EGENSKAPER FÖR MARQUIS ® CROWN COLLECTION
Kontrollsystemet		MQTouch™ pekskärmskontroll
Terapipumpar		Dubbelhastighetspumpar
Jetstrålesystem		 Regal Hydrokinetic™ med flera jetstrålar med kant i rostfritt stål
		 Regal Whitewater-4™-jetstrålar (inte Spirit)
H.O.T. -zoner™		 Terapimassagezoner med hög effekt
Flödeskontroll		 Dynamic Flow Control™-ventil för vatten och luft
SmartClean™		 Automatiserad/programmerbar filtreringsprogramvara
ConstantClean+™		 Integrated Vortex™-filtrering med antimikrobiellt skydd,
		 inbyggt desinfektionssystem och CD-ozonator med
		Mazzei®-insprutning
MaximizR™
		 Fullskumisolering
DuraShell®		 Kraftfull akryl bunden med glasfiber/hartsmatris
Exteriör		 Slitstarkt, syntetiskt yttre för alla väder
DuraBase™		 ABS-plast i formad platta
Weathershield™-lock		 2 lb densitetsskum, värmeskyddad kjol, linjärt vikbart värmelock
Zonterapi		 Texturerat fotbrunnsmönster
Vattenspel		 Fyrapunktsfontäner med bakgrundsbelysning
Nackstöd		 Vadderat i tåligt EVA-material
MoodMaker™		LED-accentbelysningskonfiguration

FÄRGVAL
DURASHELL-INTERIÖR

GLACIER

WINTER SOLSTICE

STERLING
SILVER

ALBA

MIDNIGHT
CANYON

TUSCAN
SUN

EXTERIÖR

LOCK

Kronjuvelerna bland bubbelpooler

TIMBER

GRANITE

TILLVAL FÖR MARQUIS ® CROWN COLLECTION
Bluetooth-ljudsystem		 Trådlös ljudströmning, dubbla högtalare och subwoofer
Jewel™-belysning		 Inre: Justerbart flerfärgat LED-belysningssystem
		 Exteriör: Justerbart vitt LED-belysningssystem
MicroSilk®		 Syrebehandling för hälsa och skönhet (alla modeller)
Environments™ 		 Crown Steg I, Steg II, Steg II med gångjärn, Resort/Spirit böjt
			 trappsteg
		 Crown 34 och 48 förvaringsbänk, Resort/Spirit hörnbänk
ControlMySpa™ RF		 Trådlös molnanslutning
Cover Companion™		 locklyft
Ultimate Experience-väska Två Marquis-plyschhanddukar, två isolerade koppar, en Luther Loon

“

Jag lade ut 200 till 300 dollar i månaden på massage för att få bukt med
gamla idrottsskador.Sedan golfade jag med en vän som hade en bubbelpool
hemma. Efter 36 hål kändes 15 minuter i spaet underbart. Jag gick ut och
handlade och bestämde mig för en Marquis. Den är mitt bästa köp. Jag
använder den året runt och njuter av 15 himmelska minuter varje dag!”
~Dan

marquisspas.com
atvswimspas.com
596 Hoffman Road, Independence, OR 97351
800.275.0888
Marquis® är ett registrerat varumärke. Marquis
förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i produkten. 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 små variationer mellan vad som anges i den här
broschyren och den faktiska produkten. Vi ber om ursäkt
för eventuella besvär detta kan orsaka. För tekniska
specifikationer och installationskrav ska du alltid se
bruksanvisningen.
©Copyright 2020-2021 SWEDISH 710-6708
PATENTINFORMATION: MarquisSpas.com/patents

Var i världen är #LutherLoon @MarquisSpas?
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BLACK
WEATHERSHIELD™

Marquis® brinner för att skapa den ultimata spa-upplevelsen!® Från
att förbättra hälsa och välbefinnande, till att återuppliva kropp och
själ, till att få umgås med familj och vänner. Det är som att ha ditt
eget personliga hälsocenter där varje bad förbättrar din livskvalitet.
I slutändan utmärker sig Marquis med tre kännetecken: överlägsen
högflödesterapi, enkel och effektiv vattenskötsel och lyxiga hudoch skönhetsbehandlingar. Dessa ”Big 3”-egenskaper levererar
tillsammans den ultimata spa-upplevelsen!
Upplev läkningsterapi precis som du vill ha det
Crown Collection är ett mästerverk av innovation. Den
kombinerar våra mest avancerade behandlingsfunktioner
och lyxiga bekvämligheter i det mest eleganta och flexibla
hydromassagesystemet på marknaden.

muskelvävnaden utan att det orsakar obehag i huden. Crown
Collection-bubbelpooler uppnår lamellflöde i över 90 % av
jetstrålarna. En uppsättning Regal Hydrokinetic™-jetstrålar
kombineras för att bilda specialiserade massagesäten, som alla
erbjuder unika terapeutiska fördelar.
Djupvävnadsmassagesätet (med Target Touch-jetstrålar) ger en
fokuserad vattenström som är perfekt för kronisk smärta eller
en aktiv livsstil. Shiatsu-massagesätet (med roterande Pulse
Touch-jetstrålar) hjälper dig att slappna av och hitta balansen.
Tack vare en mild, ihållande massage är sätet med avslappnande
massage (med Multi-Touch-jetstrålar) en lugn plats att hitta fokuset
på. Och det klassiska massagesätet (eller Lounge) kombinerar
djupvävnadsmassage med en mängd olika
upplevelser för en allt-i-ett-terapi.

HÖGFLÖDESTERAPI
Liksom de kunniga handflatorna hos en skicklig massör ger
High Output Therapy™-zoner (H.O.T.-zoner ™) en djupare, mer
målinriktad terapi: Perfekt för styva muskelgrupper som behöver
lite extra. Alla jetstrålar i H.O.T.-zoner är röda, vilket gör dem lätta
att hitta. Vrid helt enkelt din Dynamic Flow Control-ventil till rött och
släpp loss kraften!
Högt flöde utan att göra ont
De flesta bubbelpooler skapar en kliande eller brännande känsla
på huden. Däremot levererar Marquis bubbelpooler med högt
flöde som inte gör ont. H.O.T. -zoner tränger djupt in i muskler och
bindväv utan att irritera hudens yta. Ett sortiment av axelzoner,
ländryggszoner och fotzoner gör att du kan fokusera strålarna där
du behöver dem som mest. Det bästa sättet att förstå det är att
själv uppleva det. Schemalägg ett testbad med din lokala Marquisåterförsäljare och prova själv. Det måste kännas för att förstås!

Ett lamellflöde optimerar vattenflödet genom att minska
turbulensen. Detta gör att du upplever djupare penetration av

Target Touchjetstrålar ger ett
riktat vattenflöde för
att rikta in på exakta
delar av kroppen

Ventilen Dynamic Flow Control™ är enkel, men
kraftfull. Vrid spaken mot rött för att aktivera de
röda jetstrålarna. Vrid spaken mot blått för att
aktivera de blå jetstrålarna. Eller var som helst
däremellan för att aktivera alla jetstrålar på ditt
säte. Dessutom skapar en intuitiv luftreglerventil
den perfekta känslan. Tack vare en Dynamic Flow
Control-ventil eller en extra pumpknapp nära varje
säte finns den perfekta inställningen alltid inom
räckhåll. Precis som du vill ha det!

Pulse Touch-jetstrålar
masserar försiktigt alla
de rätta ställena med
roterande vattenvirvlar

1.
MASSAGE

INSIDERHISTORIA

Multi Touch-jetstrålar
skapar en bredare
massageupplevelse
för att få stora
muskelområden att
slappna av

H.O.T. Zone Regal
Whitewater-4-jetstrålar
levererar allt från mild
fotmassage till en
spännande utbrott av
ben- och fotterapi

+

Rent, säkert, kristallklart vatten
Constantclean+ är det effektivaste vattenhanteringssystemet på
marknaden. Det rengör mer vattenvolym på mycket kortare tid: Upp
till 51 gånger per dag på bara 2–1/2 timmar! Det har Vortex™filtrering med högt flöde och det lilla extra med automatiserad
sanering och ozonomvandling. Det tar bort skräp från topp till
botten på ett enkelt men sofistikerat sätt och säkerställer
bekvämt underhåll. Högkvalitativa Marquis-filter har en ökad yta för
att förbättra effektiviteten och en antimikrobiell beläggning för extra
skydd.
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REN

C O N S TA N T C L E A N

7

6

1

8
9
5

2
3

4

ConstantClean+ är specifikt konstruerat för rent vatten
1. Vortex-silarna silar bort ytföroreningar och leder dem
sedan till filterpatroner
2. Vatten dras även från fotbrunnen genom en sugkoppling
med säkerhetsskydd
3. Vatten tvingas uppåt genom filtret för att fånga skräp,
blanda, omcirkulera och filtrera allt vatten, från ytan till
golvet
4. Filtrerat vatten dras in i den primära jetmunstyckespumpen
5. Vatten leds genom värmeelementet med högt flöde

“

6. Ozonatorn omvandlar syre till aktiverad ozongas. Mazzei®injektorn blandar ozon med vatten som sedan sprutas in i
blandningskammaren
7. Bakterier och andra föroreningar oxideras innan ozonen
omvandlas tillbaka till syre
8. Vattnet passerar genom det inbyggda
desinfektionssystemet och behandlas med
desinfektionsmedel innan det förs in i spaet igen
9. Oanvänt ozon och omvandlat syre återinförs till spa-vattnet

Jag ägde en bubbelpool av ett annat märke, men min Marquis är klart lättare att ta hand om. Vattnets klarhet är
mycket bättre! Vi har verkligen märkt hur mycket bättre Marquis-vattnet luktar och känns. Inte bara det, när jag
kliver ur det är min hud inte torr, som den brukade vara i min gamla bubbelpool.”

~Tom

Hur fungerar ConstantClean+? Efter att högflödespumpen har
dragit vatten genom Vortex-filtren dras det filtrerade vatten genom
värmeelementet. Sedan går det in i två olika sanitetsprocesser.
Den första vägen leder till ozonatorn, som dödar patogener och
mikroorganismer på ett säkert sätt och som oxiderar organiska och
oorganiska föroreningar. Den andra vägen leder till det inbyggda
desinfektionssystemet. Långsamt doserat desinfektionsmedel
behandlar vattnet och en mineralpatron (eller en balsampatron) gör
att vattnet känns silkeslent. Tack vare SmartClean™-programvaran
automatiseras hela processen för din bekvämlighet.

rengöringscykel efter varje användning. Det dagliga schemat är
förprogrammerat, men helt justerbart. När dina vattennivåer är
balanserade går systemet i princip på autopilot. Testa bara dina
vattennivåer regelbundet och gör mindre justeringar vid behov. Det
är allt!

SmartClean gör det lätt

Är du orolig för coronaviruset? USA:s Centers for Disease Control
(CDC) bekräftar att värme, fukt och klor eller brom i bubbelpooler bör
”ta bort eller inaktivera viruset som orsakar COVID-19.” Med andra
ord bör coronaviruset inte smitta i en bubbelpool som underhålls
ordentligt. Vilken lättnad!

SmartClean-programvaran schemalägger automatiskt
rengöringscykler två gånger om dagen. Det känner av när du
använder bubbelpoolen och schemalägger automatiskt en

Hela systemet är mycket effektivt och kräver mindre kemikalier
och längre perioder mellan tömning och påfyllning. Verkligen det
ultimata i säkert, rent vatten. Ännu en ”Big 3”-anledning till att du
bör överväga en bubbelpool ur Marquis Crown Collection!

Men saltsystem då? Alla bubbelpooler kräver desinfektionsmedel för att hålla vattnet rent och säkert. Men vissa främjar så kallade ”kemikaliefria” bubbelpooler och hävdar
att saltsystem är ett ”naturligare” alternativ. I grund och botten genererar saltsystem desinfektionsmedel genom att omvandla salt till brom eller klor. Tyvärr accelererar salt
också korrosionen av inre metallkomponenter, såsom värmeelementen. Detta leder till minskad prestanda och kostsamma reparationsräkningar. Däremot hoppar Marquis över
saltproblemet genom att SmartChlor direkt sakta doseras med klor (USA) eller Serene Brom. Du får rent, säkert, kristallklart vatten och ett lugnt sinne.

Upplev strålande hälsa och skönhet
Crown Collection-bubbelpooler kan förbättra din livskvalitet
och din hudhälsa också! MicroSilk®-syrehudterapi och
skönhetsbehandling är valfritt på alla Crown-modeller.
MicroSilk-vattensyrenivåerna är upp till 70 % högre än
kranvatten och transporterar upplöst syre till huden.
Miljarder mikrobubblor omsluter din kropp i ett syreingjutet
moln, vilket främjar blodcirkulationen, hydreringen och
har en peelingeffekt. Mikrobubblor ger också en lugnande,
brusande känsla som känns lyxig. Det har beskrivits som
”en ansiktsbehandling med syre för hela kroppen.” MicroSilk
är känt för att minska uppkomsten av fina linjer och rynkor
och kan till och med ge lindring från symtom på eksem och
psoriasis. Alla som lägger till MicroSilk älskar det!

3.
HELANDE

MICROSILK®

Javisst, syre är riktigt bra för din hud. Förhöjda syrenivåer ger
bättre cirkulation och cellandning och detta gör att din hud blir
rosig och strålande till följd av den ökade cellåterväxten.
Verkliga, påtagliga effekter utan operationer och
återhämtningstid gör MicroSilk-hydroterapi till den antiagingbehandling som väljs av moderna, sofistikerade personer.
Istället för invasiva medicinska ingrepp sker din behandling när
du badar bort alla dagens bekymmer.
En MicroSilk-bubbla är negativt laddad. Negativt laddade joner
sägs ge ökad serotoninproduktion hos människor, vilket är
förknippat med emotionell stabilitet, en känsla av välbefinnande
och att det främjar en vilsam sömn. De hjälper också till att
eliminera fria radikaler i kroppen som är kända för att orsaka
cellskador. De hjälper också till med att slappna av ditt sinne
och kropp och förbättra återhämtningen från fysisk utmattning.
Detta hjälper till med att sakta ner den nedbrytningsprocess
som leder till för tidigt åldrande.

“

Endast Marquis har konstruerat MicroSilk-pumpen till högsta
prestanda för att ge den hälso- och skönhetssyrebehandling
du förtjänar. MicroSilk är en annan ”Big 3”-anledning till att
Marquis står över konkurrenterna.
Mikroskopiska bubblor tränger
in i porer och talgkörtlar för att
syresätta huden, minska fina
linjer och rynkor och främja
kollagenåterställning medan
du badar.
Andra fördelar är:
– Förbättrad syrespänning i huden
– Ökad hudmetabolism
– Förbättrad hudcellstillväxt
– Djupare rengöring av porerna
för att avlägsna orenheter
– Ökad hydrering
– Terapeutiska nivåer av anjoner
– Neutralisering av fria radikaler
– Kan lindra symtom på eksem
och psoriasis

Som tränings- och hälsoutbildare ber mina klienter alltid om en behandling för att få dem att se och känna sig
vackrare. Efter att ha upplevt MicroSilk och sett hur strålande och slät det gör min hud kan jag rekommendera den
här fantastiska produkten!”
~ Jane

Crown Collection-bubbelpooler är prydda med nästan alla lyxiga
bekvämligheter. Men det är också trevligt att ha alternativ,
särskilt när det ger extra funktionalitet eller bekvämlighet.
Lätt och intuitiv kontroll
MQTouch™ är kommandocentret för din bubbelpool. Tryck
bara på ikonerna för att finjustera dina inställningar. Kontrollera
filtreringsschemat, justera temperaturen, kontrollera tid, dimma
lamporna eller tryck på Soak-knappen för omedelbart lugn.
Använd samma gränssnitt för att slå på MicroSilk® och styr musik
enligt humör på utrustade modeller. Ett snabbt tryck vänder på
skärmen för enkel visning i eller utanför bubbelpoolen. Vill du ha en
fjärrkontroll? Lägg till den trådlösa ControlMySpa™-anslutningen
för att styra samma inställningar från din mobila enhet.
Slappna av eller få igång festen med Bluetooth-ljudsystemet
(tillval). Med integrerade högtalare och en subwoofer kan den
styras från din MQTouch-skärm eller trådlöst med ControlMySpaappen.
Lys upp natten
Uppgradera till Jewel™ LED-belysning för en verkligt magisk
upplevelse. En rad LED-lampor med flera punkter omger insidan
och belyser utsidan i alla riktningar. Med Jewel kan du ändra
insidans färger, justera intensiteten eller växla mellan flerfärgade
övergångar för underhållning och avkoppling. Syn, ljud och
förnimmelser … Crown Collection omfattar alla dina sinnen!

“

&.
ATMOSFÄR

A L LT E X T R A

Crown Environments™

Förbättra bubbelpoolen ytterligare med anpassade Environmentsmoduler. Environments har designats och byggts av med Marquis
krävande kvalitetskrav på hantverk och hållbara material och
kompletterar perfekt din Crown Collection-bubbelpool. Trappsteg
och bänkar gör det säkrare och lättare att stiga i eller ut och den
robusta konstruktionen säkerställer att de inte blåser bort i en storm.

Jag är inte särskilt tekniskt kunnig, jag kan knappt programmera in min kaffebryggare!” Men efter att jag lekte med
MQTouch i bara några minuter kände jag att jag verkligen hade kontroll.Det är verkligen den enklaste och mest intuitiva
kontrollen av en bubbelpool någonsin!”								
~Kerry

Marquis och Make-A-Wish ®

Marquis tillverkas i Amerika med stolthet

Under de senaste 20 åren har Marquis varit den främsta
leverantören av Make-A-Wish-bubbelpools- och
spabadsönskemål. Med hjälp från vårt återförsäljarnätverk
samarbetar vi för att hjälpa barn att hitta avslappning i det
lugnande vattnet i en bubbelpool eller ett spabad. Över 900
bubbelpools- och spabadsönskemål har beviljats åt barn med
kritiska sjukdomar i hela USA, Kanada och Storbritannien.

Medan andra tillverkare har flyttat sin produktion utomlands,
står Marquis stadigt på amerikansk mark. Vi anser att det är rätt
att skydda amerikanska jobb och upprätthålla kvalitet för vår
nation och våra kunder.

Bubbelbad och spabad är perfekta för barn som behöver
sjukgymnastik eller för att lindra biverkningarna av kemoterapi
och strålbehandling. Allt i bekvämligheten av deras egna hem.
Det skapar också en fristad för barn och deras familjer där de
kan umgås och ägna värdefull tid åt att vara tillsammans.
Som ett företag som ägs av våra anställda vävs partnerskapet
med Make-A-Wish in i vår företagskultur. Varje önskan vi hjälper
till att uppfylla är en påminnelse om att våra spabad hjälper
människor i nöd. Förutom donationer och rabatter på över
6,5 miljoner dollar doneras en del av intäkterna från utvalda
modeller till Make-A-Wish.

Marquis-anställda äger 100 % av företaget. Som ett resultat
har var och en av oss en personlig orsak till att leverera de
bästa produkterna på marknaden för att förbättra din livskvalitet
under många år framöver.
Den ultimata spa-upplevelsen!® är mer än bara en tagline. Det
omfattar alla aspekter av Marquis-märket. Från kundupplevelsen
då du konsulterar din lokala Marquis-återförsäljare … till
ägarupplevelsen när du tar hand om och underhåller din
bubbelpool … till användarupplevelsen när du njuter av lugnande
avslappning år efter år. Tack vare en stark grund som lagts under
de senaste 40 åren och de speciella människorna bakom Marquis
kan du vara säker på att du är i mycket goda händer. Det är trots
allt det som gör oss till Marquis.
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EPIC

SUMMIT
STORLEK
MASSAGESÄTEN

STORLEK

239 x 239 x 90 cm

MASSAGESÄTEN

7

RESORT

EUPHORIA

229 x 229 x 90 cm

STORLEK

6

MASSAGESÄTEN

STORLEK

229 x 229 x 90 cm

MASSAGESÄTEN

7

SPIRIT

216 x 216 x 90 cm

STORLEK

5

MASSAGESÄTEN

168 x 216 x 90 cm
4

VATTENKAPACITET

1779 l

VATTENKAPACITET

1476 l

VATTENKAPACITET

1438 l

VATTENKAPACITET

1363 l

VATTENKAPACITET

1003 l

TORRVIKT

499 kg

TORRVIKT

386 kg

TORRVIKT

374 kg

TORRVIKT

345 kg

TORRVIKT

209 kg

FYLLD VIKT

2277 kg

FYLLD VIKT

1814 kg

FYLLD VIKT

1812 kg

FYLLD VIKT

1706 kg

FYLLD VIKT

1211 kg

5
H I TE

2 djupvävnad, 1 avslappning,

H.O.T.-ZONER
TE
WA R

2 shiatsu

SPECIALSÄTEN

TERAPIJETSTRÅLAR

53

H.O.T.-ZONER

5
2 djupvävnad, 1 avslappning,

TE
WA R

SPECIALSÄTEN

PUMPAR

50 Hz, 230V/32A/3PH*

ELEKTRISKT

50

TERAPIJETSTRÅLAR

3
2 djupvävnad, 2 klassiska

H.O.T.-ZONER
TE
WA R

H I TE

TERAPIJETSTRÅLAR

H I TE

53

ELEKTRISKT

50 Hz, 230V/32A/3PH*

2 = 1514 lpm

-4 J E

H I TE

ELEKTRISKT

PUMPAR

2 = 1817 lpm

-4 J E

2 shiatsu, 1 klassiskt

SPECIALSÄTEN

50 Hz, 230V/32A/3PH*

-4 J E

2 djupvävnad, 1 avslappning,

TE
WA R

-4 J E

SPECIALSÄTEN

H.O.T.-ZONER

4
T W

H.O.T.-ZONER

TERAPIJETSTRÅLAR

65

PUMPAR

T W

TERAPIJETSTRÅLAR

ELEKTRISKT

50 Hz, 230V/32A/3PH*

2 = 1817 lpm

T W

ELEKTRISKT

PUMPAR

2 = 1817 lpm

T W

PUMPAR

1 shiatsu, 1 klassiskt

SPECIALSÄTEN

1 = 908 lpm
50 Hz, 230V/32A/3PH*
32
2
1 djupvävnad, 1 avslappning,
1 shiatsu

Summit är den ultimata fristaden där du kan

Epic är en sann legend. Med skulpterade sittplatser i

Euphoria är en kunglig fest. Den har en symmetrisk

Resort är värdig både en kung och en drottning. Dess unikt

Spirit har ett fint flyt med läkande terapi. Den eleganta,

samla dina närmaste. Tre Adirondack-stolar sida

flera nivåer för sex personer, inklusive en Adirondack-

layout med sju säten på flera nivåer, inklusive två

kurviga design ger komfort och exceptionell hydroterapi.

böjda ingången erbjuder fyra hydromassagesäten för

vid sida skämmer bort varje del av din värkande

stol för hela kroppen med kraftfull nacke-till-fot-terapi.

extradjupa terapisäten som är placerade sida vid sida

Sittplatser i flera nivåer för fem personer inkluderar dubbla

upp till tre personer. Den lugnande loungen med H.O.T.

kropp. Mitt emot dessa levererar fyra intilliggande

Det superdjupa sätet sluter in dig i värme och riktar sig

med helkroppsmassage. Varje säte kan nå den explosiva

Adirondack-stolar: en med H.O.T. -zonsjetstrålar för

-zonjetstrålar för axlarna ger helkroppsterapi. Det djupa

hydromassagesäten lugnande avslappning, med

mot nacken, axlarna och ryggraden. Med fem H.O.T.

Regal Whitewater-4-jetstrålen för kraftfull ben- och

ländryggen, den andra med H.O.T. -zonsjetstrålar för axlarna

terapisätet med H.O.T. -zonstrålar för ländryggen tar

enkel åtkomst till den spännande Regal Whitewater-

-zoner – Ländrygg, axel och fot – inklusive en Regal

fotterapi. Fem H.O.T. -zoner som säkerställer att du och

och båda har kraftfulla jetstrålar vid benen och fötterna.

hand om alla dina ryggmuskler. Dessutom lyfter ett

4™-jetstrålen. Fyra H.O.T. -zoner ger målinriktad

Whitewater-4-jetstråle. Du kommer berätta om denna

dina gäster upplever gränslös eufori!

Två djupterapisäten och ett ingångs-/nedkylningssäte som

avsvalningssäte ditt hjärta över vattenlinjen och gör det

kontroll och flexibilitet och dess öppna layout ger

bubbelpool i flera generationer!

kompletterar layouten. En Regal Whitewater-4-jetstråle gör

lättare att stiga in och ur. Spirit kommer att förnya din

att det totala antalet H.O.T. -zoner blir tre, vilket gör den till

kropp och ditt sinne varje dag!

gott om utrymme att sträcka på benen!

en verkligt lyxig destination!
FINNS MED MICROSILK®-TILLVAL!
* Kan som tillval anslutas med 1x16 A, 2x16 A eller 1x32 A, 3 PH
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