Highlife®-Kollektionen NXT

Din bästa dag, varje dag
Vi tillverkade vårt första massagebad för 40 år sedan, i en tid då folk

fokus. Börja varje dag uppfriskad, och använd massagebadet igen

bara ville koppla av och ha kul. Idag är massagebaden – den forna

på kvällen för att komma ner i varv.

symbolen för det frigjorda 1970-talet – redo för en ny generation.
Vi bygger och designar Hot Spring®-massagebad för människor som

Bättre relationer

tror att det är hur tillbringar varje dag som gör oss till dem vi är.

Ditt massagebad är en plats där familj och vänner kan samlas. När
vi är avslappnade och inget annat distraherar sänker vi garden

Vi tror att våra produkter kan förbättra ditt liv. Du skulle till och

och öppnar oss för de personer vi bryr oss mest om. Vi skapar

med kunna säga att vi tror att ett Hot Spring-massagebad kan ge

meningsfulla band och relationerna varar längre än stunden

dig ett bättre liv. Att göra det sant för dig gör oss till dem vi är.

tillsammans i massagebadet.

För vi vet att när du ofta tillbringar stunder i ditt massagebad, kan
saker och ting bli bättre.

Bättre dag (och natt)
När du njuter av ditt massagebad ute i friska luften är det lätt att

Bättre hälsa. Bättre sömn. Bättre relationer. Bättre perspektiv. Bättre

ta sig tid att uppskatta sådant som det skiftande morgonljuset

(fyll i tomrummet).

eller stjärnfall i natten. Upplevelsen kan ge en känsla av lugn och
perspektiv. Vem hade vetat att ditt hem kunde bli ännu härligare

Om du strävar efter att vara ditt bästa jag varje dag är ett Highlife®
NXT-massagebad perfekt för dig. Den här helt exceptionella
massagebadskollektionen tar begreppet ”bättre” till en ny nivå.

genom att skapa en rofylld oas i trädgården?

Bättre (fyll i tomrummet).
Hur kommer ditt Hot Spring-massagebad att göra dina dagar bättre?

Bättre hälsa och bättre sömn

Dela med dig av din upplevelse till vår gemenskap av hängivna

Regelbunden massagebadsanvändning hjälper dig att bli ditt bästa

massagebadsentusiaster. Eller bara läs vad andra berättar på

jag. Att tillbringa tid i det varma vattnet kan minska stress, öka

Hotspring.co.uk.

cirkulationen och förbättra sömnen. Avsätt tid för att hitta nytt
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Nå utöver det vanliga
Att hela tiden utmana status quo – det är så du

Att visa vägen

lever ditt liv. Från att skapa ett hem som gör dig

Som ledande i branschen fokuserar vi för att ge

stolt till att hålla dig aktiv och fokuserad på hälsa

våra kunder The Absolute Best Hot Tub Ownership

och välbefinnande – varje del av ditt liv säger ”Jag

Experience™, den absolut bästa upplevelsen som

strävar efter det som är bäst för mig och min familj.”

massagebadägare. Sedan starten med charmiga

Det gör vi också.

massagebad i redwood har vi förflyttat oss fram
till arkitekturinspirerade, lättskötta, energieffektiva

En revolutionerande design

hydroterapikraftverk.

Fyra år tionden ef ter at t vi byggde vår t
första massagebad revolutionerade vi hela

Vår Moto-Massage™ DX-jetstråle, syntetiskt och

massagebadskonceptet med en fantastisk design.

lättskött sidmaterial, uppvärmningsanordningen

Riktigt bra design inspirerar. Den tillfredsställer och

No-Fault™, en särskild avsedd cirkulationspump

gör saker mer personliga. Den berör oss på sätt vi

och saltvattensystemet ACE® har gjort det enklare

aldrig hade kunnat förutse.

och skönare att äga ett massagebad. Vi har inte
bara gjort det bättre att äga ett massagebad, vi har

Riktigt bra design förbättrar funktioner, löser

dramatiskt förbättrar själva ägarupplevelsen. Och

problem och förenklar. Den får det vanliga att

nu har vi omdefinierat hur ett massagebad ska se ut

bli något alldeles extra. När vi skulle påbörja

med ett nytt fräscht perspektiv och expertkunnande

arbetet med att bygga det bästa massagebadet i

inom design. Vår populära Highlife®-kollektion NXT

sin klass blev vi partner med designkonsultbyrån

expanderar med två nya modeller. Vi bjuder in dig

Designworks, ett företag i BMW Group, kända

att uppleva dem själv.

världen runt för sin innovativa design.
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Att skapa ett verkligt överlägset massagebad
Skillnaden med NXT
Framt tills nu har de flesta sett utsidan på massagebad som något ganska vanligt

Den utvändiga designen är det som tydligt skiljer NXT-massagebaden från de

och alldagligt. Med massagebaden Highlife®-kollektionen NXT har vi ändrat på

andra modellerna i Highlife-kollektionen. Snygga NXT har ett elegantare utseende.

det. Den nya utvändiga designen skapar en slående visuell effekt som känns
överraskande annorlunda.

En nedsänkt basplatta, accentbelysning under karet och arkitektoniska hörn skapar
den unika, ”flytande” effekten. NXT-massagebadet är som en exklusiv möbel – den

Precis som resten av Highlife-kollektionen har NXT-modellerna utsökt skulpterade

moderna looken är en oöverträffad kombination av stil och funktion. Låt dig inte

kar och den rika, träådrade finishen från vårt Everwood™ HD-sidmaterial. NXT-

luras av dåliga designkopior – det finns bara en Highlife-kollektion NXT.

massagebaden har fler värdefulla tillagda funktioner, som 100 % filtrering
utan förbipassering och vårt helt unika Energy Smart™-system som håller
driftskostnaderna nere.
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Polymerisk understruktur

Polymerisk basplatta

Den lätta polymeriska

Den slitstarka basplattan har en

understrukturen ger enastående

strukturell ribbotten som ökar

stadga och fantastisk form och

energieffektiviteten genom att

finish.

minska markkontakten.

En upphöjd massagebadsdesign
NXT-massagebaden som har designats i samarbete med Designworks, ett företag i BMW Group,
är eleganta, moderna och nyskapande.

Unikt flytande effekt
Den polymeriska understrukturen och den
nedsänkta basplattans unika design gör att
det ser ut som att massagebadet vilar på
hörnen.

Arkitektoniska gjutna hörn
Tr a p e t s f o r m e n s k a p a r e n
karakteristisk stil och ger en
kaskadeffekt från massagebadets
kar till basen, som går igen
i massagebadets interiör. En
slingrigt texturerad finish ger
extra djup.

Utvändig belysning och
accentbelysning under kabinettet.
Du kan justera färgen och ljusstyrkan
hos massagebadets utvändiga belysning

Stora indikatorlampor för på/redo
En elegant akrylplatta visar Hot Spring ®-logotypen.
Du behöver bara kasta en blick på de genomtänkta
indikatorlamporna för att se om massagebadet är på och
redo, och de fungerar även som ett bekvämt diagnostiskt

och ställa in så att den stängs av
och sätts på vid specifika tidpunkter.
Accentbelysningen under kabinettet och
lampetterna i vart och ett av hörnen
skapar tillsammans en spektakulär effekt.

verktyg.
Highlife®-Kollektionen NXT

7

Det har aldrig varit enklare
att sköta massagebadvatten
En av myterna kring hur det är att äga ett massagebad handlar om

100 % filtrering utan förbipassering och Tri-X-filter

att det är mycket jobb med att hålla vattnet rent och balanserat. Tar

I andra massagebad passerar vatten förbi filtren när jetstrålarna

det mycket tid? Är det svårt? Behöver du vara kemist för att få till

är på. Massagebaden i Highlife-kollektionen NXT har upp till fem

det? Nej, nej och nej.

filter och kan därför låta allt vatten passera genom filtren, också när
jetstrålarna är på – det är då det filtrerade vattnet är som viktigast.

När du bestämmer dig för ett NXT-massagebad från Highlife®kollektionen får du inte bara det bästa inom massagebadsdesign, du

Våra Tri-X™-filter använder unik tredimensionell teknik för att filtrera

får The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience , den absolut

mer vatten än pappersfilter. De håller längre och kan enkelt och

bästa upplevelsen som massagebadägare, dag in och dag ut. Vårt

bekvämt rengöras i diskmaskin.

™

unika, innovativa vattenvårdssystem håller massagebadvattnet fräscht
och kristallklart med väldigt lite skötsel.
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Det exklusiva
saltvattensystemet ACE
Detta revolutionerande, lättskötta system som rengör
vattnet automatiskt är valbart till alla massagebad i Highlifekolletionen NXT.
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.
ENKEL SKÖTSEL
Med lättskött massagebadvatten som ser fantastiskt ut
och dessutom känns och luktar fantastiskt kommer du att
tillbringa mer tid i ditt Hot Spring®-massagebad.
KÄNNS BÄTTRE
Glöm torr hud, irriterade ögon eller klorlukt. Med hjälp av
patenterad diamantteknik behövs bara ACE-systemet för
att eliminera föroreningar som påverkar vattenkvaliteten.

SALTVATTENSYSTEMET
Highlife®-Kollektionen NXT
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Innovationer inom energieffektivitet
Oroar du dig över de löpande kostnaderna för

Cirkulationspumpen SilentFlo 5000™ pumpar kontinuerligt

att hålla igång ditt massagebad året runt? Du

badvattnet och använder mindre energi än vad som krävs för en

behöver inte bekymra dig med vårt Energy

40-watts glödlampa.

Smart™-system. De här energibesparande

De kraftfulla WaveMaster™-jetpumparna aktiveras endast när de

funktionerna ingår i alla våra massagebad i

behövs. SmartJet™-systemet styr endast vatten till de jetstrålar

Highlife®-kollektionen NXT:

du använder, och sparar på så sätt ännu mer energi.
Vår patenterade No-Fault™ -uppvärmningsanordning har

Multipla lager av samma sorts högdensitetsskum i polyuretan

ett unikt titanhölje och ett värmeelement som maximerar

som används i frysar isolerar massagebadkaret.

värmeöverföringen till vattnet samt fem års garanti, oavsett vad

Våra kompakta skumlock har utformats för att passa perfekt och

du har för vattenkemi.

ge en tät försegling som förhindrar att värme läcker ut. En särskild
gångjärnsförsegling stänger in värmen i massagebadlockets mitt.
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Verkligt
värdefullt
En erg y Sm ar t- s y s t em minim er ar
energiförbrukningen och hjälper dig att
hålla driftskostnaderna extremt låga. Om
du tänker på hur ofta du använder ditt
massagebad och de viktiga fördelarna du
kommer att dra nytta av, i förhållande till
de låga driftskostnaderna per månad, kan du
se hur värdefullt Hot Spring®-massagebadet
kan vara för dig och din familj.

Vi sätter standarden
Alla massagebad i Highlife-kollektionen
NXT är certifierade i enlighet med den
amerikanska nationella standarden APSP
14 och California Energy Commission (CEC)
i enlighet med kalifornisk lag.

Highlife®-Kollektionen NXT
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Skillnaden sitter i detaljerna
Vi skapar en bättre massagebadsupplevelse för dig med allt du behöver bara några knapptryck bort.

Praktiska reglage

Exklusiva BellaFontana

Alla NXT-modellerna har det senaste

Njut av hur ljuset spelar över den här nyskapande

inom reglageteknologi för massagebad

vattenfunktionen, antingen medan du kopplar av i

– vår trådlösa fjärrkontroll med

massagebadet eller när du bara är ute i trädgården.

pekskärm. Den stora, vattentåliga,

BellaFontana™ ingår i alla modeller utom Jetsetter™

färg-LCD-pekskärmen visar intuitiva

NXT.

ikoner och menyer som är lätta att
läsa både dag- och kvällstid. Justera
enkelt och bekvämt massagebadets
funktioner från din favoritplats i badet,
eller från upp till nio meter bort från badet.

Flerzonsbelysningen Luminesence™
Helt lysande. Alla NXT-modeller har ett unikt belysningssystem som gör att du
kan skapa den rätta stämningen. Du kan kontrollera de fyra programmerbara
zonernas färg och ljusstyrka oberoende av varandra. Skapa en egen anpassad
ljussättning eller låt hörnlampetterna och accentbelysningen under kabinettet
sprida färgsjok i trädgården i skymningsljuset.

Utvändig belysning
Skapa rätt atmosfär. Du kan ställa in lampetterna i kabinetthörnen och
accentbelysningen i sex olika färger
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Slå på och koppla av
Gör ditt Hot Spring®-massagebad till det coolaste stället för underhållning i kvarteret. Tillval som vårt trådlösa
underhållningssystem gör det möjligt.

Trådlöst ljudsystem med Bluetoothteknik

Högupplösta bad

Strömma musik från nätet eller använd ditt eget

om det med den valbara högupplösta 56 cm. Skärmen

låtbibliotek. Det är du som väljer med det här

har både HDMI- och USB-portar och kan användas

lättanvända ljudsystemet med trådlös Bluetooth -teknik.

med en mängd olika trådlösa och trådbundna enheter.

I ljudsystemet ingår en kraftfull förstärkare och en valbar

Skärmen kan parkopplas med det valbara trådlösa

subwoofer för mer volym och rikare bastoner.

underhållningssystemet.

®

Vi erbjuder underhållningsmöjligheter så det stänker

Väl värt
biljettpriset
Moto-Massage™ DX-jestrålen är den perfekta
lösningen för det din kropp kämpar mot
varje dag – tyngdkraften. De två kraftfulla
vattenströmmarna sveper upp och ner längs
ryggen och knådar och mjukar upp musklerna
längs ryggraden. En helt unik jetstråle. Den
är unik för Hot Spring® och finns på alla
massagebad i Highlife®-kollektionen NXT.

Highlife®-Kollektionen NXT

13

GRANDEE NXT
Plats för 7 | 43 jetstrålar

Grandee NXT
Storslagna funktioner.
Storslagen design.
Grandee™ NXT har plats för sju vuxna och ger gott om plats för hela familjen att umgås.
Grandee NXT har alla de sju typerna av jetstrålar som vi erbjuder – 43 jetstrålar allt som allt – 30
riktningsbara Precision™-jetstrålar och två Moto-Massage DX-jetstrålar samt en mängd andra specialiserade
massagejetstrålar. För att driva jetstrålarna har Grandee NXT två av våra mest kraftfulla WaveMaster™jetpumpar på 2,5 hk.
Se detaljerade specifikationer för Envoy NXT på sidan 20.

Exklusiva funktioner och alternativ
Two Moto-Massage™ DX-jetstrålar
Trådlös fjärrkontroll med pekskärm
100 % filtrering utan förbikoppling
Diskmaskinssäkra Tri-X™-filter
Omfattande Energy Smart™-system
Vattenfunktionen BellaFontana™
Programmerbar utvändig belysning
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlöst ljudsystem (tillval)
NXT- eller Everwood™ HD-trappsteg (tillval)
Grandee NXT-kar i Ice Grey.
14

ENVOY NXT
Plats för 5 | 43 jetstrålar | Lounge

Envoy NXT
Massagen du behöver.
Designen du vill ha.
Med plats för fem vuxna är Envoy™ NXT perfekt för den som vill ha ett stort massagebad med kraftfull
massage, avancerade funktioner och innovativ design.
Envoy har ett bekvämt lounge-säte med en Moto-Massage DX-jetstråle som sveper upp och ner längs med
ryggen samtidigt som andra jetstrålar masserar vadmusklerna och fotsulorna. En unikt skulpterad kaptensstol
ger en komplett ryggmassage och behandling för fotleder och fötter.
Se detaljerade specifikationer för Envoy NXT på sidan 20.

Exklusiva funktioner och alternativ
Moto-Massage™ DX-jetstråle
Kaptensstol
Trådlös fjärrkontroll med pekskärm
100 % filtrering utan förbikoppling
Diskmaskinssäkra Tri-X™-filter
Omfattande Energy Smart™-system
Vattenfunktionen BellaFontana™
Programmerbar utvändig belysning
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlöst ljudsystem (tillval)
NXT- eller Everwood™ HD-trappsteg (tillval)
Envoy NXT-kar i Crème.
Highlife®-Kollektionen NXT
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ARIA NXT
Plats för 5 | 43 jetstrålar | Lounge

Aria NXT
Stort intryck. Lagom storlek.
Det här designmästerverket rymmer fem vuxna och erbjuder oumbärliga funktioner och elegant i design i
perfekt kombination.
Aria™ NXT är en perfekt tonträff. Den lyxiga lounge-sitsen är fullpackad med såväl en Moto-Massage DXjetstråle som andra specialiserade jetstrålar. Återhämta dig från dagens alla äventyr med totalt 35 jetstrålar.
Bättre än en massageterapeut! När du flyttar runt mellan de olika sitsarna får du en helkroppsmassage.
Se detaljerade specifikationer för Aria NXT på sidan 20.

Exklusiva funktioner och alternativ
Moto-Massage™ DX-jetstråle
Trådlös fjärrkontroll med pekskärm
100 % filtrering utan förbikoppling
Diskmaskinssäkra Tri-X™-filter
Omfattande Energy Smart™-system
Vattenfunktionen BellaFontana™
Programmerbar utvändig belysning
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlös underhållning (tillval)
NXT- eller Everwood™ HD-trappsteg (tillval)
Aria NXT-kar i Alpine White.
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VANGUARD NXT
Plats för 6 | 38 jetstrålar

Vanguard NXT
Drar till sig folk. Och blickar.
Hemmets bästa sittplats? Alla sittplatser i Vanguard™ NXT! Det flexibla, öppna och familjevänliga
sittplatsupplägget rymmer sex personer i en spännande design.
Massagebadet är en studie i form och funktion, med 38 jetstrålar omsorgsfullt utplacerade för att lindra
stress, ta hand om hårt arbetande muskler och främja välmående. När du har skaffat det här massagebadet
kommer du att undra varför du inte köpte det tidigare! Ditt personliga hälsoparadis väntar.
Se detaljerade specifikationer för Vanguard NXT på sidan 21.

Exklusiva funktioner och alternativ
Två Moto-Massage™ DX-jetstrålar
Trådlös fjärrkontroll med pekskärm
100 % filtrering utan förbikoppling
Diskmaskinssäkra Tri-X™-filter
Omfattande Energy Smart™-system
Vattenfunktionen BellaFontana™
Programmerbar utvändig belysning
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlös underhållning (tillval)
NXT- eller Everwood™ HD-trappsteg (tillval)
Vanguard NXT-kar i Alpine White.
Highlife®-Kollektionen NXT
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JETSETTER NXT
Plats för 3 | 22 jetstrålar | Lounge

Jetsetter NXT
Enastående massagebad. Litet och nätt.
Om du vill ha den eleganta och sofistikerade stilen från Highlife®-kollektionen NXT utan att behöva avsätta
så mycket plats ska du välja Jetsetter™ NXT.
Det är enkelt att installera det mer kompakta massagebadet Jetsetter på mindre uteplatser, trädgårdar och
altaner, samtidigt som du får alla fantastiska designelement från NXT-kollektionen, inklusive den unika
trådlösa fjärrkontrollen. Perfekt för små familjer eller för er med utflugna barn. Jetsetter har ett komplett,
vändbart lounge-säte med vår patenterade Moto-Massage DX-jetstråle i ena änden och en riktad ultrakraftfull
FootStream™-jetstråle i den andra.
Se detaljerade specifikationer för Jetsetter NXT på sidan 21.

Exklusiva funktioner och alternativ
Moto-Massage™ DX-jetstråle
Trådlös fjärrkontroll med pekskärm
100 % filtrering utan förbikoppling
Diskmaskinssäkra Tri-X™-filter
Omfattande Energy Smart™-system
Programmerbar utvändig belysning
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlöst ljudsystem (tillval)
NXT- eller Everwood™ HD-trappsteg (tillval)
Jetsetter NXT-kar i Platinum.
18
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Modern kabinett- och kardesign
Färg-, finish- och materialexperterna på Designworks, ett företag i

Sitskapacitet (vuxna)

BMW Group, har hjälpt oss att omsorgsfullt välja ut en karakteristisk

Dimensioner

palett med färgalternativ för kabinett, kar och lock.

Vattenkapacitet (l)

Everwood HD

GRANDEE ™ NXT

ENVOY ™ NXT

ARIA™ NXT

7

5

5

254 x 231 x 97 cm

236 x 231 x 97 cm

221 x 221 x 91 cm

1 700

1 475

1 225

Den högdefinierade finishen ger en mer detaljerad träådring, och

Vikt torr (kg)

425

375

315

materialet är lika lättskött och hållbart som vår ursprungliga

Vikt fyllt* (kg)

2 685

2 250

1 940

43

43

35

2 (4)
2
3
2
2

1 (2)
2
2
2
5
4

30

1 (2)
2
3
2
3
10
2
19

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 8200
2,5 + 2,0
5,2 + 4,0

30

30

30

5

5

5

20 A
•

20 A
•

20 A
•

•

•

•

Everwood™. NXT-hörnen är gjutna i matchande nyanser som framhäver

Jetstrålar av rostfritt stål (totalt)

varje kabinettfärg.

™

Moto-Massage DX-jetstrålar
SoothingStream™-jetstrålar
FootStream™-jetstrålar
Roterande hydromassagejetstrålar
Riktade hydromassagejetstrålar
HydroStream™-jetstrålar
Roterande Precision™-jetstrålar
Riktningsbara Precision™-jetstrålar
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Underhållningsmöjligheter (tillval)
Trådlöst tv
Trådlöst Bluetooth®-ljudsystem

Monterey Grey/Charcoal

Ett läge av lugn och ro
BellaFontana™
Luminescence™ flerfärgs fyrzonsljus
Jetpump
WaveMaster™
hk kontinuerlig drift
hk maxmoment

Teak/LaPaz

Filtrering
Effektiv filtreringsområde, toppmatad (m2)
™

Antal Tri-X filter
Elektriskt
230V - 50 Hz
Andra konfigurationer**
Locklyftare (Tillval)
Mocha/LaPaz

20

™

CoverCradle , CoverCradle II, UpRite™ eller Lift ‘n Glide™
* Inkluderar vatten och vuxna som väger 80 kg vardera
** Beroende på lokala elektriska förhållanden

VANGUARD™ NXT

JETSETTER™ NXT
Valmöjligheter för Everwood™ & karfärger för massagebad

6

3

221 x 221 x 91 cm

213 x 165 x 84 cm

1 275

800

Vikt torr (kg)

315

220

Vikt fyllt* (kg)

2 070

1 260

38

22

2 (4)
2
2
2
1

1 (2)

27
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Sitskapacitet (vuxna)
Dimensioner
Vattenkapacitet (l)

Jetstrålar av rostfritt stål (totalt)
™

Moto-Massage DX-jetstrålar
SoothingStream™-jetstrålar
FootStream™-jetstrålar
Roterande hydromassagejetstrålar
Riktade hydromassagejetstrålar
HydroStream™-jetstrålar
Roterande Precision™-jetstrålar
Riktningsbara Precision™-jetstrålar

1
2
1
4

Underhållningsmöjligheter (tillval)
Trådlöst tv
Trådlöst Bluetooth®-ljudsystem

•
•

Monterey Grey

Teak

Mocha

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Ice Grey

Ice Grey

Platinum

Platinum

•
•

Ett läge av lugn och ro
BellaFontana™
Luminescence™ flerfärgs fyrzonsljus

•
•

•

9200 + 9000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000
2,5
5,2

30

18

5

3

20 A
•

16 A
•

•

•

Jetpump
WaveMaster™
hk kontinuerlig drift
hk maxmoment

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Crème

Crème

Desert

Desert

Filtrering
Effektiv filtreringsområde, toppmatad (m2)
™

Antal Tri-X filter
Elektriskt
230V - 50 Hz
Andra konfigurationer**
Locklyftare (Tillval)
™

CoverCradle , CoverCradle II, UpRite™ eller Lift ‘n Glide™
* Inkluderar vatten och vuxna som väger 80 kg vardera
** Beroende på lokala elektriska förhållanden

Highlife®-Kollektionen NXT

21

The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience™
Som den ledande tillverkaren i branschen är vi det enda varumärket

Hot Spring-massagebaden tillverkas av Watkins Wellness, som är en

som sålt över en miljon massagebad – vilket innebär att det finns

del av Masco Corporation, ett Fortune 500-företag som i sitt utbud

fler massagebad från Hot Spring® än från någon annan tillverkare i

av produkter för hemmet bl.a. har:

trädgårdar runt om i världen. Vårt rykte bygger på kvalitet.
Sedan vi startade vår verksamhet för över 40 år sedan har vi byggt
upp ett omfattande nätverk av genuina, passionerade och hjälpsamma
återförsäljare i branschen. När du väljer Hot Spring kan du förvänta dig
nyskapande massagebadfunktioner och design som ligger i framkant
såväl som oöverträffad kundservice före, under och efter ditt köp.

22

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.

Highlife®-Kollektionen NXT
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Vi trycker våra broschyrer enbart på FSCpapper (Forest Stewardship Council). Tryckt
i EU på FSC-certifierat återvunnet papper
som innehåller 10 % konsumentavfall. FSC
säkerställer att papperet i våra broschyrer
innehåller fiber från välskötta skogar som
brukas på ett ansvarsfullt sätt. Ge den här
katalogen vidare till någon annan eller lägg
den i pappersåtervinningen.

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. Alla rättigheter förbehålles. Specifikationer, färger och ytmaterial kan ändras utan föregående meddelande. Alla
funktioner finns inte tillgängliga för alla produkter. Tryckt i EU. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Jetsetter, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made
better, ACE, BellaFontana, Comfort Control, Earth Smart, Energy Smart, Everwood, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Luminescence, Moto-Massage, No-Fault, Nobody Backs You
Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Tri-X och WaveMaster är varumärken som tillhör Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe och Hüppe är registrerade
varumärken. Alla 230 V-modeller måste installeras av en behörig elektriker i enlighet med lokala bestämmelser. US Patents #5,647,736; #5,724,478; #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262;
#5,819,332; #5,924,850; #5,943,711; #6,381,766; #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; D518896; D531729; D620599; D624657; D634019; D634021 och andra sökta patent.

