Limelight®-kollektionen

Din bästa dag, varje dag
Vad är det speciella med ett Hot Spring ®-massagebad? Du. I över 40 år har vi

Bättre relationer

tagit fram och byggt massagebad som ger dig den absolut bästa upplevelsen som

Egen-tid och tillsammans-tid. Då kan få båda två. Oavsett om du använder ditt

massagebadsägare, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience , för människor

Hot Spring-massagebad ensam eller tillsammans med andra kommer dina relationer

precis som du. Vi tycker att du förtjänar bättre massage, bättre vatten och bättre

att djupna och ni får uppleva fler meningsfulla samtal. Det här är en speciell plats där

energieffektivitet – varje dag. Så vi har gjort det till vårt uppdrag att formge och

ni kan hitta tillbaka till varandra och öppna er – ni kommer hit för att stärka relationen.

bygga världens mest innovativa och energieffektiva massagebad som är vackra att

Du kommer att upptäcka att massagebadet svämmar över av fördelar som sträcker sig

se på, enkla att sköta och som du kan njuta av i många år.

bortom den tid ni tillbringar i vattnet och fyller livet med stunder som ger nytt liv till

™

dina viktigaste relationer.
Ett Hot Spring-massagebad är din personliga oas – en daglig vana som kan göra din
dag. Det är en brunn full av inspiration som du kan ösa ur när du vill och en plats

Ett bättre liv

som sköljer bort alla bekymmer, all värk och smärta. Den här dagliga vanan för att

I ditt Hot Spring-massagebad stannar du upp för att njuta av naturen, något man annars

hand om dig själv hjälper dig att koppla av, hitta dig själv på nytt, fyllas av ny energi
och hitta tillbaka till det som är viktigast för dig. I ett Hot Spring-massagebad ser du
dina dagar, dina nätter och dig själv i ett helt nytt ljus.

Ett bättre jag
Våra kroppar består till största delen av vatten. Att regelbundet bada i ett Hot Springmassagebad ger en unik känsla av välbefinnande och avslappning. Kraftfulla och
välriktade jetstrålar hjälper spända muskler att slappna av. Skulpterade sitsar positionerar
kroppen i precis rätt läge för att njuta av massagen. Här upptäcker du ditt bästa jag.

lätt missar i vardagens stress. Här kan du återupptäcka stjärnklara sommarnätter,
fullmånen eller färgsprakande fallande höstlöv. Årstidernas rytm spelas upp varje dag
och stunder utomhus, nedsänkt i det varma vattnet i ditt Hot Spring-massagebad, för
naturen närmare. Det är här du hittar det bästa livet.

Vad gör ett Hot Spring-massagebad bättre?
Vi har lagt ner flera år på att fullända funktioner som du kanske aldrig kommer att se
eller tänka på, så att det blir helt bekymmersfritt att äga ett Hot Spring-massagebad.
Du kan koppla av och fokusera på det som är viktigast, för vi formger varje liten detalj
– sitsarnas form, jetstrålens tryck och t.o.m. varje lampas placering – för att skapa den
perfekta massagebadsupplevelsen för dig.
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”Jag har aldrig sovit så gott, aldrig varit så
avslappnad. Jag ser fram emot det varje dag.
Mina vänner verkar också gilla det!”
— Limelight®-ägare
L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Limelight-kollektionen
Du vill ge dig och din familj det allra bästa. Du spenderar

Dessutom ger kraftfulla jetstrålar en oöverträffad och

dina pengar omsorgsfullt och får ut så mycket som möjligt

anpassningsbar massageupplevelse. Innovativ design gör

av varje ögonblick. Ditt massagebad borde leva upp till

att de här massagebaden står ut från mängden. Och de är

samma höga krav. Men när det finns så mycket att välja

enkla att sköta och underhålla.

bland, hur ska du hitta det perfekta massagebadet för dig?
Med värdens främsta massagebadtillverkares kvalitet,

En egen hälskokälla

pålitlighet och anseende i ryggen är det inte svårt att

Får vi presentera Limelight®-kollektionen från Hot Spring®?

inse varför ett massagebad ur Limelight-kollektionen är

De här livfulla, inspirerande massagebaden erbjuder den

det bästa premiummassagebadet vad gäller kvalitet och

perfekta oasen för hälsa och välbefinnande som du kan

prisvärdhet.

njuta av varje dag, när du vill, och dessutom känna dig trygg
tack vare den exceptionella kvaliteten och branschledande
kundservicen.
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L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Stig ner i Limelight
Oavsett om du föredrar att ta ett bad i gryningen eller under en stjärnklar himmel

skapar det innovativa belysningssystemet med multipla ljuspunkter och lampetter

kommer stunden du tillbringar i ditt Hot Spring®-massagebad att berika ditt liv.

längs hela hörnens längd en verkligt unik stämning, oavsett om du njuter av det

Med mer lockande utseende, mer innovativ design och mer invändigt utrymme än

varma badvattnet eller umgås med vänner utanför badet.

någonsin är våra massagebad i Limelight®-kollektionen perfekta för att börja eller
avsluta dagen uppfriskad och pånyttfödd.

Dessa massagebad är byggda för att ge många år av njutning med premiummaterial,
Hot Springs legendariska detaljfokus och kvalitetskonstruktion och backas dessutom

Den fräscha, rena designen öppnar upp sig i en rymlig insida där varje sits är formad

av en omfattande garanti. Lägg dessutom till förstklassig service och support, så kan

för att följa kroppens naturliga konturer och ge extra komfort och stöd. En mängd

du enkelt se att ett massagebad i Limelight-kollektionen erbjuder allt du vill ha av

olika jetstrålar är omsorgsfullt placerade för att ge helkroppsbehandling. Samtidigt

ett massagebad, från den främsta tillverkaren i branschen.
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1. Elegant design inifrån och ut
Skarpa linjer och subtila konturer ger en nyskapande
approach till massagebadsdesign och ett utseende
som speglar Hot Springs kvalitet
och innovation.

1
2. Rymliga, bekväma
sittplatser

2

Ergonomiska akrylsitsar
positionerar kroppen för att minska
belastning och hålla dig på plats,
samtidigt som de ger mer invändigt
utrymme.

3. Hållbart kabinett
Långa horisontella paneler med en diskret
trädådringseffekt ger massagebadets
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sidopaneler en varm, modern look och tidlös
skönhet. Kabinettet är byggt för att tåla väder
och vind och backas upp av en femårig garanti.

4. Redo-indikator
Med ett snabbt ögonkast vet du om massagebadet
är redo. Indikatorlampan ger också service- och
underhållsinformation.

5. Accentbelysning
Ljuspunkter i tre olika storlekar och lampetter längs hela

Limelight-kollektionens geometriska linjer passar fint tillsammans
med en mängd olika hustyper, från modernt till traditionellt. De

hörnens längd lyser upp massagebadet inifrån och ut. Sex
färger, med justerbar ljusstyrka, skapar visuella effekter –
från lugnt och rofyllt till pulserande och livfullt.

horisontella sidopanelerna, som inspirerats av utedesigntrender, är
moderna och samtidigt tidlösa och finns i ett brett utbud av färger.

L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Bättre massage
Efter 40 år och mer än en miljon massagebad

sitsen som passar dig. I ett massagebad från Limelight®-

har vi fulländat processen för att skapa en unik

kollektionen har du en mängd valmöjligheter för att få

massageupplevelse med varmt vatten. Massor av

en komplett helkroppsmassage.

kraftfulla jetstrålar gör ingen nytta om de inte träffar
rätt ställe, med rätt mängd behandlande massagekraft.

Komfort som passar dig
Bättre massage börjar med bekväma sitsar som

Hot Spring -massagebaden är designade med sitsar

passar kroppens naturliga form. I kombination med en

och jetstrålar som fungerar ihop och ger dig en bättre

rymlig fotbrunn och integrerade kuddar är Limelight-

massageupplevelse, exakt och personligt anpassad efter

kollektionens sitsar utformade för att minska tryck och

vad du vill ha.

belastning. Sitsar i olika nivåer gör att alla kan hitta en

®

bekväm plats och det perfekta läget för just sin kropps

”Massagebadet är bekvämt
och massagen är fantastisk”

Anpassningsbar massage

— Limelight®-ägare

perfekta mängden luft och vatten för antingen en kraftfull

behov.

Du har olika behov olika dagar. Endast Hot Spring har
Comfort Control™-systemet, som låter dig ställa in den
hydromassage eller bara en lätt beröring – vrid bara
på jetmunstycket. En lättåtkomlig avledare gör att du
kan kontrollera jetflödet och få en verkligt personligt
anpassad upplevelse med SmartJet™-systemet.

Topp till tå
Omsorgsfullt utplacerade jetstrålar riktar in sig på
specifika muskelgrupper, från nacken till axlarna, ryggen,
vaderna, handlederna och till och med fötterna. Välj
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SmartJet gör att du kan styra och sätta på eller stänga av jetflödet
för att anpassa din upplevelse.

L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Bättre vatten
Vi gör det enkelt att hålla massagebadvattnet fräscht och gnistrande klart. Genom

Vattenvårdssystemet EverFresh

en mängd alternativ och innovativa lösningar får du möjlighet att välja det bästa

I detta kompletta desinficeringssystem kombineras tre delar – ozon, silverjoner och

systemet för dig. Bättre vatten och enklare skötsel innebär att du kan lägga ännu mer

klorfri MPS-chockbehandling för att ge ett varaktigt skydd, med minimalt klorbehov.

tid på att njuta av massagebadet.
1. FreshWater® III-ozonsystemet. Systemet som ingår som standard på alla massagebad

Dubbelverkande filtrering

injicerar kontinuerligt miljontals mycket små, koncentrerade ozonbubblor in i vattnet,

Massagebad i 2018 års Limelight®-kollektion har en unik tvåfiltersdesign som ger en

vilket neutraliserar föroreningarna vid kontakt.

effektivare, konstant filtrering. Ett filter används för dygnetruntfiltrering med SilentFlo
5000™-cirkulationspumpen som är tyst och kontinuerlig. Det andra filtret används för

2. Silverjonspatronen FreshWaterAg+™. Valbara silverjoner som när de kombineras

jetpumparna för att rena vattnet när du behöver det mest. De två filtren ger mer totalt

med EverFresh™ eller ACE® ger den mest effektiva vattenvården för att förebygga

effektiv yta för att hålla vattnet renare, med mindre underhåll. Den enkla, toppmatade

bakterietillväxt.

designern gör filterrengöringen enkel.
3. FreshWater klorfri MPS-chockbehandling. Oxiderar föroreningar, avlägsnar dålig
lukt och gör vattnet klarare.

Exclusive ACE Salt Water System
Vårt lättskötta vattenvårdsystem, panteterat och revolutionerande, finns som tillval till
alla massagebad i Limelight-kollektionen. Det högeffektiva saltvattenssystemet – unikt
för Hot Spring® – renar vattnet automatiskt, sparar tid, minskar kemikalieanvändningen
samt bidrar till att massagebadvattnet kan hålla i upp till 12 månader. Med gnistrande
klart vatten som är redo när du är det, kommer du att lägga minimalt med tid på att
ta hand om massagebadet och mer tid i det. Njut av naturligare massagebadvatten
och en lenare känsla i huden, nästan helt utan klorlukt.
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ACE – ett ess inom
vattenvård
Det är bara ACE-systemet som skapar ”aktivt syre”
och andra kraftfulla rengöringsmedel av bara lite
salt och massagebadvattnet, så att färre kemikalier
tillsätts. Patenterad diamantteknik eliminerar
föroreningar som påverkar vattenkvaliteten.
Systemet rengör massagebadvattnet automatiskt
och skapar en fast mängd klor och andra
rengöringsmedel varje dag, baserat på dina behov.
Även när du inte tänker på vattenvård håller ACEsystemet ditt massagebadvatten rent.

”Bytte till ACE-vattensystemet och det är
helt klar mycket enklare att sköta.”
— Limelight®-ägare

SALTVATTENSYSTEMET
L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Bättre energieffektivitet
Hot Spring® är ledande i branschen inom teknik och tillverkning

De särskilt avsedda Wavemaster™-jetpumparna driver jetstrålarna och aktiveras endast

av energieffektiva massagebad. Du behöver inte oroa dig för

när du behöver dem.

dyra elräkningar eftersom våra massagebad är utrustade med
det omfattande EnergySmart™-systemet, som håller önskad

SmartJet™-systemet låter dig rikta vatten till de specifika jetstrålegrupper du väljer.

vattentemperatur och samtidigt använder så lite energi som möjligt.

Detta sparar på hästkrafterna och energin till när och där du behöver den.
Vi designar vår No-Fault ™-uppvärmningsanordning så att den maximerar

Massagebaden i Limelight®-kollektionen har innovativ FiberCor®-

värmeöverföringen till vattnet för allra högsta effektivitet.

isolering som fyller kabinettet fullständigt och ger en fyra gånger
högre täthet än det 8 kg/m3-skum som används i de flesta

Alla modeller har dimmerstyrd LED-belysning som drar minimalt med energi.

massagebad.

Vi sätter standarden
Hur du än njuter av ditt Hot Spring-massagebad, kan du vara säker på att det är designat
Vi säkerställer väl anpassad passform och tät förslutning när vi tillverkar våra

för att hålla driftskostnaderna nere. Alla modeller lever upp till de strikta CEC-normerna

massagebadlock. Tät skumisolering skapar en kärna med högt R-värde och en speciell

(California Energy Commission), såväl som USA:s nationella energiförbrukningsnorm för

isoleringsförsegling förhindrar att värmen läcker ut vid sömmen, vilket håller nere

portabla massagebad, APSP 14.

energikostnaderna.

Vår lågenergicirkulationspump SilentFlo 5000 ™ pumpar kontinuerligt
massagebadvattnet samtidigt som den använder mindre energi än vad som krävs
för en 40-watts glödlampa.
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”Vi ser fram emot de kalla vinterkvällarna för att få sitta i
det då. Vi har letat efter massagebad ett tag och bestämde
att det var dags nu. Det var ett enkelt köp. Tack!”
— Limelight®-ägare

L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Se saker och ting i ett helt nytt ljus
Invändig belysning
Att titta och lyssna på vatten som rör sig kan
vara utomordentligt lugnande och fridfullt.
En upplyst vattenbåge som flödar ner i
massagebadet förskönar din upplevelse och
gör den ännu mer stämningsfull.

Matcha sinnesstämningen
Det invändiga belysningssystemet har multipla ljuspunkter med en blandning av tre
olika lampstorlekar som accentuerar massagebadkarets kontur. Matcha färgen till ditt
humör genom att välja den nyans och ljusstyrka som du vill ha, eller växla igenom alla

Utvändig belysning

de sex livfulla färgerna.

Inget kan som utvändig belysning skapa den rätta miljön, och den anpassningsbara
LED-belysningen på massagebaden i Limelight®-kollektionen ses bäst i verkligheten
för att riktigt uppleva det effektfulla intrycket. Två utvändiga lampor är integrerade i
massagebadens främre hörn, uppifrån och ned, och skapar en upplyst, elegant look som
inte liknar någon annan. Den mångfärgade LED-belysningen har justerbar ljusstyrka
och sex färgalternativ och kan ställas in att automatiskt slås på i fyra timmar varje kväll.

Välj mellan sex ädelstensnyanser: safir, turkos, smaragd, guld, ametist eller rubin.
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”Vi gillar särskilt den regnbåge av färger som LED-belysningen ger.
På kvällen blir det verkligen stämningsfullt när ljuset reflekteras i vattenfallet.
Kul massagebad!”
— Limelight®-ägare

L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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På ditt kommando
Smart, enkel användning
Justera jetstrålar, belysning, trådlös underhållning m.m. med massagebadkontrollsystemet
IQ 2020™ – ingen programmering krävs. Du kommer åt huvudkontrollpanelen oavsett
om du är i eller utanför massagebadet. Välj den perfekta vattentemperaturen för dig,
ställ in den och sedan behöver du inte tänka mer på det. Även efter strömavbrott
återgår ditt massagebad automatiskt till dina inställningar.

Avancerad kontrollpanel
Från huvudkontrollpanelen är det enkelt att komma åt massagebadlåsfunktionen,

Redo när du är det

en bekväm rengöringscykel på tio minuter och andra funktioner. Speciellt avsedda

Du vet alltid när massagebadet är redo – även på avstånd och när locket är på. Vår egen

knappar för jetstrålar och belysning gör att du snabbt kan justera de funktioner du

unika programvara fungerar som ett avancerat diagnostiskt system. Den färgkodade

använder mest.

belysningen som är tydlig och lätt att se låter dig med ett snabbt ögonkast veta
när massagebadet nått den inställda temperaturen. Logolampan indikerar om det
behöver underhåll, ett filterbyte eller service – detta får du bara med massagebad från
Hot Spring®. En verklig fördel, särskilt på vintern.

Grön – massagebadet är
redo för användning.
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Gul – massagebadet är
säkert att använda. Det
kan dock vara så att du
måste kontrollera någon
av tillvalsfunktionerna.

Rö d – ko n t a k t a d i n
handlare. Meddela om
möjligt handlaren vad som
står på kontrollpanelen
för att avgöra vad som
behöver göras.

”Jag tog ett bad redan första dagen! Älskar utseendet.”
— Limelight®-ägare
L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Underhållning och innovationer
Bildskönt
Lägg till den vädertåliga, trådlösa HD-skärmen på 55 cm (tillval) för att kunna titta på tv, strömma video m.m.
medan du sitter i badet eller när ni umgås i trädgården. Skärmupplösningen på 1080 p ger exceptionell bildkvalitet
med en reflex- och bländskyddsbelagd yta. En skärmhållare kan skjutas in under massagebadets botten för
enkel och stabil installation. Lägg till en strömningssticka eller anslut till valfri videokälla i hemmet med HDMIanslutning. Den stabila ramen och det härdade glaset gör den här LCD-skärmen perfekt för utomhusanvändning.
Ett skärmöverdrag av kraftig vinyl ger ytterligare skydd finns tillgängligt i ett brett utbud av färger för att kunna
matcha ditt massagebadlock.

Trådlös anslutning
Massagebad i Limelight®-kollektionen erbjuder massor av
sätt för att njuta av underhållning. Genom ett valbart trådlöst
underhållningssystem med utökad Bluetooth®-teknik kan du
strömma musik direkt eller från dina spellistor. Eller lyssna
på en podd eller ljudbok. Systemet ansluter enkelt enheter
från upp till 45 meter och låttitlarna visas på den lättavlästa
kontrollpanelen. Beställ ett massagebad med fyra högtalare,
placerade för optimal ljudkvalitet.
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*

Beroende på omgivningstemperatur och andra faktorer.
Kontakta din Hot Spring-handlare för information.

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

Härligt året runt

Sinnesro

Chilla i badet

Med full koll

Med tillvalssystemet CoolZone kan du enkelt värma upp eller kyla ner vattnet

Är du ofta på resande fot, har du två bostäder eller vill du bara ha sinnesro?

– något som inte är möjligt i de flesta massagebad. Njut av ett svalt dopp på

Connextion™-systemet för fjärrövervakning av massagebad ser efter ditt

dagen, ett varmt bad senare på kvällen eller kallvattenbehandling när du vill.

Hot Spring®-massagebad även när du inte kan göra det. Med denna patenterade**

CoolZone-systemet fungerar med massagebadets uppvärmningsanordning för

teknik kan du och din Hot Spring-handlare hålla koll på massagebadet var ni än

att effektivt höja eller sänka temperaturen på bara några timmar*.

är, och meddelandefunktionen VirtualValet™ meddelar dig och din handlare om

™

massagebadet är i behov av någon åtgärd. Det innebär att regelbundet underhåll
och service kan schemaläggas utan dröjsmål – även om du är bortrest***.
L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Tillbehör
Du kommer att njuta av ditt massagebad oftare med de extra bekvämligheter som du

UpRite

får från dessa Hot Spring Necessories . Dessa produkter är särskilt designade för ditt

Begränsat med fritt utrymme på ditt däck, i

badkar ur Highlife -kollektionen, så att du kan få ut så mycket som möjligt av ditt varma

din paviljong eller på uteplatsen? Locklyftaren

bad. Äventyra inte garantin eller din investering genom att välja andra varumärken.

UpRite™ passar perfekt och ger dig även mer

Insistera på att inte få andra tillbehör än Hot Spring Necessories.

avskildhet och insynsskydd när massagebadet

®

™

®

används. Kräver minst 18 cm fritt utrymme (exakt

Bekväma locklyftningssystem

krav på fritt utrymme kan variera mellan olika

Våra varumärkesskyddade lockborttagningssystem, specifikt utformade för att fungera

massagebadsmodeller och platser).

ihop med ditt Hot Spring-lock, gör det snabbt och enkelt att komma åt ditt massagebad.
Dessa patentskyddade konstruktioner eliminerar behovet att dra på och av
massagebadlocket vid varje användning och hjälper till att förlänga lockets livslängd.

CoverCradle
Detta premiumsystem för lockborttagning

Trappsteg för enkel i- och urstigning

har en lågprofildesign och pneumatiska

Komplettera ditt massagebad i Limelight®-kollektionen och gör det enkelt att gå i det och ur det.

gasstötdämpare som ger en ultramjuk glidning
och gör det lekande lätt att ta bort locket.

Everwood

CoverCradle™ använder dubbla pneumatiska stötdämpare. CoverCradle™ II använder en

Everwood™-trapporna är tillverkade av samma stabila

gasstötdämpare. Båda kräver minst 61 cm fritt utrymme (exakt krav på fritt utrymme kan

polymermaterial som massagebadskabinettet i Limelight-

variera mellan olika massagebadsmodeller och platser).

kollektionen och finns tillgängliga i kabinettfärgerna

Lift’n Glide™
Det är lika enkelt som det låter – lyft locket,
skjut det sedan bakåt och öppna det för snabb,
bekväm åtkomst till ditt Hot Spring-massagebad.
Båda kräver minst 36 cm fritt utrymme (exakt
krav på fritt utrymme kan variera mellan olika
massagebadsmodeller och platser).
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Coastal Grey, Wenge och Sable.

Polymer
De tillverkas i samma hållbara lättviktspolymermaterial och
kan återvinnas när de är förbrukade. Finns även tillgängliga i
de matchande kabinettfärgerna Coastal Grey, Wenge och Sable.

Parasoll
Skugga ditt massagebad med det här roterbara
sidoparasollet, som kan vridas runt 360o. Pulverlackerad
aluminium och zinkpläterat stål gör det rosttåligt. En
basplatta under massagebadkabinettet ger stabilitet. Finns
i Crème eller Navy med diameter på 3 meter.

Handdukshållare
Håll din handduk inom räcker med den här lättmonterade
handdukshållaren. I bronsfärgad pulverlackerad aluminium
blir den ett snyggt och praktiskt tillägg till ditt massagebad.

Ledstång
Ledstångsplattan ger stabilitet det genom att den stadigt
skjuts in under massagebadkabinettet. Ledstången kan
vridas in i eller ut ur badet, så att det är lätt att nå den både
när man går i och ur. En batteridriven LED-lampa gör det
ännu mer praktiskt och säkert på kvällen.

L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™
Vi brinner för att skapa världens bästa massagebad och att leverera en oöverträffad upplevelse

Vi har tagit emot SpaSearch Certification för tillhandahållandet av

för massagebadägare. Våra massagebad tar kontinuerligt emot erkännande för exceptionell

en överlägsen ägarupplevelse, varje år sedan utmärkelsen instiftades

kvalitet och prisvärdhet. Hot Spring -massagebad tillverkas av Watkins Wellness , ett erfaret

2005.

®

®

team där de anställda i genomsnitt stannar över ett halvt decennium. Vår hängivenhet och
erfarenhet innebär oöverträffad kvalitet, trygghet och pålitlighet för dig och din familj, och

De bästa återförsäljarna av massagebad

att ni kommer att kunna njuta i många år av ert Hot Spring-massagebad.

När du väljer ett Hot Spring-massagebad väljer du innovation i absoluta framkanten vad
gäller massagebadsfunktioner och design, och dessutom välutbildade och fackkunniga

Din massagebadskontakt

anställda. Våra skickliga lokala återförsäljare ger ojämförlig kundservice före, under och

Vi är det enda varumärket som sålt över en miljon massagebad – vilket innebär

långt efter ditt köp. Vi har det mest omfattande nätverket av genuina, passionerade och

att det finns fler massagebad från Hot Spring än från någon annan tillverkare

hjälpsamma återförsäljare i branschen.

®

i trädgårdar runt om i världen. Det finns faktiskt vissa familjer som är tredje
och fjärde generationens massagebadägare! Vi är det främsta varumärket

Ett varumärke du kan lita på

och säljs i USA:s samtliga 50 delstater, Kanada och nästan 70 andra länder.

I över 40 år har vi byggt vårt rykte på kvalitet, men du behöver inte lita bara på oss. Hör
vad riktiga Hot Spring-ägare, människor som du, tycker på HotSpring.co.uk/Reviews.

Watkins Wellness, branschledande inom massagebad och vattenträningsprodukter, är
en del av MASCO Corporation, ett Fortune 500-företag som i sitt utbud av produkter
för hemmet bland annat har:

22

”Vi använder det på morgonen för en kopp och kaffe
och på kvällen för att släppa dagens stress.
Vårt massagebad är inte ett köp man ångrar”
— Limelight®-ägare

L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N

23

Limelightkollektionen
Modern stil med enastående prestanda
Limelight®-kollektionen erbjuder exceptionell
kvalitet och prestanda med ett vackert yttre.
Massagebadens rymliga inre, geometriska design
och mångfärgade ljuspunkter som accentuerar
de skulpterade karen ger dem en modern känsla.
Du kan luta dig tillbaka i den rymliga sitsarna
tryggt förvissad om att du har gjort det bästa valet
– Hot Spring®-massagebad är byggda för att ge
dig fantastisk massage, låga driftskostnader och
enkel skötsel. Det är den absolut bästa upplevelsen
som massagebadägare, The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience™.
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Pulse™ - Plats för 7

Prism™ – Plats för 7

Flair™ - Plats för 6

Flash™ - Plats för 7

Beam™ - Plats för 4

L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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PRISM

Större är bättre.

Plats för 7 | 73 jetstrålar

Prism™ i är vårt största massagebad i Hot Spring Limelight®-kollektionen, perfekt för en aktiv familj och att ta
emot gäster. Med plats för sju erbjuder det en lounge för avkoppling och en sits i solstolsstil med jetstrålar för
fotleder, vader och fötter.
Prism är designat för att ge en enastående totalmassage och har flera riktningsbara Precision™-jetstrålar och
kraftfulla hydroterapijetstrålar. FootStream XL, som du bara hittar på vårt största och bästa Limelight-massagebad,
ger en exceptionell fot- och benmassage.
Se detaljerade specifikationer för Prism på sidan 36.

Nyckelfunktioner och -alternativ
Lounge-sits
Sits i solstolsstil
FootStream™ XL-jetstråle
231 x 279 x 97 cm
1 990 liter
Tre jetpumpar
Comfort Control™-hydromassage
Dubbelverkande filtrering
Ozonsystemet FreshWater® III
Högdensitetsisoleringen FiberCor®
Äkta isolerande Hot Spring®-lock
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlös underhållning (tillval)
26

Prism-kar i Ice Grey.
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PULSE

Koppla av med de som betyder mest.

Plats för 7 | 49 jetstrålar

Håll liv i relationerna med familj och vänner i Pulse™, ett rymligt massagebad som rymmer upp till sju vuxna.
Det här öppna och bekväma massagebadet är perfekt för samtal och erbjuder riktningsbara Precision™-jestrålar
i fotbaljan, som alla sitsarna ger tillgång till.

Se detaljerade specifikationer för Pulse på sidan 36.

Nyckelfunktioner och -alternativ
Öppna sitsar
226 x 226 x 97 cm
1 685 liter
Två jetpumpar
Comfort Control™-hydromassage
Dubbelverkande filtrering
Ozonsystemet FreshWater® III
Högdensitetsisoleringen FiberCor®
Äkta isolerande Hot Spring®-lock
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlös underhållning (tillval)
28

Pulse-kar i Alpine White.
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FLAIR

Omge dig själv med rogivande jetstrålar och stil.

Plats för 6 | 43 jetstrålar

Med sittplats för sex personer, bl.a. en rad öppna, ergonomiska sitsar och en generös lounge erbjuder det här
massagebadet i populär storlek mångsidighet. Flair™ har gott om utrymme och energigivande massagejetstrålar
som är omsorgsfullt utplacerade för att behandla spänningar i olika områden runt om i kroppen. Med sitt utbud
av behandlingsalternativ kommer det garanterat bli dit du går för att koppla av med stil.

Se detaljerade specifikationer för Flair på sidan 36.

Nyckelfunktioner och -alternativ
Lounge-sits
213 x 213 x 91 cm
1 270 liter
Två jetpumpar
Comfort Control™-hydromassage
Dubbelverkande filtrering
Ozonsystemet FreshWater® III
Högdensitetsisoleringen FiberCor®
Äkta isolerande Hot Spring®-lock
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlös underhållning (tillval)
30

Flair-kar i Alpine White.
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FLASH

Ett bad som går hem hos alla.

Plats för 7 | 41 jetstrålar

Med plats för sju vuxna och ett rymligt inre strålar det här massagebadet som familjens favoritplats. Det moderna
geometriska utseendet visas upp i de öppna sittplatserna, den åttkantiga fotbrunnen och konturerade linjerna
som accentueras av de mångfärgade ljuspunkterna.
Flash™ har en rymlig insida och tar upp en yta på 213 x 213 cm, en populär storlek. I en balja i fotbrunnen finns
fyra riktningsbara Precision™-jetstrålar som ger fotmassage från varje vinklat säte.

Se detaljerade specifikationer för Flair på sidan 36.

Nyckelfunktioner och -alternativ
Öppna sitsar
213 x 213 x 91 cm
1 365 liter
Två jetpumpar
Comfort Control™-hydromassage
Dubbelverkande filtrering
Ozonsystemet FreshWater® III
Högdensitetsisoleringen FiberCor®
Äkta isolerande Hot Spring®-lock
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlös underhållning (tillval)
32

Flash-kar i Alpine White.
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BEAM

Liten storlek. Stora möjligheter.

Plats för 4 | 19 jetstrålar

Beam™ är ett mindre massagebad, perfekt för två men ändå tillräckligt stort för att bekvämt rymma upp
till fyra vuxna. En mysig plats där du kan sjunka ner och njuta av en behandlande massage och ta in den
vackra omgivningen.
Varje hörnsits har olika hydroterapialternativ och den stora fotbrunnen är en extra bonus i det här massagebadets generöst tilltagna inre.

Se detaljerade specifikationer för Beam på sidan 36.

Nyckelfunktioner och -alternativ
Öppna sitsar
203 x 203 x 84 cm
1 115 liter
En jetpump
Comfort Control™-hydromassage
Dubbelverkande filtrering
Ozonsystemet FreshWater® III
Högdensitetsisoleringen FiberCor®
Äkta isolerande Hot Spring®-lock
Saltvattensystemet ACE® (tillval)
Trådlös underhållning (tillval)
34

Beam-kar i Alpine White
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PRISM ™
Sitskapacitet (vuxna)

PULSE ™

FLASH ™

BEAM ™

7

7

6

7

4

231 x 279 x 97

226 x 226 x 97

213 x 213 x 91

213 x 213 x 91

203 x 203 x 84

1 990

1 685

1 270

1 365

1 115

Vikt torr (kg)

540

460

400

385

320

Vikt fyllt* (kg)

3 090

2 705

2 150

2 310

1 755

73
1
1
2
3
7
4
4
10
41

49

43

41

19

1
1
2

1
2
1
6

1
3
1

1

4
2
4
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•
•

Läget Lugn och ro
Bakgrundsbelysta vattenfallet Vidro™
Raio™ flerfärgade ljuspunkter
Utvändig flerfärgad belysning med timer
Vattenvårdssystem
FreshWater® III Corona Discharge-ozon
Saltvattensystemet ACE®
EverFresh™-systemet

Mått (cm)
Vattenkapacitet (l)

Jetstrålar (Totalt)
FootStream XL-jetstråle
Dubbel roterande XL-jetstråle
Enkla roterande XL-jetstråle
Riktningsbara XL-jetstråle
Dubbel roterande standardjetstråle
Enkla roterande standardjetstråle
Riktningsbara standardjetstråle
Roterande Precision-jetstråle
Riktningsbara Precision-jetstråle
Underhållningsmöjligheter
Trådlöst tv
Trådlöst Bluetooth®-ljudsystem

Jetpump
WaveMaster™
hk kontinuerlig drift
hk maxmoment
Filtrering
Filtreringsområde (m2)
Elektriskt
230 V - 50 Hz
Andra konfigurationer**

2
2

31

4
4
4
24

14

•
•

•
•

•
•

•
•

•
38
•

•
32
•

•
32
•

•
27
•

•
30
•

Standard
Tillval
Tillval

Standard
Tillval
Tillval

Standard
Tillval
Tillval

Standard
Tillval
Tillval

Standard
Tillval
Tillval

9 200 + 9 000 + 9 000
2,5 + 2,5 + 2,5
5,2 + 5,2 + 5,2

9 200 + 9 000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

9 000
2,5
5,2

13,9

9,3

9,3

9,3

9,3

16 A + 25 A
•

20 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

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

2

Kar
Karet är tillverkat i ett fiberglasförstärkt akrylmaterial som ger varaktig skönhet och hållbarhet.
Välj mellan ett utbud av färger, från det traditionella till det moderna.

Alpine White

Ice Grey

Platinum

Tuscan Sun

Desert

Kabinett
Vi var först med den typ av reliefträmönster som man ser på dagens massagebad, och massagebaden
i Limelight®-kollektionen använder vårt exklusiva Everwood™-material som byggts för förstklassig
stil, lite underhåll och exceptionell hållbarhet. Välj mellan tre färger som passar fint med en mängd
olika typer av hem.

Coastal Grey

Sable

Espresso

Lock
Alla Limelight Collection-lock är UL-klassificerade i enlighet med ASTM:s säkerhetsstandarder. Barnsäkra
säkerhetslås och justerbara remmar som hjälper till att hålla locket säkert på plats ingår.

Slate

Caramel

Chestnut

Evergreen
L I M E L I G H T ®- K O L L E K T I O N E N
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Vi trycker våra broschyrer enbart på FSC-papper (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.

© 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, Limelight,
Prism, Pulse, Flair, Flash, Beam, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, Clean Screen, Comfort Control, CoverCradle, Connextion, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Necessories, No-Fault,
Nobody Backs You Better, Precision, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, UpRite, Vanishing Act, Vidro och Wavemaster är varumärken som tillhör Watkins Manufacturing Corporation. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth Special Interest Group (SIG). Alla 230
V-modeller måste installeras av en behörig elektriker i enlighet med lokala bestämmelser. De amerikanska patenten #5,647,736; #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262; #5,924,850; #5,943,711; #6,435,691; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; och D492,936;
D577,943 och andra sökta patent.

