
Från tillverkarna av

Koppla av och njut av 

verkligt värde



Din stund 
har kommit
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Varför nu? 
Eftersom du är redo …

… att luta dig tillbaka och koppla av medan det varma 

vattnet gör att spänningarna i dina muskler släpper. 

… att njuta av frisk luft och lite mer tid utomhus. 

… att ta dig tid att prata med de som står dig närmast, 

utan de distraktioner som hör till en vanlig dag.  

Även om vardagens krav kan ibland kännas 

obevekliga vet du det är viktigt att stanna upp ta lite 

tid för sig själv då och då. 

Nu är det dags för din egen stund.

Varför Hot Spot?
Ett Hot Spot®-massagebad är den perfekta blandningen av 

prisvärdhet och kvalitet. Det byggs av tillverkarna till Hot Spring®-

massagebaden, massagebadmärket som säljer bäst i hela världen och 

som varit branschledande i nästan fyra decennier. Hot Spot-massagebadet 

designas för att ge dig samma förstklassiga kundupplevelse som Hot 

Spring är känt för – till ett pris som ger verkligt värde för pengarna. 

När du väljer Hot Spot får du ett pålitligt kvalitetsmassagebad med 

specialfunktioner som du kommer att njuta av i många år framöver. Vi 

förstår vad man vill ha i ett massagebad eftersom vi själv är hängivna 

massagebadare. Vi har direkt erfarenhet av hur sinnet, kroppen och själen 

kan få nytt liv av att tillbringa en stund i ett massagebad dagligen. Hantverk 

och långsiktig pålitlighet i kobmination med daglig njutning, till ett bra pris. 

Det är så vi definierar värde. Det är definitionen av massagebaden från 

Hot Spot.

Från tillverkarna av

Genomsnittligt betyg av Hot Spot-massagebad 4,4 av 5.  Läs mer på HotSpring.co.uk/reviews

3



Upplevelsen av hydromassage
När man ska köpa massagebad är det man letar efter oftast sätt för minska stressen i 

livet och ta hand om trötta, ömmande muskler. Det man hittar är inte bara kroppslig 

lindring och avkoppling utan även ett mentalt andrum – ett sätt att sakta ner. I det 

varma vattnet känner man sig avkopplad och lättad från alla bördor och krav – fri att 

reflektera för sig själv över det som betyder mest eller njuta av meningsfull samvaro 

med de som står en närmast.

Hur går all den här magin till? Massagebadets kombination av varmt vatten och 

massage skapar en hydroterapiupplevelse som höjer kroppstemperaturen och ökar 

blodcirkulationen. Många hängivna massagebadanvändare beskriver att massagen 

hjälper musklerna att slappna av och minskar stress, samtidigt som det varma vattnet 

ökar flexibiliteten och smidigheten och lättar trycket på lederna. 

Hot Spot prickar helt rätt
För att skapa den perfekta massagebadsupplevelsen erbjuder Hot Spot®-massagebad precis rätt antal 

jetstrålar, konfigurerade för lindra spänningar i ryggen, axlarna, vaderna och fötterna och lämna 

dig med en känsla av avslappning och ny energi. 

De små, riktningsbara Precision™-jetstrålarna 

precisionsbehandlar specifika muskler för att ge lindring 

precis där du behöver den, medan större jetstrålar ger 

en bredare massage för större muskler. Du kan justera 

jetstrålarnas styrka för att få en fullkomligt skräddarsydd massage. 
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Få ut mer av 
att kliva i
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Rent vatten 
– lika lätt 
som 1, 2, 3
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När de här tre stegen får verka tillsammans hålls vattnet rent och klart 

och behovet av kloranvändning minskar till bara en gång i veckan. 

Vattenvårdsförbättringar
Vi erbjuder ett brett utbud av vattenvårdsalternativ som förhöjer 

massagebadvattnets kvalitet och även hur det känns: 

Vanishing Act™ kalkborttagningsmedel 

Det här alternativet hjälper användare som har hårt vatten genom att 

effektivt avlägsna kalkpartiklar från massagebadvattnet så att det blir 

mjukare och lenare mot huden. Mjukare vatten bidrar även till att skydda 

massagebadets komponenter från att skador som kan uppkomma av 

hårt vatten.

Clean Screen™ förfilter

Om vattnet har ett högt innehåll av metaller eller mineraler rekommenderar 

vi att du använder det här unika förfiltret för att avlägsna såväl organiska 

förreningar som metaller och taninner från fyllningsvattnet.

Om du tänker att det kommer att vara svårt och ta mycket tid att hålla 

massagebadvattnet rent och kristallklart kan du sluta oroa dig! 

Det har aldrig varit enklare att sköta massagebadvattnet i ditt 

Hot Spot®-massagebad. Första steget är en lättåtkomlig och lättrengjord 

filterkassett och automatiska filtercykler på låg hastighet som cirkulerar 

vattnet i massagebadet. Lägg till det valbara EverFresh™-systemet och 

gör vattenvården lika lätt som att räkna 1, 2, 3. 

Det tredelade EverFreshsystemet
Vill du ha glittrande klart, luktfritt vatten ska du fundera på att skaffa 

EverFresh-systemet. Denna speciella rutin för skötsel av massagebadvatten 

låter dig njuta av säkert desinficerat massagebadvatten med en mycket 

låg grad av kloranvändning.

I det enkla tredelade systemet ingår: 

FreshWater® III-ozonsystemet  

Detta system produceras en ström av ozonbubblor som förs in i 

massagebadvattnet för att neutralisera föroreningar. 

FreshWater
Ag+

 kontinuerlig silverjonrenare  

Silverjoner hämmar bakterietillväxten och gör att du kan 

hålla massagebadvattnet rent med mindre mängd kemikalier. 

Patronerna är lätta att byta ut och räcker i fyra månader. 

FreshWater MPS-klorfritt oxidationsmedel 

Tillsätt en dos MPS efter varje användning för att desinficera 

massagebadet. 

1  

2  

3  
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Det börjar inifrån
Alla Hot Spot-massagebad har FiberCor®-isolering – 

en revolutionerande innovation – som ger maximal 

energieffektivitet. 

Lösa, ylleliknande FiberCor-fibrer fyller massagebadkabinettet 

för att ge massagebadet fullständig isolering. FiberCor 

används med en densitetsnivå på 32 kg/m3  vilket är fyra gånger 

tätare än nivån på 8 kg/m3 som den vanliga skumisoleringen de flesta märken 

använder ligger på. Den är också återvinningsbar och miljövänlig. 

Wavemaster-jetpumpar
Wavemaster™-jetpumparna är kraftfulla och pålitliga och ger optimal hydromassage 

kombinerat med kostnadseffektiv drift. 

No-Fault-uppvärmningsanordning
Vår beprövade, högkvalitativa No-Fault™-uppvärmningsanordning är framtagen för 

att maximera värmeöverföringen, hålla vattentemperaturen hög och elräkningen låg. 

Med en stabil vattentemperatur kan du njuta av ett avkopplande dopp när du vill. 

Uppvärmningsanordningen omfattas av vår exklusiva No-Fault-garanti, som inte har några 

undantag, inte ens kopplat till vattenkemi.

Pricken över i
Vårt isolerande lock har en tät skumkärna med en högisolerande R-faktor och har designats 

specifikt för Hot Spot-massagebadet vilket garanterar en tät, perfekt anpassad passform. 

Dessutom förhindrar den energibesparande gångjärnsförsegligen att värme läcker ut genom 

massagebadlockets mitt. 

Alla Hot Spot-massagebad är certifierade enligt såväl APSP-14, de amerikanska 

effektivitetsriktlinjerna för massagebad, som de strikta riktlinjerna som fastställts av California 

Energy Commission (CEC), vilket är den högsta amerikanska standarden.

Många som ska köpa massagebad tror att 

om man skaffar ett massagebad med bra 

funktioner till ett bra pris får man vara beredd 

att göra avkall på energieffektiviteten. Med 

ett Hot Spot®-massagebad får du alltihop. 

Njut av att komplett utrustat Hot Spot-

massagebad och dra samtidigt nytta av 

låga driftskostnader som byggs upp till 

besparingar, månad efter månad. 
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Att spara 
energi innebär 

energibesparingar
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För att verkligen 
kunna slappna 

av, välj ett 
företag du kan 

lita på
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För att ett massagebad ska ge dig sinnesro krävs mer än varmt vatten och ett långt, skönt 

bad. Du behöver också kunna vara säker på att massagebadet du har köpt backas av ett 

företag som är känt för kvalitet och prestanda. 

Eftersom Hot Spot®-massagebad designas och byggs av tillverkaren till Hot Spring®-

massagebaden, världens bäst säljande massagebadmärke, kan du förvänta dig bästa 

möjliga pålitlighet och kundnöjdhet.

Med över 850 Hot Spring-handlare världen runt kan du räkna med att få lokal 

service och support av en erfaren, professionel Hot Spring-återförsäljare. 

De arbetar hängivet för att ge dig bästa möjliga upplevelse innan, under 

och långt efter köpet. Dessutom kommer varje Hot Spot-massagebad 

med vår branschledande garanti.

För dig innebär allt detta helt enkelt att du slipper bekymmer och 

krångel, så att du kan fokusera på att njuta av allt ditt Hot Spot-

massagebad har att erbjuda. Det är det som vi kallar The Absolute 

Best Hot Tub Ownership Experience™, den absolut bästa upplevelsen 

som massagebadägare!

Och det är inte bara vi som säger det! Läs vad våra Hot 

Spot-ägare tycker här.

”Massagebadet är superfint – välbyggt och lättskött. Kundservicen innan, 
under och efter processen har varit helt enastående. Jag älskar mitt massagebad 
och att köpa det var helt klart ett av de smartaste besluten jag fattat på länge.” 
– Relay™-ägare

”Hos vår lokala handlare var de fantastiska och väldigt kunniga. Där vi fick vi hjälp att välja rätt massagebad för våra behov och vår budget. 
Massagebadet är perfekt för att koppla av, umgås och ta hand om värkande muskler.” – Stride™-ägare

 ”En av de bästa investeringarna jag gjort på ett bra tag. Vi skulle rekommendera TX-modellen till alla par som vill tillbringa lite kvalitetstid 
tillsammans.” – TX-ägare
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Locklyftningssystem
Du inser värdet av ett locklyftningssystem varje gång du använder 

massagebadet och snabbt och enkelt kan ta av locket och börja bada. 

Våra patenterade design bidrar till att minska slitaget på locket och 

förläcka dess livslängd. Vi erbjuder fyra alternativ, det finns något för alla 

massagebad och utrymmeskrav.

CoverCradle™

De dubbla penumatiska gasfjädrarna i vårt förstklassiga lyftsystem gör 

det lät som en plätt att lyfta av locket. Med slimmad design och en 

ultramjuk glidmekanism. Kräver 61 cm fritt utrymme.

CoverCradle II
Detta lyftsystem liknar CoverCradle och 

lyfter smidigt locket med hjälp av bara en 

pneumatisk gasfjäder. Kräver 61 cm fritt 

utrymme.

UpRite™

Det här systemet lyfter upp locket 

över massagebadets överkant är och 

perfekt för förhållanden med begränsat 

fritt utrymme, som på altandäck och i 

paviljonger. Kräver 18 cm fritt utrymme.

Lift ‘n Glide™

Det här prisvärda locklyftningssystemet 

gör det enkelt att lyfta och avlägsna 

locket. Kräver 36 cm fritt utrymme.

Vilka tillbehör du väljer till massagebadet är helt upp till dig. Våra exklusiva 

Necessories™-produkter hjälper dig att skräddarsy din upplevelse och se 

till att du får ut så mycket som möjligt av ditt massagebad. Vad det än är 

som behövs för att skapa din perfekta massagebadsupplevelse så se till 

att välja äka Hot Spring® Necessories-produkter:

Trådlösa musiksystem
Modellerna Tempo™, Relay™, Rhythm™ och Propel™ går att beställa 

med integrerade högtalare så att du kan lägga till musik till din 

massagebadsupplevelse. Vårt trådlösa ljussystem med Bluetooth®-teknik 

låter dig streama din favoritlåt till massagebadet från din Bluetooth-

enhet. 

Högupplösta bad
 Vi erbjuder underhållningsmöjligheter så 

det stänker om det med den valbara 

högupplösta skärmen på 55 cm. 

Skärmen har både HDMI- och 

USB-portar och kan användas 

med en mängd olika trådlösa 

och trådbundna enheter. 

Skärmen kan parkopplas 

med det valbara trådlösa 

underhållningssystemet.
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Everwood™-trappa
En robust, lättskött trappa tillverkad av samma stabila polymerer som 

Hot Spot-kabinettet. Tillgänglig i Coastal Grey, Espresso och Teak. 

Trappor
Gå enkelt i och ur badet med en trappa 

utformad just för ditt Hot Spot®-massagebad.

Polymertrappa
Ekonomisk, hållbar och lätt. Tillgänglig i Coastal Grey, Espresso och Teak. 

Vill du se mer? Bland våra övriga Hot Spot Necessories finns exempelvis sidoparasoll, sidohanddukshängare, ledstänger m.m.  

Gå till HotSpring.co.uk/hot-tub-accessories för mer information.

Necessories:  
du väljer
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Tempo™

Rhythm™

Propel™

Relay™

Stride™

Modellerna Tempo™, Relay™, Rhythm™, Propel™ och Stride™ är designade med 

en fullständigt utbud av funktioner och tillräckligt med plats för att rymma tre 

till sju vuxna. Dessa vacka och bekväma massagebad är byggda för att förhöja 

stunden i massagebadet med ergonomiska sitsar, vadderade dynor, snygga 

jetstråleutgångar, skålade fotbrunnar och upp till 45 jetstrålar för att ge härlig 

massage. 

Ljuspunkter
Du kan skapa nästan vilken sorts stämning som heslt med de tio LED-

ljuspunkterna i olika färger. Fyra lampor lyser upp fotbrunnen medan ytterligare 

sex över vattenlinjen reflekteras i ytan och glittrar i vattnets rörelser. Använd en 

färg eller låt dem växla. En trestegsdimmer styr ljusstyrkan. 

Rogivande ljud
Hot Spots® vattenfall är både vackert och 

rogivande. Medan du kopplar av kan du 

njuta av det meditativa ljudet av vatten 

som mjukt faller ned.

6 vuxna
226 x 226 x 99 cm
45 jetstrålar

7 vuxna
213 x 213 x 93,5 cm
35 jetstrålar

5 vuxna
208 x 208 x 84 cm
23 jetstrålar

6 vuxna
213 x 213 x 93,5 cm
35 jetstrålar

Lys upp ditt massagebad med en enda färg eller låt färgerna växla. 
3 vuxna
213 x 165 x 76 cm
18 jetstrålar
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SX

TX

Om du är ute efter ett kvalitetsmassagebad som får plats i ett litet utrymme ska du titta 

närmare på modellerna SX och TX. SX-modellen för tre personer och TX-modellen får 

smidigt plats i det utrymme du har och ger dig den massagebadsupplevelse du letar 

efter.

Exklusiv Moto-Massage-jetstråle
Utöver den kraftfulla WaveMaster™-jetpumpen, No-Fault™-uppvärmningsanordningen 

och FiberCor®-isoleringen erbjuder SX- och TX-modellerna Hot Springs® patenterade 

rörliga Moto-Massage™-jetstråle. Denna exklusiva, revolutionerande jetstråle skapar en 

varm vattenström som sveper upp och ner längs ryggen och ger en hydromassage utan 

motstycke. 

Rätt storlek på rätt plats 
Vårt TX-massagebad var det första i sitt slag i branschen. Med den 

slimmade profilen och unika triangulära formen går det att ta 

TX igenom vanliga dörröppningar, upp och ner för trappor 

och runt hörn. Tillräckligt kompakta för ett balkongdäck 

men samtidigt tillräckligt rymliga för att du ska kunna 

sträcka ut dig och koppla av – SX- och TX-modellerna 

är det perfekta valet för den som ska köpa sitt första 

massagebad, för små familjer, när barnen flyttat ut, för 

de som bor lägenhet och många fler.

Särskilt avsedd cirkulationspump 
(tillval)
För maximal energieffektivitet, tystare drift och kontinuerlig filtrering kan du välja till 

SilentFlo 5000™-cirkulationspumpen till SX- och TX-modellerna.

3 vuxna

183 x 183 x 84 cm

17 jetstrålar

2 vuxna

174 x 174 x 74 cm
10 jetstrålar
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Sju modeller. 
Ett fantastiskt 

märke.
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Tempo™

Antal sitsar 6 vuxna

Dimensioner 226 x 226 x 99 cm

Vattenkapacitet 1 575 liter

Vikt 415 kg torrt; 2 470 kg fyllt*

Massagebadets kar Akryl

Belysning 10 mångfärgade LED-ljuspunkter, dimbara

Jetstrålar – 45
alla med kant i rostfritt stål

6 riktningsbara hydromassagestrålar
4 roterande hydromassagejetstrålar
35 riktningsbara Precision™-jetstrålar

Vattenfunktion Ja

Kontrollsystem IQ 2020™ 230 V/20 A, 50 Hz

Uppvärmningsanordning No-Fault™ 2000 W

Jetpump 1  Wavemaster™ 9200; Två hastigheter,
2,5 hk kontinuerlig drift, 5,2 hk maxmoment

Jetpump 2 Wavemaster 9000; En hastighet, 
2,5 hk kontinuerlig drift, 5,2 hk maxmoment

Effektivt filtreringsområde 6 m 2

Vinyllock avfasat 9 cm till 6,5 cm, skumkärna med densitet 
på 32 kg/m3

Ash, Caramel eller Chestnut

Locklyftningssytem (tillval) CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™

Trappa (tillval) Everwood™ eller polymer
Coastal Grey, Teak eller Wenge

Underhållningssystem
(tillval)

Trådlös tv
Trådlöst Bluetooth®-ljudsystem

Ozonsystem (tillval) FreshWater® III Corona Discharge

* Inkluderar vatten och sex vuxna som väger 80 kg vardera

Desert Tuscan 
Sun

Karfärger för massagebad

Pearl

Kabinettfärger

EspressoCoastal 
Grey

TeakSterling 
Marble
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Relay™

Antal sitsar 6 vuxna

Dimensioner 213 x 213 x 93,5 cm 

Vattenkapacitet 1 300 liter

Vikt 380 kg torrt; 2 160 kg fyllt*

Massagebadets kar Akryl

Belysning 10 mångfärgade LED-ljuspunkter, dimbara

Jetstrålar – 35
alla med kant i rostfritt stål

5 riktningsbara hydromassagestrålar
3 roterande hydromassagejetstrålar
27 riktningsbara Precision™-jetstrålar

Vattenfunktion Ja 

Kontrollsystem IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Uppvärmningsanordning No-Fault™ 2000 W

Jetpump 1 Wavemaster™ 8200; Två hastigheter, 
2,0 hk kontinuerlig drift, 4,0 hk maxmoment

Jetpump 2 Wavemaster 8000; En hastighet, 
2,0 hk kontinuerlig drift, 4,0 hk maxmoment

Effektivt filtreringsområde 6 m 2

Vinyllock avfasat 9 cm till 6,5 cm, skumkärna med densitet 
på 32 kg/m3

Ash, Caramel eller Chestnut

Locklyftningssytem (tillval) CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™ 

Trappsteg (tillval) Everwood™ eller polymer 
Coastal Grey, Teak eller Wenge 

Underhållningssystem
(tillval)

Trådlös tv
Trådlöst Bluetooth-ljudsystem

Ozonsystem (tillval) FreshWater® III Corona Discharge

* Inkluderar vatten och sex vuxna som väger 80 kg vardera

Desert Tuscan 
Sun

Karfärger för massagebad

Pearl

Kabinettfärger

EspressoCoastal 
Grey

TeakSterling 
Marble
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Rhythm™

Desert Tuscan 
Sun

Karfärger för massagebad

Pearl

Kabinettfärger

EspressoCoastal 
Grey

TeakSterling 
Marble

Antal sitsar 7 vuxna

Dimensioner 213 x 213 x 93,5 cm

Vattenkapacitet 1 350 liter

Vikt 380 kg torrt; 2 290 kg fyllt*

Massagebadets kar Akryl

Belysning 10 mångfärgade LED-ljuspunkter, dimbara

Jetstrålar – 35
alla med kant i rostfritt stål

5 riktningsbara hydromassagestrålar
3 roterande hydromassagejetstrålar
27 riktningsbara Precision™-jetstrålar

Vattenfunktion Ja 

Kontrollsystem IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Uppvärmningsanordning No-Fault™ 2000 W

Jetpump 1 Wavemaster™ 8200; Två hastigheter,
2,0 hk kontinuerlig drift, 4,0 hk maxmoment

Jetpump 2  Wavemaster™ 8000; En hastighet,
2,0 hk kontinuerlig drift, 4,0 hk maxmoment

Effektivt filtreringsområde 6 m 2

Vinyllock avfasat 9 cm till 6,5 cm, skumkärna med densitet 
på 24 kg/m3

Ash, Caramel eller Chestnut

Locklyftningssytem (tillval) CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™ 

Trappsteg (tillval) Everwood™ eller polymer 
Coastal Grey, Teak eller Wenge 

Underhållningssystem
(tillval)

Trådlös tv
Trådlöst Bluetooth-ljudsystem

Ozonsystem (tillval) FreshWater® III Corona Discharge

 
* Inkluderar vatten och sju vuxna som väger 80 kg vardera 
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Propel™

Antal sitsar 5 vuxna

Dimensioner 208 x 208 x 84 cm 

Vattenkapacitet 1 175 liter

Vikt 330 kg torrt; 1 905 kg fyllt*

Massagebadets kar Akryl

Belysning 10 mångfärgade LED-ljuspunkter, dimbara

Jetstrålar – 23
alla med kant i rostfritt stål

4 riktningsbara hydromassagestrålar
2 roterande hydromassagejetstrålar
17 riktningsbara Precision™-jetstrålar

Vattenfunktion Ja 

Kontrollsystem IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Uppvärmningsanordning No-Fault™ 2000 W

Jetpump 1 Wavemaster™ 9200; Två hastigheter, 
2,5 hk kontinuerlig drift, 5,2 hk maxmoment

Effektivt filtreringsområde 2,8 m2

Vinyllock avfasat 9 cm till 6,5 cm, skumkärna med densitet 
på 24 kg/m3

Ash, Caramel eller Chestnut

Locklyftningssytem (tillval) CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™ 

Trappsteg (tillval) Everwood™ eller polymer 
Coastal Grey, Teak eller Wenge 

Underhållningssystem
(tillval)

Trådlös tv
Trådlöst Bluetooth-ljudsystem

Ozonsystem (tillval) FreshWater® III Corona Discharge

* Inkluderar vatten och fem vuxna som väger 80 kg vardera

Desert Tuscan 
Sun

Karfärger för massagebad

Pearl

Kabinettfärger

EspressoCoastal 
Grey

TeakSterling 
Marble
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Stride™

Antal sitsar 3 vuxna

Dimensioner 213 x 165 x 76 cm

Vattenkapacitet 825 liter

Vikt 290 kg torrt; 1 355 kg fyllt*

Massagebadets kar Akryl

Belysning 6 mångfärgade LED-ljuspunkter, dimbara

Jetstrålar – 18
alla med kant i rostfritt stål

3 riktningsbara hydromassagestrålar
1 roterande hydromassagejetstråle
14 riktningsbara Precision™-jetstrålar

Kontrollsystem IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Uppvärmningsanordning No-Fault™ 2000 W 

Jetpump  Wavemaster™ 8200; Två hastigheter,
2,0 hk kontinuerlig drift, 4,0 hk maxmoment

Effektivt filtreringsområde 2,8 m2

Vinyllock avfasat 9 cm till 6,5 cm, skumkärna med densitet 
på 32 kg/m3

Ash, Caramel eller Chestnut

Locklyftningssytem (tillval) CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™ 

Trappsteg (tillval) Everwood™ eller polymer 
Coastal Grey, Teak eller Wenge 

Ozonsystem (tillval) FreshWater® III Corona Discharge

* Inkluderar vatten och tre vuxna som väger 80 kg vardera

Desert Tuscan 
Sun

Karfärger för massagebad

Pearl

Kabinettfärger

EspressoCoastal 
Grey

TeakSterling 
Marble
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SX

Desert

Antal sitsar 3 vuxna

Dimensioner 183 x 183 x 84 cm 

Vattenkapacitet 1 075 liter

Vikt 325 kg torrt; 1 640 kg fyllt*

Massagebadets kar Akryl

Belysning Blå LED-belysning, dimbar

Belysning (tillval) Splendors™ mångfärgad LED-belysning, dimbar

Jetstrålar – 17 1 Moto-Massage™-jetstråle
16 riktningsbara Precision™-jetstrålar

Kontrollsystem IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Uppvärmningsanordning No-Fault™ 2000 W

Jetpump Wavemaster™ 9200; Två hastigheter, 
2,5 hk kontinuerlig drift, 5,2 hk maxmoment

Effektivt filtreringsområde 2,8 m2

Vinyllock avfasat 8 cm till 5 cm, skumkärna med densitet på 
16 kg/m3 
Ash, Caramel eller Chestnut

Locklyftningssytem (tillval) CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ 

Trappsteg (tillval) Everwood™ eller polymer 
Coastal Grey, Teak eller Wenge 

Circulationspump  
(tillval)  

SilentFlo™ 5000

Ozonsystem (tillval) FreshWater® III Corona Discharge

* Inkluderar vatten och tre vuxna som väger 80 kg vardera

Karfärger för massagebad

Pearl

Kabinettfärger

EspressoCoastal 
Grey

Teak
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TX

Desert

Antal sitsar 2 vuxna

Dimensioner 174 x 174 x 74 cm

Vattenkapacitet 525 liter

Vikt 240 kg torrt; 925 kg fyllt*

Massagebadets kar Akryl

Belysning Blå LED-belysning, dimbar

Belysning (tillval) Splendors™ mångfärgad LED-belysning, dimbar

Jetstrålar – 10 1 Moto-Massage™-jetstråle
1 roterande hydromassagejetstråle
8 riktningsbara Precision™-jetstrålar

Kontrollsystem IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Uppvärmningsanordning No-Fault™ 2000 W 

Jetpump  Wavemaster™ 8200; Två hastigheter, 
2,0 hk kontinuerlig drift, 4,0 hk maxmoment

Effektivt filtreringsområde 2,8 m2

Vinyllock avfasat 8 cm till 5 cm, skumkärna med densitet på 
16 kg/m3 
Ash, Caramel eller Chestnut

Trappsteg (tillval) Everwood™ eller polymer 
Coastal Grey, Teak eller Wenge 

Circulationspump (tillval) SilentFlo™ 5000

Ozonsystem (tillval) FreshWater® III Corona Discharge

*   Inkluderar vatten och två vuxna som väger 80 kg vardera

Karfärger för massagebad

Pearl

Kabinettfärger

EspressoCoastal 
Grey

Teak
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© 2018 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, USA. Specifikationer, färger och ytmaterial kan ändras utan 
föregående meddelande. Alla funktioner finns inte tillgängliga på alla produkter. Tryckt i EU. Hot Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Propel, 
Stride, Clean Screen, CoverCradle, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Moto-Massage, 
No-Fault, Precision, SilentFlo, Splendors, UpRite, Vanishing Act och Wavemaster är varumärken som tillhör Watkins Manufacturing 
Corporation. Forest Stewardship Council, FSC, and the FSC logo är varumärken som tillhör Forest Stewardship Council, A.C. och är 
inte kopplade till Watkins. iPod & iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. och är inte kopplade till Watkins. Alla 
230 V-modeller måste installeras av en behörig elektriker i enlighet med lokala bestämmelser. US Patent #5,647,736; #5,810,257; 
#5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,080,973; #6,195,811; #6,324,707; #6,381,766; #6,859,952; #6,873,793; #7,219,690; 
#7,254,847; #7,698,754; #6,381,766B1; #D431297; #D496107; #D643538; #D644335; #D657881; #D680656; #D685104; 
#D687557; och andra sökta patent. Modellbetyg baserade på produktrecensioner som skickats in på Hotspring.com sedan december 
2014. Besök HotSpring.com för aktuella betyg och recensioner.

Från tillverkarna av


