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STANDARDFUN KTI O N E R PÅ V E C TO R 21
Interiör av akryl 		
Alla tillgängliga färger
Syntetskåp 		
För alla väder
Isolering 			
Skum över VVS
Ventilkontroll		
V-O-L-T™-system, V3-kontroller
Filtreringssystem 		
ConstantClean™
Vattenspel 		
2 popup-enheter med bakgrundsbelysning
Inre belysning 		
LED-lampa i färg
Jetstrålar 		
Utbytbara med kanter i rostfritt stål
Dränering 		
Inre dränering
Nackstöd 		
Spänstigt EVA-material
Energilock 		
4-2,5 tums avsmalnande, 1,5 lb skum
			
TILLVAL TILL VECTOR21
Ljudsystem 		
Cosmic™ ljud med två högtalare
Ljudtillägg 		
Ljudexpansionsport
			RF-ljudregleringssats
Wi-Fi-mottagare 		
Plus ett års molntjänst
LED-lampor 		
Starlight™ LED-belysning
Isolering 			
Fullt skum
Pumpuppgradering
Tvåpumpsuppgradering (V77L)
Ozonator 		
Corona-urladdning med Mazzei-insprutare
Desinfektion		
Inbyggt desinfektionssystem
Hudvård MicroSilk®
(förutom V77L-2-pumpsmodellen)
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VECTOR21 ENVIRONMENTS™
Steg I, Steg II, Steg II med gångjärn, hörnbänk,
förvaringsbänkar: 91 cm, 109 cm och 135 cm
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Säte med djupvävnadsmassage*

VECTOR21 V-O-L-T ™ SYSTEM

Men den kolossala jetstrålen Whitewater-4™ kommer

Systemet med vektor-optimerad lamellterapi

verkligen att ge dig med en stimulerande fot-, ben- eller

(V-O-L-T) är en kraftfull prestandafunktion som

helkroppsmassage.

Säte med avslappnande massage*

Säte med shiatsu-massage*

Säte med klassisk massage*

ingår i den högflödesterapi utformningen av
Vector21. Lamellflödet har inga korsströmmar i rät vinkel

VARIABLA HASTIGHETSVENTILER ™

till flödets riktning och inga virvlar eller strömmar i vattnet.

Variabla hastighetsventiler (V3) är lätta att förstå och

Detta ger maximala flödesvolymer och betydande

använda och är det huvudsakliga flödeskontrollsystemet

hydroterapeutiska fördelar. Jetstrålarna är också unika:

på Vector21. Reglerar från 0 till 100 procent av pumpens

Riktade jetstrålar ger en djup muskelmassage genom att

vattenflöde till specifika säten. Mellan tre och fem V3-

rikta in sig på specifika områden, omloppsstrålar täcker in

reglage finns tillgängliga beroende på vilken bubbelpool

ett stort område med en roterande massage i ett starkt

du väljer och var och en är placerad nära sätet eller de

flöde i jämn takt och en äkta massagekänsla över hela

säten som aktiveras. Hur smart är inte det? Men du

huden. Koniska jetstrålar är bra för en större hudyta med

behöver inte bara lita blint på våra ord. Boka in ett privat

mjukare massage.

test för att uppleva känslan själv!

JETSTRÅLAR GER SPECIALISERAD
MASSAGETERAPI OCH ANPASSNING
Vector21 kan föra in vatten precis där du vill ha det
runt bubbelpoolen för att maximera införingen av
hydroterapifördelar. Jetstrålar låter dig maximera din
upplevelse och tillför detta till den unika flödesdynamiken som
skapats av Vector21s revolutionerande design, som är nu
ordnad i en samling specialiserade massagesäten.
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Säte med djupvävnadsmassage Flera riktade jetstrålar
driver denna massageterapi för muskler och djupa vävnader.
De riktade jetstrålarna som är strategiskt placerade för att
erbjuda större muskelgrupper en djupare massageupplevelse
kan justeras för att tränga djupt in i muskelområdena utan ett
högt tryck som leder till hudirritation. Djupvävnadsmassage
används ofta för återhämtning av överansträngda och
stressade muskler. Hydroterapin med högt flöde är inbyggd i
Vector21 och maximerar denna massageupplevelse för djupa
muskelvävnader och bindväv. Det japanska konceptet inom
massageterapi shiatsu betyder ”fingertryck” och ser till att flytta
trycket till områden som öppnar meridianerna och återför balans
till kroppen. Omloppsjetstrålar kopplar av och återbalanserar i takt
med att Vector21 tar med dig till en bättre plats.
Säte med avslappnande massage Koniska jetstrålar ger
en mild lokal känsla av rörelse på huden. De sprider flödet på
ett unikt sätt för att ge en ihållande mild massage utan djupare

muskelmanipulering. Sätet med avslappnande massage är en
lugn plats att hitta fokuset på.
Säte med klassisk massage Denna konfiguration
använder riktade, omlopps- och koniska jetstrålar. Klassisk
massage omfattar en rad koncept, med massageslag som
glider och knådar, samt friktion och vibrationer. Allt är avsett
att öka blodflödet, lossa bindväven och väcka kroppens
cirkulation. Sätet med klassisk massage kan erbjuda en mängd
olika massageupplevelser samtidigt.
Shiatsu-massagesätet har fått inspiration från det japanska
konceptet inom massageterapi shiatsu betyder ”fingertryck”
och ser till att flytta trycket till områden som öppnar
meridianerna och återför balans till kroppen. Omloppsjetstrålar
roterar över huden och skapar en fast, men ändå rörlig känsla
när de tränger igenom ytvävnaden. Shiatsu-massagesätets
plats kan hjälpa dig att koppla av och återbalansera i takt med.
Vi ska inte glömma bort zonterapi för fötterna – tron att
punkter i fötterna motsvarar olika kroppsorgan och system
och att man får ut verkliga hälsofördelar genom att trycka
på dem. Vector21-bubbelpooler har fotbrunnar för zonterapi
och vissa modeller har också en kolossal Whitewater-4™
-jetstråle i fotbrunnen. Den massiva flödesvolymen i denna
revolutionerande jetstråledesign ger en fantastisk fotmassage.
*Anpassade massageterapisäten kan variera från modell till modell
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CONSTANTCLEAN ™
OCH SMARTCLEAN ™
ConstantClean innehåller Vortex-filtrering som

drar skräp från både ytan och botten av bubbelpoolen
och SmartClean-teknik som automatiskt schemalägger
en rengöringscykel efter att bubbelpoolen har använts.
ConstantClean+ innehåller en ozonator som tillval för att
oxidera bakterier och föroreningar, plus ett valfritt inbyggt
system som matar ut mineraler och rengör automatiskt.
Denna omfattande hantering av vattenvården leder till
mindre användning av kemikalier, längre perioder mellan
tömning och påfyllnader samt kristallrent vatten.
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MICROSILK ® HÄLSA OCH
SKÖNHET
Skönhetsbehandlingen MicroSilk både
mjukar upp och återfuktar och får din hud

T W

att kännas lyxigt silkeslen och reducerar dessutom
fina linjer och rynkor. Mikrobubblorna sveper in hela din
kropp i ett avslappnande, sprudlande moln av syre.
Javisst, syre är bra för din hud. Förhöjda syrenivåer ger

v65L:

BUBBELPOOL FÖR 3 PERSONER

Specialsäten:

Djupvävnad

Avslappning

Klassisk

v77L:

BUBBELPOOL FÖR 5 PERSONER

Specialsäten:

Djupvävnad

Avslappning

Shiatsu

Klassisk

v84:
Specialsäten:

BUBBELPOOL FÖR 6 PERSONER
Djupvävnad (2)

Avslappning

Shiatsu

Klassisk

V65L är din semester i hemmet. Dess kompakta storlek passar
trånga utrymmen och kan placeras var som helst tack vare 120
volts plug-and-play-bekvämlighet. 22 jetstrålar lugnar trötta muskler,
en bekväm kaptensstol låter dig verkligen slappna av, plus ett
nedkylningssäte är helt perfekt. Bjud bara in dina vänner och njut!

V77L är ditt vattenhål för familjesamtal som rymmer fem
personer med gott om utrymme att röra på sig.Sträck ut dina
ben i kaptensstolen eller ta en paus på nedkylningssätet. 27
jetstrålar ger en professionell massage och tre V3-kontroller ger
dig fullständig kontroll!

Du och din familj kan använda V84 året runt. Sex sittplatser gör att
alla får plats. Högt placerade säten låter dig uppleva kraften hos
Whitewater-4 jet. Lägg till 36 jetstrålar för att få en skräddarsydd
massage och fem V3-kontroller för att rikta dem mot dina
problemområden. Låt dig svepas iväg på ett hydromassageäventyr!

STORLEK
TERAPISÄTEN
JETSTRÅLAR
V3-KONTROLLER
PUMPAR
FLÖDESHASTIGHET
ELEKTRISKT
VATTENKAPACITET
VIKT TORR/FULL

STORLEK
TERAPISÄTEN
JETSTRÅLAR
V3-KONTROLLER
PUMPAR
FLÖDESHASTIGHET
ELEKTRISKT
VATTENKAPACITET
VIKT TORR/FULL

STORLEK
TERAPISÄTEN
JETSTRÅLAR
V3-KONTROLLER
PUMPAR
FLÖDESHASTIGHET
ELEKTRISKT
VATTENKAPACITET
VIKT TORR/FULL

165 X 213 X 75 cm
3
22
3
One 2-SPEED
606 LPM
230V 16-32A*
795 L
200/994 kg

196 X 196 X 91 cm
5
27
3
One 2-SPEED / Two 2-SPEED**
606 LPM / 1211 LPM
230V 16A/32A*
1022 L
249/1272 kg

*Kan anslutas med 1 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A, 3-fas **Med valfri uppgradering med två pumpar

213 X 213 X 91 cm
6
37
5
Two 2-SPEED
1211 LPM
230V 32A*
1211 L
318/1530 kg

bättre cirkulation och cellandning och detta gör i sin
tur att din hud blir rosig och strålande till följd av den
ökade cellåterväxten. Låter som ett unikt val du kommer
att älska! Läs mer om detta banbrytande system på:
marquisspas.com/microsilk.
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VECTOR21 UNDERHÅLLNING
Nu ska vi pumpa upp volymen med
Cosmic™-ljudsystemet som kan väljas som

tillval, med Bluetooth-anslutning, integrerade högtalare
och en subwoofer. RF-fjärrkontrollen som finns som tillval
och ljudexpansionsportar låter dig hantera din musik
från avstånd. Klara, färdiga, festa! Glöm inte ljusshowen
med tillvalet Starlight™-LED-belysningen som skapar en
alldeles levande spa-upplevelse.

VECTOR21 ENVIRONMENTS ™
Men varför nöja dig med det? Behöver du inte ett helt
Environments-set i ditt liv? Dessa bänkar och hörn är
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byggda för att hålla länge, använder samma material som
Vector21-bubbelpoolerna och ger ett inbyggt utseende
och massor med sittplatser. Det finns även andra
modulära komponenter för Vector21. Många av bänkarna
erbjuder värdefulla förvaringsmöjligheter för alla dina
spabadstillbehör. Förvandla din bubbelpool till en fristad!

v84L:

BUBBELPOOL FÖR 5 PERSONER

Specialsäten:

Djupvävnad

Avslappning

Shiatsu

Klassisk

v94:

BUBBELPOOL FÖR 7 PERSONER

Specialsäten:

Djupvävnad

Avslappning

Shiatsu

Klassisk

v94L:

BUBBELPOOL FÖR 7 PERSONER

Specialsäten:

Djupvävnad

Avslappning

Shiatsu

Klassisk (2)

V84L garanterar att du och dina vänner kommer att ha kul i denna
dynamiska bubbelpool. Fem personer kan lätt hitta sina perfekta
platser och ett nedkylningssäte. Kaptensstolen ger avkoppling för
hela kroppen. 35 jetstrålar, en dånande Whitewater-4-jetstråle, plus
fyra V3-kontroller som ger det kommando du behöver.

V94 är en riktig jätte med allt du behöver, inklusive två extra
trappsteg. Whitewater-4-strålar skapar utbrott av uppfriskande
terapi. Lägg till två pumpar med dubbla hastigheter, V-O-L-Tsystemet och 40 jetstrålar så får du en dynamisk bubbelpool
som är byggd för ett gäng!

V94L, med sin fullständiga kaptensstol, är V94:s avslappnade
bror. Två pumpar med dubbel hastighet, V-O-L-T-systemet, 43
jetstrålar och fem V3-kontroller skapar uppfriskande terapi.Plus
Whitewater-4-strålar som skapar utbrott av uppfriskande terapi,
speciellt för dina fötter och ben.

STORLEK
TERAPISÄTEN
JETSTRÅLAR
V3-KONTROLLER
PUMPAR
FLÖDESHASTIGHET
ELEKTRISKT
VATTENKAPACITET
VIKT TORR/FULL

STORLEK
TERAPISÄTEN
JETSTRÅLAR
V3-KONTROLLER
PUMPAR
FLÖDESHASTIGHET
ELEKTRISKT
VATTENKAPACITET
VIKT TORR/FULL

STORLEK
TERAPISÄTEN
JETSTRÅLAR
V3-KONTROLLER
PUMPAR
FLÖDESHASTIGHET
ELEKTRISKT
VATTENKAPACITET
VIKT TORR/FULL

213 X 213 X 91 cm
5
36
4
Two 2-SPEED
1211 LPM
230V 16A/32A*
1287 L
318/1605 kg

*Kan anslutas med 1 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A, 3-fas

239 X 239 X 91 cm
7
41
5
Two 2-SPEED
1211 GPM
230V 32A*
1514 L
381/1894 kg

239 X 239 X 91 cm
7
44
5
Two 2-SPEED
1211 LPM
230V 32A*
1685 L
381/2066 kg

vector21

