidan med LED belysning
Kontrollpanel.............................................  Lätt att hantera från insidan
Sittplatser....................................................  1 djupt säte och 1 högre Cooldown-säte
Filter..............................................................  2 st som täcker 16,7 kvadratmeter
Skimmer.......................................................  2 st belysta
Isolering........................................................ Fullskum
Lock...............................................................  1 st brunt eller grått
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststicksburk)

Tillval till ATV 14 Sport
Ljudssytem.................................................. Adagio stereo, bluetooth, subwoofer, 4 st högtalare
Ljudtillbehör............................................... AUX port, flytande fjärrkontroll
Belysning.....................................................  22 st LED-lampor
Vattenfall.....................................................  Fontäner med LED-belysning
Roddsystem................................................ Motstånd och rodd kit
Trappa........................................................... Trappa på utsidan, höger eller vänster sida (Espresso/Ash)
Träningstrappa........................................... Flyttbar Aerobic-trappa
Locklyft......................................................... 2 st locklyft
Wifi................................................................. Wifi modul

ATV 17 KONA™
ATV 17 Kona är en av de största swimspat i ATV-serien, med 
hela 519 cm längd och 3 pumpar. Marquis whitewater-jets 
är exklusivt för Kona, och ger möjlighet att maximera 
simträningen. Whitewater-jets ger drygt 39% mer flöde jämfört 
med jets i swimspas i denna storlek. ATV 17 Kona har även 
Buoyancy-jets, som ger en unik dynamik för ditt träningspass.

Standard för ATV 17 Kona
Vattendjup..................................................  135 cm
Antal jets...................................................... 26 st
Antal swim jets..........................................  6 st Whitewater och 2 st 
Bouyancy-jets
Pump.............................................................  2 st 2-hastighet 1363 liter/minut och 1 st 1-hastighet 606 liter/minut
Mått...............................................................  519 x 227 x 155 cm
Vikt tom/full...............................................  1 388 kg / 10 183 kg
Volym............................................................. 9 085 liter
Ozonator.....................................................  Corona Discharge
Trappa...........................................................  Inbyggd trappa på insidan med LED belysning
Kontrollpanel.............................................  Lätt att hantera från insidan
Sittplatser....................................................  1 djupt säte och 1 högre Cooldown-säte
Filter..............................................................  2 st som täcker 16,7 kvadratmeter
Skimmer.......................................................  2 st belysta
Isolering........................................................ Fullskum
Lock...............................................................  1 st brunt eller grått
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststicksburk)

Tillval till ATV 17 Kona
Ljudssytem.................................................. Adagio-stereo, bluetooth, subwoofer, 4 st högtalare
Ljudtillbehör...............................................  AUX port, flytande fjärrkontroll
Belysning.....................................................  22 st  LED-lampor
Vattenfall.....................................................  Fontäner med LED-belysning
Roddsystem................................................ Motstånd och rodd kit
Trappa...........................................................  Trappa på utsidan, höger eller vänster sida (Espresso/Ash)
Träningstrappa........................................... Flyttbar Aerobic-trappa
Locklyft......................................................... 2 st locklyft
Wifi................................................................. Wifi modul

ATV 17 SPORT™
ATV 17 Sport är en av de största swimspat i ATV-serien. 
519 cm långt och med 3 st hastighetspumpar ger mångsidighet 
för ditt sim-och träningspass. De 3 pumparna skapar en 
flödeshastighet på 1.969 lpm.

Standard för ATV 17 Sport
Vattendjup..................................................  135 cm
Antal jets...................................................... 26 st
Antal swim jets.......................................... 6 st Whitewater och 2 st 
Bouyancyjets
Pump.............................................................  2 st 2-hastighet 1363 liter/minut och 1 st 1-hastighet 606 liter/minut
Mått...............................................................  519 x 227 x 155 cm
Vikt tom/full...............................................  1 388 kg / 10 183 kg
Volym............................................................. 9 085 liter
Ozonator.....................................................  Corona Discharge
Trappa...........................................................  Inbyggd trappa på insidan med LED belysning
Kontrollpanel.............................................  Lätt att hantera från insidan
Sittplatser....................................................  1 djupt säte och 1 högre Cooldown-säte
Filter..............................................................  2 st som täcker 16,7 kvadratmeter
Skimmer.......................................................  2 st belysta
Isolering........................................................ Fullskum
Lock...............................................................  1 st brunt eller grått
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststicksburk)

Tillval till ATV 17 Sport
Ljudssytem.................................................. Adagio-stereo, bluetooth, subwoofer, 4 st högtalare
Ljudtillbehör............................................... AUX port, flytande fjärrkontroll
Belysning.....................................................  22 st LED-lampor
Vattenfall.....................................................  Fontäner med LED-belysning
Roddsystem................................................ Motstånd och rodd kit
Trappa...........................................................  Trappa på utsidan, höger eller vänster sida (Espresso/Ash)
Träningstrappa........................................... Flyttbar Aerobic-trappa
Locklyft......................................................... 2 st locklyft
Wifi.................................................................  Wifi modul

ATV 14 SPLASH™
Om du tycker om vatten och vill ha möjlighet att simma, träna, 
bada eller leka, så är ATV 14 Splash det perfekta swimspat! 
Med 1 pump får man ett anpassat flöde för träningen. 
ATV 14 Splash är utrustad med ett motståndsband.

Standard för ATV 14 Splash
Vattendjup..................................................  122 cm
Antal jets...................................................... 26 st
Antal swim jets..........................................  2 st turbojets
Pump.............................................................  1 st 2-hastighet 606 liter/
minut
Mått...............................................................  428 x 227 x 143 cm
Vikt tom/full...............................................  971 kg / 7 496 kg
Volym............................................................. 6 529 liter
Ozonator.....................................................  Corona Discharge
Trappa...........................................................  Inbyggd trappa på insidan med LED belysning
Kontrollpanel.............................................  Lätt att hantera från insidan
Sittplatser....................................................  1 djupt säte och 1 högre Cooldown-säte
Filter..............................................................  2 st som täcker 16,7 kvadratmeter
Skimmer.......................................................  2 st belysta
Isolering........................................................ Fullskum
Lock...............................................................  1 st brunt eller grått
Startkit kem (1 pH upp, 1 pH ned, 1 klor, 1 bromin, 1 mineral & 1 teststicksburk)

Tillval till ATV 14 Splash
Ljudssytem.................................................. Adagio stereo, bluetooth, subwoofer, 4 st högtalare
Ljudtillbehör............................................... AUX port, flytande fjärrkontroll
Belysning.....................................................  22 st LED-lampor
Vattenfall.....................................................  Fontäner med LED-belysning
Roddsystem................................................ Motstånd och rodd kit
Trappa...........................................................  Trappa på utsidan, höger eller vänster sida (Espresso/Ash)
Träningstrappa........................................... Flyttbar Aerobic-trappa
Locklyft......................................................... 2 st locklyft
Wifi.................................................................  Wifi modul

Alla våra ATV–modeller V  1 5 0

Vector 21 V150 swim spa levererar ett flöde och kraft, till skillnad 

från vad som tidigare setts i Swimspa: oöverträffad kontroll 

och mångsidighet i avancerade systemkoncept: individuellt 

kommando och kontroll, men ändå perfekt utformat swimspa för 

kropp, sinne och själ. 

De tre Whitewater-4 jetstrålarna ger ett flöde på 606 lpm, perfekt 

utformat som rekreationssimmare kommer att njuta av. Flödet är 

inställbart utefter dina specifika behov.  Orbital Jetpod levererar 

en roterande yteffekt, mer som en sportsmassage. Conal Jetpod 

levererar en mildare massage som ger en avslappnande effekt

V150 Swimspa™
Standard för V150 Swimspa
Mått (diameter x höjd): .................... 381 x 229 x 127 cm
Antal platser:  ........................................ 8/8
Volym: ....................................................... 3 296 liter
Vattendjup:  ........................................... 109 cm
Vikt tom/full:  ........................................ 816 /4 410kg
Jets:  .......................................................... 41
Pump:  ....................................................... 2 st 2-hastighet (MP160)
Rengöring: .............................................. Ozonator 
Flöde:  ....................................................... 1 212 liter/minut
Elektricitet:  ........................................... 3x16A, 400V
Kontrollpanel/display:  ..................... 1 st inåtvänd 
Lock:  ......................................................... 2 st grått eller brunt
Belysning:  ............................................... Flerfärgad utvändig 
hörnbelysning och 25 LED-lampor invändigt
Vattenfall:  .............................................. 2 st belysta
Huvudkuddar:  ...................................... 4 st
Energiskydd:  ......................................... Fullskummad
Garanti:  ................................................... 10-7-5-2-1 års garanti *
Startkitt kem

Tillval för V150 Swimspa:
Bluetooth stereo
Fjärrkontroll
LED-belysning
Utrustning för rodd
Gummiband för träning
Spa-frog kemdosering
Wi-fi Transceiver
Trappa (höger eller vänster)
Förvaringsbänk

Ett perfekt utformat swimspa 
för kropp, sinne och själ. 
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DURASHELL® INTERIÖR EXTERIÖR

ESPRESSO

ASH

TEAK

WALNUT

CHARCOAL

LOCK

GLACIER

TUSCAN SUN

WINTER SOLSTICE CAMEO

STERLING SILVER MAYAN COPPER DEEP WATERS

MIDNIGHT SIERRA GRANITE PACIFIC RIM  TEAK

CORDOVAN

EXTERIÖR INTERIÖR I AKRYL 

WALNUT

CHARCOAL

LOCK

WINTER SOLSTICE

GLACIER TUSCAN SUN

ALBA SIERRA MIDNIGHT CANYON

STERLING SILVER DEEP WATERS

PACIFIC RIMMAYAN COPPER

BARNWOOD

Färgval

WALNUT

CHARCOAL

LOCK

GLACIER
(ORIGINAL)

STERLING SILVER
(TILLVAL)

PACIFIC RIM
(TILLVAL)

MIDNIGHT CANYON
(TILLVAL)

EXTERIÖR

MAHOGANY

SLATE

INTERIÖR

ALBA

CORDOVAN

EXTERIÖR INTERIÖR I AKRYL 

WALNUT

CHARCOAL

LOCK

WINTER SOLSTICE

GLACIER

TUSCAN SUN

ALBA

SIERRAMIDNIGHT CANYON STERLING SILVER

MAYAN COPPER BARNWOOD

CELEBRITY ELITE

CAMEO

Din Certikin led-belysning håller för många timmars brinntid samt ger ett vackert 
och starkt sken. Trots att energiförbrukningen är bara en femtedel av vad en 
vanlig poollampa kräver, blir ljusstyrkan dubbelt så hög. En pool från Nordiska 
Kvalitetspooler levereras med flerfärgad led-belysning, kontrollpanel, mottagare 
och fjärrkontroll.

ConstantClean TM 
är ett vattenskötsel-
system vi har världs-
patent på. Det ingår 
i våra Signature- och 
Celebrityserier, men 
finns också som tillval 
till både Elite- och 
Vectorserierna.Det 
innebär att Marquis 
har det renaste 
vattnet i världen.

Nordiska Kvalitetspooler har samarbete med Wasa Kredit, vilket betyder att du 
kan dela upp din betalning som en månadskostnad istället för en klumpsumma. 
Wasa Kredit hjälper dig med ditt köp genom flexibla finansieringslösningar.

Pure pleasure
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Pleasure now – and for a lifetime

GENERALAGENT I NORDEN FÖR SAN JUAN GLASFIBERPOOLER OCH MARQUIS SPA. SVERIGES STÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK 
FÖR GLASFIBERPOOLER OCH SPABAD FINNS ALLTID NÄRA DIG. HITTA DEM PÅ NORDISKAKVALITETSPOOLER.SE

BECKASINVÄGEN 9, 803 09 GÄVLE • TELEFON: 026 –22 22 350

Du kan även hitta din 
pooldröm hos oss!

nordiskakvalitetspooler.se




