H I G H L I F E ®- KO L L E KT I O N

Din stund i massagebadet

Föreställ dig
möjligheterna …
Klockan är 6 på morgonen. Du njuter av soluppgången
när du börjar din dag i ditt Hot Spring®-massagebad.
En paus från vardagens problem.
Omgiven av naturen.
Du tänker för dig själv att livet är skönt.
Vi som tillverkar Hot Spring-massagebaden brinner verkligen för att
ge dig en fantastisk massagebad upplevelse. Eftersom vi själva gärna
njuter av massagebad, vet vi hur mycket bättre man mår efter en stund
i badet. Genom att göra ditt massagebad till en del av din vardagsrutin,
kan du få ut mer av varje dag. Därför ger vi dig The Absolute Best
Hot Tub Ownership Experience™, den absolut bästa upplevelsen som
massagebadägare, så att du kan vara på topp varje dag.

Det här är din stund
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”Bara 15 minuter räcker fantastiskt långt för att bli av med stress och
det har snabbt blivit en viktig del av min vardagsrutin. Det hjälper mig
verkligen att må bra och ligga på topp.” – Vanguard™-ägare
Highlife®-Kollektion
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”Värk och smärta försvinner när du njuter av ditt Aria-massagebad en
kvart vid dagens slut. En av de bästa investeringar vi någonsin gjort för
vår hälsa och vårt välmående.” – Aria™-ägare
4

Din stund i massagebadet

Välmående
väntar på dig
Ditt Hot Spring®-massagebad blir en viktig del i en
hälsosam livsstil och kan bli din massageterapeut
eller kanske t.o.m. din livscoach. Allt detta leder till en
fantastisk upplevelse som du kan njuta av så ofta du
vill … det är bara att gå ut i trädgården.
Prioritera ditt personliga välmående med ett massagebad ur Highlife®kollektionen i trädgården. När du sänker ner dig i varmt vatten får du en
fysisk respons från kroppen – kroppstemperaturen stiger, blodflödet ökar
och ger bättre cirkulation och vattnet får dig att känna dig viktlös, vilket
lindrar spänningar och ledproblem. Som ett resultat av dessa fysiologiska
förändringar mår du på ett nästan magiskt vis bättre mentalt, fysiskt och
känslomässigt.

Ta hand om dig själv

Highlife®-Kollektion
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Din stund i massagebadet

Bättre än
samtal vid
middagsbordet
När ni i familjen är helt avslappnade kan ni koppla av
och samtalet flyter på. Ingen skickar sms, gör inlägg på
Twitter eller kollar sin e-post – mobilerna ligger kvar
inne. En känsla av tacksamhet kommer över dig när
du inser att ert liv blir rikare och att banden mellan
er växer sig starkare för varje stund ni tillbringar
tillsammans i Hot Spring®-massagebadet.
Hot Spring-ägare blir ofta överraskade av fördelarna en stund i
massagebadet ger. De förväntar sig rogivande massage från jetstrålarna
och minskad stress tack vare de lugnande varma vattnet. De förväntar
sig inte att deras relationer också ska förbättras. En ägare som haft sitt
Hot Spring-massagebad länge kallade det för ”hydroterapi för själen”.

Ni sänker garden,
familjen öppnar sig
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”Bästa köpet någonsin. Många givande samtal med familjen och det är
så härligt att barnen bjuder hem sina kompisar.” – Grandee™-ägare
Highlife®-Kollektion
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”Det här är mitt andra Jetsetter-massagebad. Jag gillar hur mysigt och
avskilt vi kan ha det ensamma i massagebadet, jag och min fru. Att titta
på stjärnorna är helt underbart.” – Jetsetter™-ägare
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Din stund i massagebadet

Naturens
storslagenhet
Nuförtiden tillbringar vi större delen av vår tid inomhus –
på kontor och i klassrum, i bilar när vi pendlar till och från
jobbet och skolan, i vårt hem när vi utför hushållssysslor,
tittar på tv eller pysslar med våra mobila enheter. När
var du sist ute och njöt av naturen?
En av de bästa sakerna med att äga ett Hot Spring®-massagebad är all tid
du tillbringar utomhus. Kryp ner i det varma vattnet och titta på hur den
första snön faller. Räkna stjärnfall i mörkret med barnen. Dra in höstluften
i djupa andetag när löven börjar växla färg. Kontrasten mellan den svala
luften och det varma vattnet får dig att känna dig levande. När du kopplar
av i massagebadet får du tid att se hur mycket skönhet som funnits här
inför dina ögon hela tiden …

Upplev natthimlen på
ett helt nytt sätt

Highlife®-Kollektion
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Kundomdömen

Ett löfte du
kan lita på
Vi inser att det finns en del att välja på när det gäller massagebadsvarumärken.
Vi vill att du ska veta att vi som tillverkar Hot Spring®-massagebad gör saker och
ting lite annorlunda, från hur vi bygger våra massagebad till vår kundservice.
Vi investerar i kvalitet och brinner för att ge dig The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™,
den absolut bästa upplevelsen som massagebadägare, så att du kan njuta av fördelarna med att äga ett
massagebad varje dag i flera år, eller t.o.m. årtionden, framöver. Men vi förväntar oss inte att du ska lita
på det genom att bara få höra det från oss. Vi bad dem som känner oss bäst – våra massagebadägare –
att dela med sig av sina upplevelser.
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Här är ett smakprov på vad Hot Springägare har att säga om sina massagebad
ur Highlife®-kollektionen:

”Det här är vår t tredje
Jetsetter™-bad och vi älskar
dem. Bästa jetstrålarna,
bästa energin, bästa servicen.
Skaffa ett. Du kommer att bli
helt förbluffad. Det förändrar
ditt liv.”

”Det här är mitt tredje
Hot Spring-massagebad, jag
hade två Classics-bad före
det här. Mina bäst spenderade
pengar någonsin … Jag tar
ett bad åtminstone dagligen,
ibland flera gånger i veckan.
Frugan sa att jag borde
begravas i det. Gärna för mig.”

” Vattenvården är enkel.
Energiförbrukningen
stämmer helt med vad som
uppgavs. Utmärkt kvalitet.
Jag oroade mig för att vi
skulle sluta att använda det
när det förlorade nyhetens
behag. Vi använder det
fortfarande 4–5 gånger i
veckan!”

”Vi köpte ett Hot Springmassagebad 1996 och
sedan dess har vi använt det
ungefär en halvtimme varje
kväll. Efter 17 år bestämde
vi oss för att det var dags att
byta till ett nytt Prodigy™-bad.
Det enda sättet att koppla av.”

”Det bästa köp jag någonsin
gjort. Jag tar ett dopp varje
morgon och kväll. Jag
uppskattar verkligen hur
lätt det är att ta hand om
saltvattensystemet, riktigt
prisvärt. Jag är en mycket
nöjd massagebadare!”

”Det här är vår t andra
Hot Spring-massagebad.
Det förra hade vi i 19
år och det fungerade
fortfarande … Min man
och jag ser fram emot våra
avkopplande stunder med
kvalitetstid tillsammans i
massagebadet ungefär fem
kvällar i veckan!”

”Jag använder mitt Jetsetterbad från 2004 dagligen,
precis när jag vaknat och
innan jag lägger mig. Jag
gillar att det är så pålitligt,
det är står alltid redo oavsett
vad klockan är. En produkt
av högsta kvalitet där jag
tillbringar minnesvärda
stunder varje dag.”

” Vå r t m a s s a g e b a d ä r
fantastiskt – alltid
redo, alltid rent, och SÅ
avkopplande efter en lång
dag på jobbet. Har inte
märkt någon skillnad på
elräkningen. Både jag och
min fru känner att vi borde
köpt det här massagebadet
för länge sedan.”

Designinnovation

Designat av
experter

Designat av

Med hjälp av de världsberömda designexperterna på Designworks, a BMW Group Company jobbar vi för att
omdefiniera hur ett massagebad i en trädgård ser ut. Vårt Hot Spring® -designteam och Designworks har
utgått från känslan av en tom målarduk och tagit fram en helt ny, integrerad design som får Hot Springmassagebad att se ut mer som exklusiva möbler och bli något vackert att fästa blicken på i din trädgård.

Design med vattenfallshörn

Moto-Massage™ DX-jetstråle

I varje hörn ger vattenfallsliknande detaljer intrycket av

Denna karakteristiska jetstråle ger ett nytt, djärvt utseende.

att karet flödar över kabinettet, och bidrar till att karet och

Färgglada ljus lyser klart genom det frostade akrylmunstycket.

kabinettet integreras med varandra visuellt.

Dynans nya utseende går fint ihop med massagebadets
trapetsformade invändiga design.
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En massagebadsupplevelse utan like

Formen följer funktionen
Varje egenskap hos den visuellt slående Highlife ®kollektionen har tänkts igenom och omdesignats noggrant.
Ditt massagebad ur Highlife-kollektionen är enkelt, elegant
och funktionellt och du kommer att upptäcka hur det
smidigt smälter in i ditt hem och liv.

Highlife®-Kollektion
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Designinnovation

Skönheten ligger i detaljerna
Vackra, bekväma kar

Varje massagebad i Highlife®-kollektionen har fått en ny design för att bli ännu bekvämare och snyggare.
Skulpterade sitsar omsluter din kropp i en naturlig position.
Ny kardesign förhindrar att vatten spiller över kanten och håller mer vatten i massagebadet.
Rena linjer längs med överkanten ger gott om plats för drycker.
Elegant formgivning är genomgående inbyggd i massagebadets interiör.
Det unika Footwell-mönstret är underbart skönt för fötterna.
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Vattendanser
Förbättra din massagebadsupplevelse med vattentillbehöret BellaFontana™ som är vackert både att se på och lyssna till. De färgglada
bakgrundsbelysta vattenbågarna sammanstrålar och skapar en elegant fontän som du kan njuta av både när du är i badet eller ute. Ingår
i de flesta modeller i Highlife-kollektionen.

Lys upp mörkret

Att slutföra en vision

Skapa mjuk belysning i den mörka natten eller färgspel

Varje till synes obetydlig detalj, som luftkontroll- och

nästa gång du har gäster i trädgården. Vårt ljussystem

avledningsspakar, har vi omkonstruerat för att allt ska fungera

Luminescence med flera zoner gör att du enkelt kan välja

harmoniskt med designen som helhet.

™

en anpassad belysning som passar till stämningen.

Highlife®-Kollektion
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Designinnovation

Modern kabinett- och
kardesign
Fantastiska kabinett- och karfärger

Färg-, finish- och materialexperterna på Designworks, a BMW Group
Company har hjälpt oss att omsorgsfullt välja ut en karakteristisk palett
med färgalternativ för kabinett, kar och lock. Varje färgval övervägdes
noga med hänsyn till hur det skulle komplettera designen som helhet.

Kar i Crème/Teak-kabinett
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Everwood HD
Massagebadets kabinett är normalt sett den del
av massagebadet som du ser oftast, ändå har
det varit en av de delar man talat minst om –
fram tills nu. För nästan två decennier sedan
lanserade vi ett helt ny koncept för lättskött

Monterey Grey

Teak

Mocha

Alpine White

Crème

Ice Grey

Platinum

Desert

Tuscan Sun

Earth

Grey

syntetiskt trämaterial för kabinettets sidor, nu
har vi skapat nästa generation – Everwood™
HD. Den högdefinierade finishen ger en mer
detaljerad träådring, och materialet är lika
lättskött och hållbart som vår ursprungliga
Everwood.

Eleganta karfärger
Med experthjälp har vi valt ut tre nya fräscha
karfärger för Highlife®-kollektionen: Alpine
White, Crème och Ice Grey. Dessa unika färger
är lätta att tycka om – de passar såväl en mer
traditionell som modern smak. Välj Platinumkaret om du vill ha en silvermatt yta eller
Tuscan Sun för en påkostad granit-look. Desertkaret är perfekt för de som vill ha en yta med
mer struktur.

SpaStone-sidor
Om du föredrar stenfinish är vårt vackra
SpaStone ™ -sidmaterial tillgängligt för
modellerna Grandee ™, Envoy ™, Aria ™ och
Vanguard™. Sidmaterialet i fusksten efterliknar
utseendet hos naturlig, staplad sten och finns i
två nyanser – Earth och Grey.

Lock
Alla lock i Highlife-kollektionen är ULklassificerade i enlighet med ASTM:s
säkerhetsstandarder. Barnsäkra säkerhetslock
kan låsas med en nyckel. Förstärkta, justerbara
remmar hjälper dig att hålla locket säkert på

Chocolate

Slate

Caramel

plats.

Highlife®-Kollektion
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Massage som gör din dag
Jobba sent. Lång pendling.
Tuff träning. Långa löpturer.
Öm rygg. Värkande muskler.
Fotbollsträning. Läxor.
När livets alla krav gör sig påminda och tar ut sin rätt på din kropp och ditt sinne låter du bara
de rogivande jetstrålarna i ditt Hot Spring®-massagebad lindra den fysiska och mentala stressen
som riskerar att dra ner dig. Det varma vattnet och massagen i ett Hot Spring-massagebad kan
bli en viktig del i din dagliga rutin för att må bra, och hjälpa dig må som bäst.
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Oöverträffad massage

En ryggmassage
som inte liknar
någon annan

Moto-Massage DX-jetstråle
För mer än 30 år sedan patenterade vi den första rörliga
hydroterapijetstrålen. Idag ger den nya generationens
Moto-Massage™ DX-jetstrålar fortfarande en oöverträffad
hydromassageupplevelse till Hot Springs-ägare.
Moto-Massage DX-jetstrålen, som är unik för Hot Spring,
erbjuder två kraftfulla vattenströmmar som sveper upp och
ner längs med hela din rygg. Samtidigt får din nacke och
dina axlar intensiv massage från fyra Precision™-jetstrålar,
som sitter placerade ovanför varje Moto-Massage DXjetstråle. Dessa jetstrålar arbetar harmoniskt tillsammans
för att lösa upp spänningar och värk.

Highlife®-Kollektion
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Oöverträffad massage

Alla jetstrålar är inte
lika mycket värda

En oslagbar hydromassage
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SoothingStream™-jetstråle

FootStream™-jetstråle

En bred vattenström skickas ut genom tolv

Våra kraftfullaste jetstråle är tillräckligt

Roterande
hydromassagejetstråle

mynningar för att försiktigt lindra spänningar

stark för att ge lindring åt värkande fötter

En kraftfull roterande vattenström

i axlarna och övre delen av ryggen.

och lätta upp djupa spänningar i nedre

ger djupgående massage till hela

delen av ryggen.

ryggen.

Massagebaden i Highlife®-kollektionen har upp till sju olika jetstrålar – förutom den exklusiva MotoMassage™ DX-jetstrålen. För att kunna ge rätt tryck och massage för olika muskelgrupper har varje jetstråle
sin unika karaktär. Lita på oss när vi säger ”När du går upp ur massagebadet känner du dig inte som samma
person som när du satte dig.”

Känns helt rätt
Skapa precis det rätt trycket med
vårt ComfortControl ™-system. Justera
enkelt varje jetstråles styrka genom
att rotera munstycket eller använda
luftkontrollsspakarna på överkanten. För
att spara pengar gör SmartJet™-systemet det
möjligt för dig att styra specifika grupper av
jetstrålar, istället för att driva alla jetstrålar
samtidigt.

Riktade
hydromassagejetstråle

Hydrostream™-jetstråle
Denna jetstråle i mediumstorlek

Rotary Precision™jetstråle

Anpassa din massage genom att

ger högtrycksmassage.

Som en massörs fingrar fokuserar

Riktningsbara
Precisionjetstråle

styra ett kraftfullt vattenflöde dit

det roterande munstycket på

Lindra spänningar i

du behöver det mest.

känsliga områden, som dina

specifika områden i

handleder. (På utvalda modeller)

ryggen, nacken och
vaderna.
Highlife®-Kollektion
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Helt strålande vattenvård

SALTVATTENSYSTEMET
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Enkel vattenvård

Lägg mindre tid på att sköta vattnet
och mer tid på att skapa minnen
Det högeffektiva, lättskötta saltvattenssystemet –
unikt för Hot Spring® – minskar både mängden tid
och kemikalier samt bidrar till att massagebadvattnet
Redo för ACE

kan hålla i upp till 12 månader.

Det exklusiva, patenterade saltvattensystemet ACE

Enkel skötsel

Detta revolutionerande, lättskötta system som rengör

Med lättskött massagebadvatten som ser fantastiskt

vattnet automatiskt är valbart till alla massagebad i

ut och dessutom känns och luktar fantastiskt kommer

Highlife -kolletionen. Med gnistrande klart vatten som

du att tillbringa mer tid i ditt Hot Spring-massagebad.

®

är redo när du är det, kommer du att lägga minimalt med
tid på att ta hand om vattnet och mer tid i det. Det gör

Känns bättre

att du får ut så mycket som möjligt ur ditt Hot Spring®-

Glöm torr hud, irriterade ögon eller klorlukt. Med hjälp av

massagebad ... och ur varje dag!

patenterad diamantteknik behövs bara ACE-systemet för
att eliminera föroreningar som påverkar vattenkvaliteten.

Mer naturligt
Njut av färre kemikalier och mer naturligt massagebadvatten.
Det räcker med ACE®-systemet som skapar ”aktivt syre”
och andra kraftfulla rengöringsmedel av bara lite salt
och massagebadvattnet. Det innebär att färre kemikalier
behöver tillsättas.

Highlife®-Kollektion
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Enkelt vattenvård

Alltid filtrerat, alltid
glittrande
Kristallklart vatten är en viktig del av din massagebadsupplevelse och det är därför vi lägger
så mycket möda på att utveckla tekniker för att se till att ditt massagebadvatten alltid är
filtrerat och redo för dig.

Endast massagebad i Highlife-kollektionen har upp
till fem filter som gör det möjligt att låta allt vatten
Ingen förbipassering

passera genom filtren, även när jetstrålarna är på.

Filtrering

100 % filtrering utan förbipassering
Allt vatten i ditt massagebad i Highlife®-kollektionen

Ozonsystemet Freshwater® III injicerar miljontals

är alltid filtrerat. I andra massagebad går vattnet förbi

mycket små, högkoncentrerade ozonbubblor in

filtren när jetstrålarna är på – när du behöver det

i vattnet, vilket neutraliserar föroreningarna vid

filtrerade vattnet som mest. Våra massagebad i Highlife-

kontakt. Standard på alla modeller.

kollektionen har upp till fem filter som gör det möjligt

Den valbara FreshWaterAg+-silverjonrenaren tillför

att låta allt vatten passera genom filtren, även när

silverjoner i badvattnet, vilket hämmar tillväxt av

jetstrålarna är på. Massagebaden i Highlife-kollektionen

bakterier.

är de enda massagebaden med 100 % filtrering utan

Den klorfria MPS-chockbehandlingen FreshWater

förbipassering.

oxiderar föroreningar, avlägsnar dålig lukt och gör
vattnet klarare.

Tri-X-filter
Tri-X™-filter använder exklusiv tredimensionell teknik för

Anpassade lösningar för vattenvård

att filtrera en avsevärt större mängd vatten än vanliga

Oavsett vilket alternativ du väljer har vi en lösning som

pappersfilter – vilket gör dem till en viktig del av vårt

passar dina behov. Vårt exklusiva FreshWater-utbud av

system för 100 % filtrering utan förbipassering. Dessutom

högkvalitativa vattenvårdsprodukter på flaska, plus

håller de längre och kan praktiskt nog rengöras i

innovationer som vår kalkborttagare Vanishing Act™

diskmaskin.

och förfiltret Clean Screen™ gör det möjligt för dig att
starta med bästa möjliga vattenkvalitet. Din Hot Spring®-

Vattenvårdssystemet EverFresh

återförsäljare kan hjälpa dig att välja det rätta

Vårt vattenvårdssystem Everfresh™ kombinerar tre delar

vattenvårdsprogrammet för dig.

– ozon, silverjoner och klorfri MPS-chockbehandling –
för att på ett säkert sätt desinficera massagebadvattnet
med så lite klor som möjligt.
24

Highlife®-Kollektion
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Varmt vatten som inte ger
dig kalla fötter
Ditt Hot Spring®-massagebad kommer att vara
där – varmt och redo – när du behöver det. Du
kan vara trygg med att våra innovationer inom
energieffektivitet ser till att energiförbrukningen
blir minimal och ger oöverträffat värde för
pengarna över tid.
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Avancerad effektivitet

Total effektivitet på alla sätt
EnergySmart-systemet

Tyst cirkulation

Du behöver inte oroa dig för dyra

Cirkulationspumpen SilentFlo 5000™ pumpar kontinuerligt

elräkningar eftersom massagebaden i

massagebadvattnet dygnet runt och använder mindre

Highlife -kollektionen är utrustade med

energi än en 40-watts glödlampa. En särskilt avsedd

vårt omfattande EnergySmart™-system,

cirkulationspump gör att jetpumparna inte behöver dra en

som håller önskad vattentemperatur och

massa energi för att cirkulera vattnet, vilket minskar både

samtidigt använder så lite energi som möjligt.

energikostnaderna och slitaget.

Totalt isolerad

Energikostnader

Fullständig skumisolering, med samma material som används

Dina energikostnader beror på vilken modell du äger, hur

i frysar, används i flera lager med varierande densitet för att

ofta du använder badet, vilken temperatur du ställer in,

maximera energieffektiviteten. Denna unika teknik hjälper

utomhustemperaturen samt kostnaden för elektricitet där

till att eliminera springor och hålrum i skummet som kan

du bor.

®

leda till ökad energiförbrukning.

Din bästa dag, varje dag
Vi ger dig lockande täckning

Att göra massagebadet till en del av din dagliga kroppsvård

Vi tillverkar våra egna massagebadlock för att se till att

är välgörande för både kropp och själv. Stunderna i

du får en tät försegling som håller värmen inne. Det täta

massagebadet är dessutom perfekta tillfällen att umgås

skumlocket har barnsäkra lås och är UL-listat enligt ASTM-

med de som står dig närmast, utan vardagens störande inslag.

säkerhetsstandarder. Massagebaden i Highlife-kollektionen

Genom att göra ett dopp i ditt Hot Spring-massagebad till

har en gångjärnsförsegling som sparar energi genom att

en del av din vardagsrutin, kan du få ut mer av varje dag.

förhindra att värme slipper ut genom massagebadlockets mitt.

Prioritera ditt personliga välmående.

No-Fault-uppvärmningsanordning

Vi sätter standarden

Ett unikt titanhölje och uppvärmningselement

Hot Spring har certifierat alla modeller enligt de strikta CEC-

maximerar värmeöverföringen och levererar oöverträffad

normerna (California Energy Commission), såväl som APSP

korrosionsbeständighet. Vår patenterade No-Fault -

14, USA:s energiförbrukningsnorm för portabla massagebad.

™

uppvärmningsanordning har faktiskt fem års garanti,
oavsett vattenkemi.

Highlife®-Kollektion
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Praktiska reglage.

Fokusera på intressanta samtal, inte på timerfunktioner eller
temperaturinställningar. Massagebaden i Highlife-kollektionen
är enkla att använda med sina avancerade och intuitiva reglage.
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Enkla reglage

Reglage som
fungerar för dig
Ställ in det och glöm bort det
Massagebadets kontrollsystem IQ 2020™ gör ditt massagebad i Highlife-kollektionen
enkelt att använda, och ingen programmering behövs. Värm upp ditt massagebad
genom att helt enkelt bestämma dig för vilken vattentemperatur du vill ha, ställa
in den och sedan inte tänka mer på saken. Om det skulle uppstå ett strömavbrott
återupptar massagebadet automatiskt normal drift när strömmen har återställts.

Enkel användning
Med massagebaden i Highlife-kollektionen
har det senaste inom reglageteknologi
med pekskärm för massagebad. Den stora,
vattentåliga, färg-LCD-pekskärmen visar
intuitiva ikoner och menyer som är lätta
att läsa både dag- och kvällstid.

Klara, färdiga, bada
Du kan lita på att ditt Hot Spring ® massagebad är varmt och redo innan du
ens går utanför dörren. Indikatorlamporna
för på/redo, som är en del av Hot Springlogotypen på massagebadets framsida, är synliga även om locket ligger på. Dessa
lampor fungerar även som ett användbart diagnostiskt verktyg som talar om för dig
att ditt massagebad behöver din uppmärksamhet.

Dina favoritinställningar
Spara dina favoritinställningar för lampor och jetstrålar och återskapa snabbt hur
du vill ha det med en enkel knapptryckning.

Tvåvägskommunikation
Att äga ett massagebad ska inte vara någon gissningslek. Kontrollpanelen ger dig
lättlästa meddelanden som upplyser dig om massagebadets status och meddelar
dig om något behöver uppmärksammas.

Snabbrengöring
Vår praktiska rengöringscykel cirkulerar massagebadvattnet i tio minuter. Perfekt
för en snabb uppfräschning efter badet eller när du tillsätter kemikalier i vattnet.
Highlife®-Kollektion
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Fjärrövervakning för massagebad

Upplev en ny nivå av kundservice
Redo när du är det

Anslut och känn dig trygg
Det innovativa fjärrövervakningssystemet
Connextion håller koll
™

på ditt Hot Spring ®

Övervakningssystemet Connextion
erbjuder även bekväm fjärråtkomst till
flera massagebadsfunktioner

massagebad när du

från i stort sett var som helst,

inte har möjlighet

så att ditt massagebad

att göra det, och

alltid kan vara redo när

ger dig omedelbar

du vill att det ska vara

åtkomst till ditt

det. Från din dator eller

massagebads reglage

genom den kostnadsfria

var du än är i världen.
Om du är på språng, vill

Connextion-appen** på din
smarta mobila enhet kan du justera

njuta av ett massagebad i ditt andra boende eller helt enkelt

vattentemperaturen, aktivera jetstrålarna,

vill känna dig trygg med att ditt massagebad övervakas, är

slå på massagebadlåset, kontrollera hur rena filtren är, kontakta

Connextion den perfekta lösningen.

din handlare m.m.

Teknik som förenklar ditt liv
Connextion-systemet gör det möjligt för ditt massagebad att

Connextion-systemets
funktioner

kommunicera med en dator eller en smart enhet genom en

Global övervakning av

molnbaserad abonnemangstjänst, via din internetuppkoppling

massagebadssystem

hemma. Denna patenterade* teknik gör det möjligt för din

Meddelandefunktionen

Hot Spring-återförsäljare att övervaka ditt massagebad, och

VirtualValet låter dig och din

vår unika meddelandefunktion VirtualValet låter dig och din

handlare veta när skötsel eller

handlare veta om något behöver åtgärdas med massagebadet.

underhåll behövs

På så sätt kan regelbunden skötsel och underhåll planeras

Fjärråtkomst till

omgående – även när du är bortrest.

massagebadsreglage

™

Fjärrövervakningssystemet Connextion
är tillgängligt som ett tillval som installeras av handlare för alla
modeller i Highlife®-kollektionen. Kontakta din Hot Spring-handlare
för information.

* De amerikanska patenten #8,688,280 och #8,838,280
** Gränsnittet finns endast på engelska

Highlife®-Kollektion
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Få ut mer av ditt
massagebad
Härligt året runt
En frisk, sval kväll finns det inget som går upp emot att koppla av i massagebadet med det rogivande
varma vattnet virvlande runt dig. På en varm och solig dag kan ett svalkande dopp vara lika härligt. Med
massagebadkylsystemet CoolZone™ kan massagebadet värma och kyla vattnet – något som inte är möjligt i de
flesta massagebad. Som ett resultat kommer du och din familj att använda massagebadet oftare under året.

Tillbringa mer tid i massagebadet
Ditt massagebad är en investering och det är viktigt att du kan använda det och njuta av det så mycket
som möjligt. CoolZone-systemet ger dig fler möjligheter genom att erbjuda ett större temperaturomfång
än traditionella massagebad.

32

Kylsystem för massagebad

Varmt eller kallt
– du väljer
Nu är det lättare att ta det kallt i massagebadet
Med CoolZone-systemet kan du få mer än bara ett varmt,
avkopplande bad i massagebadet. Ditt Hot Spring ®massagebad kan också ge dig ett fräscht, uppfriskande
dopp efter en svettig dag med trädgårdsarbete. Det blir
en svalkande lekplats för barnen* på dagen, och en oas
med varmt vatten för dig där du kan koppla av senare
på kvällen. För dig som tränar hårt kan möjligheten att
sänka vattentemperaturen ordentligt ge en skön lindring åt
värkande muskler efter ett intensivt träningspass. Det finns oändligt med möjligheter.

Energieffektiv flexibilitet
På ungefär samma sätt som luftkonditionering
kan ge dig svalka inomhus kan CoolZonesystemet kyla vatten till låga 16 °C. Och när
du känner dig redo för lite värme igen arbetar
systemet med massagebadets uppvärmningsanordning för att få upp temperaturen
på endast några timmar** och samtidigt hålla ner energikostnaden.
CoolZone-systemet hjälper också till att förbättra energieffektiviteten vid
vanlig användning av massagebadet, eftersom det kan minska den tid som
uppvärmningsanordningen No-Fault™ är igång för att hålla vattnet varmt. Den
ökade effektiviteten kan leda till avsevärda besparingar på sikt, beroende på
omgivningstemperaturen där du bor.

Passar det för mig?
CoolZone-systemet från Hot Spring är ett perfekt val för:
Massagebadare som bor i varmt klimat
Massagebadägare med barnbarn och barnfamiljer
Idrottare som vill ha kylbehandling
CoolZone-systemet är tillgängligt som ett tillval som installeras av handlare för alla modeller i Highlife®-kollektionen. Kontakta din
Hot Spring-handlare för installationskrav och mer information.
*Lämna aldrig barn utan uppsikt i närheten av vatten.
**Beroende på omgivningstemperatur och andra faktorer. Kontakta din Hot Spring-handlare för information.

Highlife®-Kollektion
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Gör din stund i
massagebadet ännu bättre

to be retouched

Oavsett om du har bjudit över vänner
eller kopplar av med din partner ger
vårt trådlösa ljudsystem en extra
dimension till upplevelsen. Du kan
lägga till dessa tillval som installeras
av handlare när du vill.
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Trådlös underhållning

Musik från
massagebadets
insida eller utsida
Hot Spring®-massagebad är ”underhållningsklara”,
vilket innebär att dessa tillval kan väljas och installeras
Trådlös

av handlare när du vill!

underhållning

Ljuvligt ljud
Lägg till trådlös underhållning till ditt massagebad ur Highlife-kollektionen.
Vattensäkra högtalare installeras i överkanten och ser till att du får rejält,
högkvalitativt ljud. Lyssna i eller utanför badet med hjälp av de tåliga popuphögtalarna.

Trådlös underhållning med Bluetooth-teknik
Strömma ljud från nätet eller använd ditt eget
låtbibliotek. Det är du som väljer med det här
lättanvända ljudsystemet med trådlös Bluetooth®-teknik. I ljudsystemet ingår en
kraftfull förstärkare och en valbar subwoofer för mer volym och rikare bastoner.

Högupplösta bad
Vi erbjuder underhållningsmöjligheter så det
stänker om det med den valbara högupplösta
56 cm. Skärmen har både HDMI- och USBportar och kan användas med en mängd olika
trådlösa och trådbundna enheter. Skärmen
kan parkopplas med det valbara trådlösa
underhållningssystemet.

Highlife®-Kollektion
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Bekväm åtkomst

Enkel åtkomst för daglig
användning
Du kommer att njuta av ditt massagebad oftare med de extra bekvämligheter som du får från dessa
Hot Spring® Necessories™. Dessa produkter är särskilt designade för ditt badkar ur Highlife® -kollektionen,
så att du kan få ut så mycket som möjligt av ditt varma bad. Äventyra inte garantin eller din investering
genom att välja andra varumärken. Insistera på att inte få andra tillbehör än Hot Spring Necessories.

Sesam, öppna dig
Vårt patenterade locklyftningssystem gör det enkelt att ta av och lägga på massagebadets lock. Genom att göra så
att locket inte behöver dras på och av massagebadet och heller aldrig röra marken, kan våra locklyftningssystem
hjälpa till att förlänga lockets livstid. Det finns fyra Hot Spring-locklyftningssystem för att möta dina behov.

CoverCradle

CoverCradle II

Låt locklyftningssystemet

CoverCradle II är en version av

CoverCradle göra de tunga

CoverCradle för lättare lyft. Med

jobbet åt dig! För att göra det så

en enda pneumatisk fjäder på

lätt det bara går erbjuder det här

18 kg går det snabbt och smidigt

robusta locklyftningssystemet en

att ta bort locket med detta

supersmidig glidmekanism och

locklyftningssystem. Kräver

stöd från dubbla pneumatiska

61 cm fritt utrymme (actual

fjädrar på 18 kg för att klara lyft

clearance may vary depending

av alla storlekar. Kräver 61 cm

on spa model and location).

™

fritt utrymme (actual clearance
may vary depending on spa
model and location).

UpRite

Lift ‘n Glide

Locklyftningssystemet Uprite är

Locklyftningssystemet Lift ‘n

perfekt för trånga utrymmen och

Glide™ är enkelt att använda:

nedsänkta massagebad och ger

lyft locket, låt det glida bak och

dig även lite avskildhet genom

njut av badet. Kräver 36 cm fritt

att hålla det uppfällda locket i

utrymme (actual clearance may

lodrätt läge. Kräver 18 cm fritt

vary depending on spa model

utrymme (actual clearance may

and location).

™

vary depending on spa model
and location).
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Ta steget
Att gå i och ur ditt massagebad är enkelt med våra skräddarsydda Hot Spring-trappsteg. Vi erbjuder ett stort utbud av trappsteg, så att du
kan välja det som bäst möter dina behov.

Everwood HD

NXT-trappsteg

Everwood HD-trappstegen är gjorda

Det här moderna steget har utvecklats

i samma högdefinierade träalternativ

tillsammans med de exklusiva NXT-

som massagebadkabinettet med

massagebaden i Highlife-kollektionen

samma namn och har en modern

och har sidopaneler i Everwood HD

design, matchande färger och

på varje trappsteg, vilket gör att det

kommer att vara snyggt i många år.

passar utmärkt med alla massagebad

™

i Highlife-kollektionen.

Polymer

SpaStone

Det här trappsteget, hållbart och

Massagebad med SpaStone™-sidor

med låg vikt, är en stabil väg till

bara måste ha det här trappsteget,

massagebadet. Polymertrappstegen

men sin extra stora stegyta och

finns i olika färger som passar bra

detaljerade textur. Ett diskret

ihop med sidopanelerna i Everwood

halkskydd ger ökad stabilitet.

HD. De är miljövänliga – tillverkade
i 100 % återvinningsbart material

Sidotillbehör för massagebad
Med de här genomtänkta tilläggen kan du utrusta ditt massagebad med
allt som behövs för en fantastisk upplevelse.

Sidoparasoll för massagebad
Skugga ditt massagebad med det här roterbara sidoparasollet, som kan
vridas runt 360°. Parasollet är byggt i pulverlackerad aluminium och
zinkpläterat stål vilket gör det tåligt mot rost. Det har även en basplatta
som placeras under massagebadet och ger stabilitet. Solskyddet är 3 meter
i diameter och finns i Crème eller Navy Blue.

Sidoräcke för massagebad
Sidoräckets basplatta glider säkert in
under massagebadkabinettet och ger
stabilitet, och är enkelt att vrida in
över massagebadet – du når det lätt
en batteridriven LED-lampa som gör

Sidoahanddukshängare för
massagebad

det ännu mer praktiskt och säkert på

Ha din handduk i närheten med den här

kvällen.

lättmonterade handdukshängaren som är

när du kliver i eller ur. Räcket har även

byggd i pulverlackerad aluminium med
bronsfinish – ett både snyggt och praktiskt
tillbehör till ditt massagebad.
Highlife®-Kollektion
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Bara några av våra
Hot Spring-återförsäljare

Din lokala koppling
Hot Spring®-återförsäljare är erfarna proffs som älskar massagebad. De tillhör de bästa återförsäljarna i världen. Många av dem har sålt
och stöttat varumärket Hot Spring i över tjugofem år – vissa ännu längre. Med över 850 försäljnings- och serviceställen världen runt hittar
du troligen en Hot Spring-återförsäljare nära dig, oavsett var du bor.

Utbildade proffs
Våra lokala återförsäljare deltar kontinuerligt i en mängd olika kurser för att säkerställa att de kan ge dig service och support. Så när du
väljer Hot Spring kan du förvänta dig att få träffa hjälpsamma försäljare, skickliga servicetekniker och kunniga återförsäljare som brinner
för att verkligen ta hand om dig så länge du har ditt massagebad.

38

Fantastisk kundservice

Kundservice som du
kan lita på
Att köpa att massagebad påminner på många sätt om att
köpa en bil. Ditt nya massagebad är en stor investering och
du kommer att ha det i många år. Med tiden kan det hända
att det dyker upp frågor eller att du behöver hjälp med
grundläggande service och underhåll.
Med det i åtanke är det viktigt att köpa massagebad från en
pålitlig lokal återförsäljare som du kan lita på. Du behöver
någon som kan svara på dina frågor, hjälpa dig att hitta den
rätta modellen för dig och vara där för dig om du behöver
hjälp – även flera år efter köpet.

Highlife®-Kollektion
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The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience

40

Fantastisk kundservice

På Hot Spring® brinner vi för att
ge dig The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience ™ , vilket
innebär att du kan lita på att få
utmärkt kvalitet och kundservice
från vårt team såväl som din lokala
Hot Spring-återförsäljaren.

Hängivna kvalitet
Vi brinner för att skapa världens bästa massagebad och tar
kontinuerligt emot erkännande för exceptionell kvalitet
och prisvärdhet.
Vi har fått branschcertifierat erkännande
av Spasearch.org tio år i rad – ända sedan
certifieringen introducerades.
Våra kvalitetssystem är certifierade av Lloyds
Register i enlighet med ISO9001:2008 –
den högsta internationella standarden för
förträfflighet inom design och tillverkning.
Hot Spring är det enda varumärket som har
byggt och sålt över en miljon massagebad.
Hot Spring-massagebaden tillverkas av Watkins Wellness,

Ett namn du kan lita på
Genom åren har vi byggt upp Hot Spring-massagebadens

som är en del av Masco Corporation, ett Fortune 500-företag
som i sitt utbud av produkter för hemmet bl.a. har:

kvalitetsrykte, och vi fortsätter att stå för produkterna vi
säljer. Eftersom det är det bäst säljande varumärket i
världen finns det fler massagebad i trädgårdar runt om i
världen från Hot Spring än från något annat märke. Vi är
förstavalet i över 70 länder. Många av våra kunder har haft
sitt massagebad i flera årtionden och har köpt två, tre eller
t.o.m. fyra Hot Spring-massagebad i sitt liv.

Oöverträffad kundservice
Vår kundservicepersonal gör allt de kan för att se till att vi
lever upp till vad vi lovar, och det är de inte ensamma om.
Vårt team på Watkins Wellness, tillverkarna av Hot Springmassagebaden, är hängivna och erfarna och medarbetarna
jobbar i genomsnitt kvar i tretton år. Vår kultur präglas av
integritet, och vår hängivenhet att leverera och serva vår
kunder är det som gör oss ledande i branschen.

Highlife®-Kollektion
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GRANDEE
H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

™

Antal sitsar

7 vuxna

Mått

254 x 231 x 97 cm

Vattenkapacitet

1 700 liter

Jetstrålar

43

Grandee med kar i Alpine White

”Jag minns inte hur många komplimanger
vi har fått för hur stilfullt och snyggt
det är, och för de underbara MotoMassage™-jetstrålarna. Det är väldigt tyst,
och den minimala vattenvården var en
överraskning. Den bästa investering vi
någonsin gjort.”
– Grandee-ägare

Grandee med kar i Alpine White/Mocha-kabinett och Everwood™ HD-trappsteg
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ENVOY

™

H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

Antal sitsar

5 vuxna

Mått

236 x 231 x 97 cm

Vattenkapacitet

1 475 liter

Jetstrålar

43

Envoy med kar i Alpine White

”Massagebadet Envoy är väldigt rymligt.
Mina barn, sju och nio år, älskar att bada
i det. Färg- och vattenfunktionerna är kul
för dem på kvällarna. Och för oss vuxna
är det också väldigt avkopplande vid
dagens slut.”
– Envoy-ägare

Envoy med kar i Alpine White/
Mocha-kabinett och Everwood™ HD-trappsteg
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VANGUARD
H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

™

Antal sitsar

6 vuxna

Mått

221 x 221 x 91 cm

Vattenkapacitet

1 275 liter

Jetstrålar

38

Vanguard med kar i Ice Grey

”Nu när vi sitter i vårt Vanguardmassagebad varje dag frågar vi oss varför
vi inte köpte det för tio eller femton
år sedan. Vi tänker helt klart aldrig att
vara utan ett Hot Spring®-massagebad i
framtiden!”
– Vanguard-ägare

Vanguard med kar i Ice Grey/
Monterey Grey-kabinett och Everwood™ HD-trappsteg
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ARIA

H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

™

Antal sitsar

5 vuxna

Mått

221 x 221 x 91 cm

Vattenkapacitet

1 225 liter

Jetstrålar

35

Aria med kar i Alpine White

”Aria-massagebadet är faktiskt bättre än
en massageterapeut! Jag och min fru har
upptäckt att om vi sätter på jetstrålarna
och flyttar runt mellan sitsarna, är det
nästa som att få en helkroppsmassage.
Wow! Det kunde vi aldrig tänka oss.”
– Aria-ägare

Aria med kar i Alpine White/
Monterey Grey-kabinett och Everwood™ HD-trappsteg
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SOVEREIGN

™

H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

Antal sitsar

6 vuxna

Mått

203 x 236 x 84 cm

Vattenkapacitet

1 200 liter

Jetstrålar

28

Sovereign med kar i Alpine White

”Kvaliteten är enastående.
Jag har inte haft ett enda problem
med massagebadet. Lätt att sköta. Jag
märker knappt den lilla mängd el det drar.”
– Sovereign-ägare

Sovereign med kar i Alpine White/Mocha-kabinett
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TRIUMPH

™

H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

Antal sitsar

4 vuxna

Mått

236 x 188 x 84 cm

Vattenkapacitet

1 275 liter

Jetstrålar

27

Triumph med kar i Alpine White

“Vi älskar Triumph´s smäckra design, det
faktum att den drar nytta av två stycken
liggplatser liksom dess variation av
jetmunstycken.”
- Triumph-ägare

Triumph med kar i Alpine White/Mocha-kabinett

47

PRODIGY

™

H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

Antal sitsar

5 vuxna

Mått

198 x 213 x 84 cm

Vattenkapacitet

1 100 liter

Jetstrålar

22

Prodigy med kar i Alpine White

”Vi önskar att vi hade köpt det här
massagebadet redan för många år sedan.
Det är behandling för hela kroppen.
Jetstrålarna är starka och du kan känna
hur de jobbar bort spänningar
och värk.”
– Prodigy-ägare

Prodigy med kar i Alpine White/
Monterey Grey-kabinett
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JETSETTER

H i g h l i f e - Ko l l e k t i o n
®

™

Antal sitsar

3 vuxna

Mått

213 x 165 x 74 cm

Vattenkapacitet

750 liter

Jetstrålar

14

Jetsetter med kar i Platinum

”Jag använder mitt massagebad dagligen
och jag vet inte vad jag skulle göra utan
det. Jag älskar att spela tennis och mitt
massagebad gör det möjligt för mig att
spela fem dagar i veckan trots att jag är
så ung som 63.”
– Jetsetter-ägare

Jetsetter med kar i Platinum/Monterey Grey-kabinett
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GRANDEE™

ENVOY ™

VANGUARD™

ARIA™

7

5

6

5

254 ˣ 231 ˣ 97

236 ˣ 231 ˣ 97

221 ˣ 221 ˣ 91

221 ˣ 221 ˣ 91

1 700

1 475

1 275

1 225

Vikt torr (kg)

480

430

370

370

Vikt fyllt* (kg)

2 740

2 305

2 125

1 995

43

43

38

35

2 (4)

1 (2)

2 (4)

1 (2)

SoothingStream -jetstrålar

2

2

2

2

FootStream -jetstrålar

3

3

2

2

Roterande hydromassagejetstrålar

2

2

2

2

Riktade hydromassagejetstrålar

2

3

1

5

Sitskapacitet (vuxna)
Mått (cm)
Vattenkapacitet (l)

Jetstrålar av rostfritt stål (totalt)
Moto-Massage DX-jetstrålar
™

™
™

HydroStream -jetstrålar

10

Roterande Precision™-jetstrålar

2

™

Riktningsbara Precision™-jetstrålar

4

30

19

27

18

Trådlöst tv

•

•

•

•

Trådlöst Bluetooth -ljudsystem

•

•

•

•

BellaFontana™

•

•

•

•

Luminescence™ flerfärgs fyrzonsljus

•

•

•

•

Underhållningsmöjligheter (tillval)
®

Ett läge av lugn och ro

Jetpump
WaveMaster™

9000+9200

9000+9200

9000+9200

9000+8200

hk kontinuerlig drift

2.5+2.5

2.5+2.5

2.5+2.5

2.5+2.0

hk maxmoment

5.2+5.2

5.2+5.2

5.2+5.2

5.2+4.0

Effektiv filtreringsområde, toppmatad (m2)

30

30

30

30

Antal Tri-X™ filter

5

5

5

5

20 A

20 A

20 A

20 A

•

•

•

•

Filtrering

Elektriskt
230 V – 50 Hz
Andra konfigurationer**

* Inkluderar vatten och vuxna som väger 80 kg vardera
** Beroende på lokala elektriska förhållanden

Valmöjligheter för
Everwood™ HD

Karfärger för massagebad

Monterey Grey

Alpine White

Teak

Alpine White

Mocha

Alpine White

Ice Grey

Alpine White

Ice Grey

Earth
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Grey

Ice Grey

Platinum

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Crème

Desert

Platinum

Tuscan Sun

Crème

Desert

Platinum

Tuscan Sun

Crème

Desert

SOVEREIGN™

TRIUMPH™

PRODIGY ™

JETSETTER™

6

4

5

3

203 ˣ 236 ˣ 84

236 ˣ 188 ˣ 84

198 ˣ 213 ˣ 84

213 ˣ 165 ˣ 74

1 200

1 275

1 100

750

Vikt torr (kg)

340

265

295

215

Vikt fyllt* (kg)

2 020

1 860

1 795

1 205

28

27

22

14

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

SoothingStream -jetstrålar

2

2

2

FootStream jetstrålar

1

1

1

1

Roterande hydromassagejetstrålar

2

2

2

Riktade hydromassagejetstrålar

3

1

1

Sitskapacitet (vuxna)
Mått (cm)
Vattenkapacitet (l)

Jetstrålar av rostfritt stål (totalt)
Moto-Massage DX-jetstrålar
™

™

™

18

HydroStream jetstrålar

4

™

4

Roterande Precision™-jetstrålar
Riktningsbara Precision™-jetstrålar

18

14

4

Underhållningsmöjligheter (tillval)
Trådlöst tv

•

•

•

•

Trådlöst Bluetooth®-ljudsystem

•

•

•

•

Ett läge av lugn och ro
BellaFontana™

•

Luminescence flerfärgs fyrzonsljus

•

•

•

•

9200

9000

9000

9000

hk kontinuerlig drift

2.5

2.5

2.5

2.5

hk maxmoment

5.2

5.2

5.2

5.2

Effektiv filtreringsområde, toppmatad (m2)

18

18

18

18

Antal Tri-X filter

3

3

3

3

16 A

16 A

16 A

16 A

•

•

•

•

™

Jetpump
WaveMaster™

Filtrering

™

Elektriskt
230 V – 50 Hz
Andra konfigurationer**

* Inkluderar vatten och vuxna som väger 80 kg vardera
** Beroende på lokala elektriska förhållanden

Valmöjligheter för
Everwood™ HD

Karfärger för massagebad

Monterey Grey

Alpine White

Teak

Alpine White

Mocha

Alpine White

Ice Grey

Ice Grey

Platinum

Platinum

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Crème

Desert

Tuscan Sun

Crème

Desert
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Watkins Wellness förbehåller sig rätten att förändra sina produkter utan
förvarning.
Högsta kvalitetsstandarder inom design och tillverkning. Watkins Wellness är stolt över att vara
associerat med följande myndigheter, föreningar och stiftelser:
© 2018 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Specifikationer, färger
och ytmaterial kan ändras utan föregående meddelande. Alla funktioner finns inte tillgängliga på
alla produkter. Tryckt i EU. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Triumph,
Prodigy, Jetsetter, Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, BellaFontana, Clean Screen,
Comfort Control, Connextion, Coolzone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Every
day made better, Everwood, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster,
FootStream, Lift ‘n Glide, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You
Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, SpaStone, Spring, Tri-X, UpRite,
Vanishing Act, VirtualValet och WaveMaster är varumärken som tillhör Watkins Manufacturing
Corporation. Hansgrohe och Hüppe är registrerade varumärken. iPod och iPhone är registrerade
varumärken som tillhör Apple, Inc. BEST BUY Seal är ett registrerat varumärke som tillhör Consumers
Digest Communications, LLC, och som används under licens. Alla 230v-modeller måste installeras
av en behörig elektriker i enlighet med lokala bestämmelser. US Patents #5,724,478 #5,742,953;
#5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #5,943,711; #6,195,811;#6,381,766B1; #6,435,691;
#6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430;
#7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D518,896; D531,729;
D611,612, D620,599; D620,600; D621,947; D624,657; D634,019, D634,020, D634,021 och andra sökta
patent.

