
Marquis Elite är en 

modern klassiker 

med alla funktioner 

och fördelar du 

förväntar dig av 

ett högkvalitativt 

varumärke, plus 

specialiserade 

system som är unika 

för Marquis, till ett 

överraskande bra 

värde.
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MARQUIS EL ITE  ENVIRONMENTS ™

Environments, exklusivt för Marquis, lägger till funktioner, mångsidighet 

och bekvämligheter i din bubbelpool och det omgivande spaområdet. 

Det kompletterar din Marquis-bubbelpool perfekt och delar samma 

färgpalett och designkod. Beroende på vilken bubbelpool du väljer kan 

en samling trappsteg, bänkar och förvaringsbänkar kombineras för att 

uppnå ett anpassat utseende. Vissa moduler ger extra sittytor och ytor 

för mat och dryck, perfekt för måltider utomhus och bjudningar.

Environments-modulerna är tunga och extra robusta. Till skillnad från 

trappsteg i plast blåser de inte bort i en stark vind! Du kan skapa den 

perfekta miljön för ditt utomhusutrymme och ta det från bubbelpool till 

fristad!

 

STANDARDFUNKTIONER PÅ MARQUIS ELITE
Interiör av akryl Alla tillgängliga akrylfärger
Syntetisk exteriör Trä eller rödrosa
Isolerat spa-lock Valnöt eller kol
Belysning Inre LED-lampor
Glashållare Ja
Huvuddynor Ja
Kontroller Revolution™ kontroll på ovansidan
Century II Series Jets Justerbara/utbytbara
 Jetmunstycken i rostfritt stål
Jetstrålar för nacken Justerbara jetstrålar för nacken 
 (inte på Nashville Elite eller Monaco Elite) 
Vattenspel Pop-up-vattenfall med bakgrundsbelysning
Isolering Icynene®-skum över VVS
ConstantClean™  50 fot2 filter (Nashville 35 fot2)

TILLVAL OCH TILLBEHÖR TILL MARQUIS ELITE
ConstantClean+ Advanced Plasma Gap CD Ozonator
 Inbyggt desinfektionssystem
Motown™-ljud med Bluetooth  Extra ljudexpansionsportar, RF-kontroll
Wi-Fi-mottagare Plus ett års molntjänst
LED-belysning Twilight™ LED-belysning i interiör/exteriör
Isolering Fullt skum
Tvåpumpsuppgradering Broadway Elite
MicroSilk® Inte Monaco Elite eller Broadway Elite  
 2-pumpar 
Environments™ Marquis Elite trappsteg och bänkar
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Vi har vidtagit alla åtgärder för att se till att broschyren är korrekt. Men Marquis® behåller rätten att förbättra produkten 
utan meddelande. Detta kan leda till variationer mellan vad som anges i det tryckta materialet och den faktiska produkten. 
Se bruksanvisningen för fullständiga och exakta specifikationer, samt konsultera din Marquis-återförsäljare innan installa-
tion. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka. ©Marquis Corp. 12/2020  SWEDISH 710-6710
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MARQUIS ® EL ITE-BUBBELPOOLER 
I över 50 år har bubbelpoolsbranschen utvecklat en rad beprövade 

komponenter och material. Detta innebär att de bästa varumärkena 

ofta förlitar sig på liknande pumpar, VVS, jetstrålar, elektronik och 

isolering. Ändå är inte alla bubbelbadssystem likadana.

Marquis Elite-bubbelpooler har flera komponenter gemensamma med 

de bästa leverantörerna. Men Marquis ingenjörer har utformat en bättre 

systemarkitektur, en som ger tystare, effektivare drift och en bättre 

hydroterapiupplevelse. Jämfört med liknande utrustade bubbelpooler 

från de bästa varumärkena erbjuder Marquis Elite en överlägsen 

kombination av prestanda och värde. Detta inkluderar tre kännetecken 

som vi kallar Big 3: Högflödesterapi, ConstantClean™ vattenhantering 

och MicroSilk® hud-, hälso- och skönhetsbehandling.

HÖGFLÖDESTERAPI

Genom att leverera så mycket vatten som 

möjligt med ett lågt tryck uppnår Marquis-

bubbelpooler djup muskelpenetration utan 

att det känns obehagligt i huden. I stället 

för att det känns som att spetsiga naglar 

gräver sig in i huden och orsakar klåda 

eller en brännande känsla, känns Marquis 

högflödesterapi som de kunniga handflatorna 

på en skicklig massör. Alla Marquis Elite-

bubbelpooler har nytta av detta eleganta tillvägagångssätt för 

hydroterapi, med en mängd olika modeller och alternativ.

Som i alla Marquis-bubbelpooler har Marquis Elite-bubbelpooler 

ett perfekt balanserat vatteninföringssystem. Pumpar, VVS och 

jetstrålskonfigurationer är utformade för att optimera tillgänglig 

prestanda och säkerställa en överlägsen hydroterapiupplevelse.

En- och tvåpumpsmodeller har ventiler som gör att vatten kan ledas till 

olika jetstrålar genom bubbelpoolerna. Broadway-modellens två pumpar 

aktiverar jetstrålar genom att använda kontrollpanelen på ovansidan. 

Båda metoderna för flödeskontroll är lätta att förstå och använda.

Century II-jetstrålar har utbytbara insatserna för att finjustera din 

hydromassageupplevelse och ytterligare insatser kan köpas för extra 

anpassning.

Med ett distinkt rött munstycke och potentialen att generera över 435 

LPM vattenflöde är den kolossala Whitewater-4™-jetstrålen ännu ett 

exempel på Marquis innovation inom högflödesterapi. Denna dynamiska 

jetstråle som finns i fotbrunnen får vattnet att forsa som en dånande 

vulkan för att förbättra effekten på ben- och fotmassagen. (Tillgänglig på 

modellerna Woodstock Elite, Vegas Elite och Hollywood Elite.)

CONSTANTCLEAN+

Vattenhanteringssystemet ConstantClean 

är som att ha en farthållare för din spa-

filtrering. I upp till fyra till sex veckor kan 

du ställa in den och praktiskt taget glömma 

bort den. Beroende på vilken Marquis-

bubbelpool du väljer kommer den antingen 

med ett filter eller dubbla filter.

ConstantClean använder en filtreringsprocess med flera steg för att 

suga upp, fånga och ta bort föroreningar och partiklar. Allt från svett, 

hudolja och lotion, till hudceller, smuts och korn. SmartClean™-

programvaran schemalägger automatiskt en rengöringscykel efter 

varje hydroterapisession. När bubbelpoolen inte används schemalägger 

SmartClean en timmes filtreringscykel två gånger om dagen. Genom 

att integrera filtreringssystemet med spaets primära högflödespump 

med dubbla varvtal filtrerar ConstantClean mer vatten per dag än andra 

varumärken och gör det på en tiondel av tiden.

En valfri uppgradering som heter ConstantClean+ lägger till två 

automatiserade sanitetsprocesser i vattenhanteringssystemet: 1) 

ozonering med Mazzei®-insprutning och 2) inbyggd desinfektion. 

Detta gör en femstegsprocess till en niostegsprocess.

Det inbyggda desinfektionssystemet är ett kraftpaket med dubbla 

patroner. En mineralpatron behandlar vattnet i upp till fyra månader. 

Dessutom sprider en desinfektionspatron gradvis antingen brom 

eller SmartChlor® under fyra till sex veckor. I genomsnitt kan du 

förvänta dig att byta ut mineralpatronen tre gånger per år och 

desinfektionspatronen en gång i månaden.

2[Marquis] hade 

bättre funktioner 

än andra 

varumärken, men 

kostnaden var 

fortfarande bra. 

Jag har Broadway 

och jag älskar den 

verkligen. Den 

främsta orsaken är 

hur tyst motorn är. 

Den andra orsaken 

är hur rent filtret 

håller vattnet. Jag 

har knappt behövt 

göra någonting.

~Cody, Bakersfield, CA 

via ConsumerAffairs.com
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HÄLSO- OCH 
SKÖNHETSBEHANDLING

När du använder en Marquis-bubbelpool med 

MicroSilk är det som att ge hela kroppen en 

syreansiktsbehandling. Den både mjukar upp 

och återfuktar och får din hud att kännas 

lyxigt silkeslen och reducerar dessutom 

uppkomsten av fina linjer och rynkor. 

Mikrobubblorna sveper in hela din kropp i 

ett avslappnande, sprudlande moln av syre. Upplöst syre vid hudytan 

stimulerar bättre cirkulation och cellandning och detta gör i sin tur att 

din hud blir rosig och strålande till följd av den ökade cellåterväxten.

Anti-aging-fördelarna är märkbara. Verkliga, påtagliga effekter utan 

operationer och återhämtningstid är några av de många orsakerna 

till att MicroSilk-hydroterapi är den anti-agingbehandling som väljs 

av moderna, sofistikerade personer. Istället för invasiva medicinska 

ingrepp sker din behandling när du badar bort alla dagens bekymmer i 

en lyxig Marquis-bubbelpool med MicroSilk.

En MicroSilk-bubbla är ungefär 50 till 100 gånger mindre än en 

typisk bubbla i en bubbelpool. Bubblorna som skapas av MicroSilk 

är inte bara mycket mindre än vanliga bubblor i en bubbelpool, de 

är dessutom negativt laddade. Negativt laddade joner antas öka 

serotoninproduktionen hos människor. Serotonin främjar vilsam sömn 

och är ansvarig för emotionell stabilitet, en känsla av välbefinnande. 

Negativt laddade joner hjälper också till att eliminera fria radikaler i 

kroppen. Fria radikaler är kända för att orsaka cellulär skada och är en 

del av den degenerativa processen som orsakar för tidigt åldrande.

När föroreningar har avlägsnats från huden återställer Marquis 

patentskyddade ConstantClean™-vattenhantering med SmartClean™-

teknik snabbt och effektivt ditt vatten till dess ursprungliga tillstånd 

efter varje MicroSilk-behandling.

EL ITE-LYX

Det eleganta Twilight™-tillvalet 

lägger till flerpunkts-LED-belysning 

i spa-interiören, accentljus på 

spa-exteriörer och varierande 

färglägen och övergångar. Förbättra 

synligheten nattetid, förbättra 

skönheten i ditt spa och komplettera 

stressavslappning och avkoppling.

Tillsätt lite själ till din Marquis Elite-upplevelse med Motown™-

ljud som tillval! En ljudmottagare byggs in i bubbelpoolens 

exteriör tillsammans med dubbla högtalare på ovansidan, med en 

subwoofer dold inuti ramen. Bland funktionerna finns: FM-radio 

och Bluetooth-anslutning för mobila enheter (som en smarttelefon, 

surfplatta eller iPod®). Styr systemet från mottagarpanelen eller 

hantera uppspelningen från en mobil enhet som är ihopkopplad 

med Bluetooth. Spela ljud direkt från din mobila enhet, eller anslut 

till internet via en trådlös dataplan eller ett Wi-Fi-nätverk. Strömma 

sedan favoritmusik, ljudböcker, podcaster, internetradio och mer! 

Valfria tillägg inkluderar: en trådlös RF-fjärrkontroll och extra USB- 

och 3,5 mm expansionsportar för trådbunden ljudanslutning.

Är du redo att lägga till lite lyx i ditt liv och investera i din kropp och 

mentala hälsa? Besök marquisspas.com för att läsa mer innan du 

handlar. Eller besök din lokala Marquis-återförsäljare och upptäck 

Marquis Elite-livsstilen idag.

&
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Vi placerade 

bubbelpoolen 

utomhus och 

det är väldigt 

bekvämt. Vi 

använder den 

ofta och jag 

känner mig mer 

avslappnad. Min 

fru tar hand om 

bubbelpoolen och 

det är ganska 

enkelt. Hon har en 

rutin för det.

~Pat, Hillsdale, MI

via ConsumerAffairs.com

“



Nashvi l le  El i te

 INTL 50HZ
Storlek 152 x 213 x 75 cm
Vikt torr/full 181/919 kg
Massagesäten 3
Vattenkapacitet 852 L
Terapijetstrålar 22
Jetstrålpump (1) 2-sp = 606 LPM 
Elektriskt 230V 1 x 16A eller 3ph  

Nashville Elite erbjuder lyxen av ett spa i din trädgård för upp till 
tre personer. Luta dig tillbaka i loungen eller viska till din partner i 
terapisätet bredvid dig och ett extra terapisäte ger en annan plats att 
koppla av på.

Broadway  E l i te

 INTL 50HZ
Storlek 196 x 196 x 91 cm
Vikt torr/full 241/1413 kg
Massagesäten 5
Vattenkapacitet 1 173 l
Terapijetstrålar 30
Jetstrålpump (1) 2-sp = 606 LPM
Pump upgrade  (2) 2-sp = 1211 LPM*
Elektriskt 230V 1 x 16A or 32A eller 3ph

Broadway Elite har en terapilounge med jetstrålar från nacke 
till anklar, en superdjup direktörsstol med fantastisk benterapi, 
ytterligare ett djupt säte för total ryggterapi och ytterligare två platser 
i olika höjder. Den valfria uppgraderingen med två pumpar ökar 
jetstrålkraften och förbättrar din terapiupplevelse. En natt i denna 
bubbelpool är bättre än en natt på stan!     

*MicroSilk finns inte på Broadway Elite 2-pump

Monaco El i te

 INTL 50HZ
Storlek 203 dia x 91 cm
Vikt torr/full 227/ 1175 kg
Massagesäten 5
Vattenkapacitet 946 L
Terapijetstrålar 23
Jetstrålpump (1) 2-sp = 606 LPM
Elektriskt 230V 1 x 16A eller ph
 

Monaco Elite rymmer en grupp på fem personer. Denna runda 
klassiska bubbelpool har en generös lounge (som inte finns i andra 
runda bubbelpooler) med jetstrålar från axlar till ben, två djupa 
terapisäten med ryggterapi, ett skopsäte och ett högterapisäte. 

Hollywood  E l i te

  INTL 50HZ
Storlek 213 x 213 x 91 cm
Vikt torr/full 336/1,660 kg
Massagesäten 6
Vattenkapacitet 1325 L
Terapijetstrålar 41
Jetstrålpump (2) 2-sp = 1211 LPM
Elektriskt 230 V 1 x 32 A eller 3 ph

Hollywood Elite rymmer en fest för sex personer. De generösa 
sittplatserna inkluderar en avslappnad lounge med jetstrålar 
från nacke till fötter, två djupa terapisäten med ryggterapi, två 
skopsäten och ett högterapi-/nedkylningssäte. Dessutom kommer en 
spännande Whitewater-4™-jetstråle att rocka din värld med en äkta 
rockstjärnebehandling!WHI

TE

WATER-4 JET

Vegas  E l i te

 INTL 50HZ
Storlek 213 x 213 x 91 cm
Vikt torr/full 318/1,757 kg
Massagesäten 6
Vattenkapacitet 1438 L
Terapijetstrålar 41
Jetstrålpump (2) 2-sp = 1211 LPM
Elektriskt 230 V 1 x 32 A eller 3 ph

Vegas Elite-bubbelpoolens unika sittplatser ger komfort åt sex 
personer och inkluderar två djupa terapisäten, tre sidosäten, ett 
mellansäte och ett superdjupt säte. Känn Whitewater-4-jetstrålarnas 
vattenvägg från vilken plats som helst – dess explosiva benterapi är 
väldigt spännande! Det som händer i Vegas stannar i Vegas.

Woodstock  E l i te

 INTL 50HZ
Storlek 229 x 229 x 91 cm
Vikt torr/full 354/2,096 kg
Massagesäten 7
Vattenkapacitet 1741 L
Terapijetstrålar 51
Jetstrålpump (2) 2-sp = 1211 LPM
Elektriskt 230 V 1 x 32 A eller 3 ph

Woodstock Elite är ett festcenter med sju säten för sju deltagare. 
Loungen har en episk hydroterapi från nacken till fötterna. Ett 
superdjupt terapisäte masserar lår och vader, plus ytterligare fem 
bekväma sittplatser som möjliggör total avkoppling. Men showens 
stjärna är Whitewater-4-jetstrålarnas vattenvägg som spränger hela 
festen med spännande terapi! 
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