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Standardegenskaper för Celebrity Hot Tubs®

Interiör av akryl  Glacier
Syntetisk exteriör  Mahogny, skiffer 
Isolerat spalock  Valnöt eller kol
Belysning  Inre lampor
Glashållare  Ja
Huvuddynor  Ja
Kontroller  Revolution™ kontroll på ovansidan
 Jetväljare
Century Series jetstrålar  Justerbara/utbytbara
Jetstrålar för nacken  Justerbara jetstrålar för nacken
 (inte Nashville eller Monaco)
Vattenspel  Pop-up-vattenfall med  
 bakgrundsbelysning
Isolering  Skum över VVS
ConstantClean™ -filter (1) på 35 kvadratfot

Tillval och tillbehör till Celebrity Hot Tubs
Interiör av akryl  Midnight Canyon, Sterling
 Silver, Tuscan Sun
Jetstrålar  Rostfritt stål 
Ozonator  CD Ozon-reningssystem
Ljudsystem  Motown™ med ljudexpansionsport,
 RF-kontroll (inte Monaco)
Wi-Fi-mottagare  Plus ett års molntjänst
Matchande steg  Celebrity Hot Tubs-steg

Lägg till lite kändisstatus i din livsstil med ett klassiskt Celebrity Hot Tub®. 
Oavsett om du vill koppla av ensam, umgås med barnen, tillbringa tid 
med din käresta eller festa hela natten är Celebrity Hot Tub rätt plats 
att vara på. Det är kvalitetsbyggt i USA och utformat för prestanda. 
Celebrity Hot Tub kommer att spela en ledande roll i ditt liv, varje gång.
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Lockfärger

SLATE MAHOGANY

Celebrity Hot Tubs passar perfekt för din livsstil 

med funktioner och system för att säkerställa att 

allt går smidigt till.

Högflödesterapi är den enda massören 

du behöver. Terapistrålar med högt flöde är 

konstruerade för att ge lågtrycksmassage från 

din värkande hals till dina ömma fötter och varje 

kroppsdel däremellan. De finns i flera storlekar, är 

justerbara och utbytbara för att ge en unik känsla 

för ditt bad.

 

Ren med ConstantClean™. Detta fantastiska 

vattenhanteringssystem använder en automatisk 

rengöringscykel efter att du har använt badkaret 

för att hålla vattnet perfekt. Du kan också få en 

ozonator som tillval för att eliminera föroreningar 

för ren, enkel vattenskötsel.

Extra upplevelser. Koppla av med de 

lugnande ljuden från ett gnistrande vattenfall 

med bakgrundsbelysning. Titta på blänk av 

valfria jetstrålar med rostfritt stål. Lyssna på dina 

favoritlåtar på det valfria Motown™-ljudsystemet 

som är Bluetooth-aktiverat.Upplev wow-faktorn 

som ett kändisliv för med sig.

Tryggt och varmt. Koppla bara av, din 

bubbelpool har en skyddsplan för ägaren. Skum 

över VVS-isolering plus en energikåpa möjliggör 

ännu bättre isolering och effektivitet. Vi erbjuder 

många möjligheter, från topp till tå.M A R Q U I S  H O T  T U B S

Vi har vidtagit alla åtgärder för att se till att broschyren är korrekt. Men Marquis® behåller rätten att för-
bättra 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 specifika-
tioner, samt konsultera din Marquis-återförsäljare innan installation. Vi ber om ursäkt för eventuella 
besvär detta kan orsaka. 



Broadway

 INTL 50HZ
Storlek 196 x 196 x 91 cm
Vikt torr/full   241/1413 kg
Massagesäten  5
Vattenkapacitet  1173 l
Terapijetstrålar 30
Jetstrålpump  (1) 2-sp = 606 LPM
Elektriskt   230V 1 x 16A eller 3ph
 
Broadways kreativa sätesplacering 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. 

Nashville

 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 är den perfekta personliga bubbelpoolen för en eller 
två personer. Luta dig tillbaka och koppla av i loungen eller prata 
med din partner i terapisätet bredvid dig... Sydstatskomfort när 
den är som bäst! Dessutom ger ett extra terapisäte ytterligare 

plats att koppla av på.

Hollywood 

 INTL 50HZ
Storlek  213 x 213 x 91 cm
Vikt torr/full  336/1660 kg
Massagesäten   6
Vattenkapacitet  1325 l
Terapijetstrålar 40
Jetstrålpump  (1) 1-sp + (1) 2-sp = 1211 LPM
Elektriskt   230V 1 x 32A eller 3ph

Med plats för sex personer har Hollywood-bubbelpoolen allt. De 
generösa sittplatserna inkluderar en avslappnad lounge med 
jetstrålar från nacke till ben, två djupa terapisäten med ryggterapi, 
två skopsäten och ett högterapisäte som lugnar ner dig på ett 

bekvämt sätt.

Vegas 

 INTL 50HZ
Storlek  213 x 213 x 91 cm
Vikt torr/full   318/1757 kg
Massagesäten  6
Vattenkapacitet  1438 l
Terapijetstrålar 40
Jetstrålpump  (1) 1-sp + (1) 2-sp = 1211 LPM
Elektriskt   230V 1 x 32A eller 3ph

Vegas-bubbelpoolens unika sittplatser ger komfort åt sex 
personer och inkluderar två djupa terapisäten, två sidosäten, ett 
mellansäte, ett superdjupt säte som sänker ner dig i hydroterapi 

och ett extra trappsteg.

Monaco 

 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 3ph

Monaco rymmer en grupp på fem personer. Denna runda 
bubbelpool har en generös lounge med jetstrålar från nacke till 
ben, två djupa terapisäten med ryggterapi, två skopsäten och ett 
högterapisäte. 

Woodstock 

 INTL 50HZ
Storlek  229 x 229 x 91 cm
Vikt torr/full  354/2096 kg
Massagesäten   7
Vattenkapacitet  1741 l
Terapijetstrålar   50
Jetstrålpump  (1) 1-sp + (1) 2-sp = 1211 LPM
Elektriskt   230V 1 x 32A or 3ph

Woodstock är ett festcenter med sju säten för sju deltagare. 
Loungen har en episk hydroterapi från nacken till fötterna. Ett 
superdjupt terapisäte tar hand om låren och vaderna. Med 
ytterligare fem sittplatser är Woodstock definitivt en bubbelpool 
som alla gillar!                                 

Hoppa i för att ha roligt!
Stanna kvar för gemenskapen.

Hoppa i för att ha roligt!
Stanna kvar för lättnaden.

Hoppa i för att ha roligt!
Stanna kvar för äventyret.


