
Härlig avslappning och fantastisk
massage till ett rimligt pris

 



Alla våra spabad är tillverkade i USA, i en av världens största spabadsfabriker.
På Signature Spas så strävar vi alltid efter att uppdatera produkterna i kvalitet och samtidigt
göra tillverkning så kostnadseffektivt som möjligt, som exempel så tillverkar vi alla våra egna
rördelar, slangar samt kabinett. Med detta kan vi leverera en riktigt hög kvalitet till en låg
kostnad som vi med glädje delar med oss till våra kunder.

 

Hur gör vi det?

Signature Spas vill ge alla som önskar möjligheten till härlig massage
och avslappning genom att tillverka sina spabad och swimspa, som är
designade just för att vara rätt produkt till rätt pris, utan att skära på kvalitet!

Genom att köpa ett spabad från Signature Spas så får du inte bara ett

som du hittar i andra dyra lyx spabad - detta utan deras höga pris.
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Tillverkade i USA
med en av
marknadens bästa
kvalitetskontroller.
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 Vi fokuserar på energibesparingar för spabadsägaren. Genom noggranna undersökningar och
tester så har Signature Spas skapat ett effektivt sätt att värma upp spabad på, som heter HeatFlow
teknik. Denna process fångar upp och återanvänder all energi som naturligt skapas när vattnet cirkuleras
i spabadets komponenter. Tekniken ökar spabadets vattentemperatur med upp till 3 grader per timme
eller 1 grad varje 20 minuter när spabadet används eller körs på hög fart. Våran HeatFlow teknologi
har kapaciteten att minska energikostnaden med så mycket som 12%.

Vi isolerar även våra spabad med hög-densitets skum på skalet så väl som på rördelarna. Alla våra
spabad har minst en 2-farts lågenergipump som tillåter spabadet att gå ner på sparläge när det
inte är i bruk - vilket leder till ytterligare energibesparing. 

 

HEATFLOW
TEKNIK

2

Exklusivt för Signature Spas, diverter i en jet.

Vi har kombinerat funktionen av en diverter i formen av ett jetmunstycke. Till skillnad från diverters som
sitter på toppen och endast riktar flödet från en sida till en annan, så ger vår patentsökta 4-vägs diverter
jet en superkraft i varje del av spabadet.

 

GARDEN (3-fas eller 1-fas)
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NSS-3 
3 Personers spabad

• 160x203x81 cm

• 1st 2HP Energy Saver Pump

• 25 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 159 kg 

• Volym: 757 Liter

•  Belysning:  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

• Låsbart skyddslock

• 220V / 3-fas

• 15A / 2x16A

NSS-4 
5 Personers spabad

• 178x203x81 cm

• 1st 2HP Energy Saver Pump

• 25 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 159 kg 

• Volym: 852 Liter

•  Belysning:  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

• Låsbart skyddslock

• 220V / 3-fas

• 15A / 2x16A

NSS-5 
5 Personers spabad

• 203x203x86 cm

• 1st 2HP Energy Saver Pump

• 29 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 340 kg 

• Volym: 1 325 Liter

•  Belysning:  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

• Låsbart skyddslock

• 220V / 3-fas

• 15A / 2x16A

NSS-1000 
4 Personers spabad

• 152x178x76 cm

• 1st 2HP Energy Saver Pump

• 15 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 159 kg 

• Volym: 852 Liter

• 

• 110V / 3-fas

• 15A / 2x16A

 
3 Personers spabad

• 193x193x81 cm

• 1st 2HP Energy Saver Pump

• 27 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 181 kg 

• Volym: 852 Liter 

•  Belysning:
– Vattenlinje LED
– Belyst vattenfall

• Låsbart skyddslock

• 220V / 3-fas

• 15A / 2x16A

NSS-1 
4 Personers spabad

• 198x198x81 cm

•  1st 2HP Energy Saver Pump  

• 23 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 159 kg

• Volym: 852 Liter 

• 
 
Belysning:

 – Vattenlinje LED
 

 
• 

 

Låsbart skyddslock

• 

 

220V / 3-fas

• 15A / 2x16A

NSS-2

Belysning:
– Belyst vattenfall

• Låsbart skyddslock



NS-7 
7 Personers spabad

•  208x208x91 cm

•  2st 6HP Energy Saver Pump

•  50 Rostfria CMP Jets

•  Torr vikt: 397 kg

•  Volym: 1 325 Liter

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

 

•  Låsbart skyddslock

•  3x16A

  

 

 

 

NS-5 Plus 
5 Personers spabad

• 203x203x86 cm

• 1st 6HP Energy Saver Pump

• 37 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 340 kg 

• Volym: 1 325 Liter

• Belysning:

• Låsbart skyddslock

• 3x16A

ISLAND  
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NS-6 
6 Personers spabad

• 208x208x91 cm

• 2st 6HP Energy Saver Pump

• 47 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 397 kg

• Volym: 1 325 Liter 

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

• Låsbart skyddslock

• 3x16A

 

– Vattenlinje LED
– Belyst vattenfall

En spa-renare innebär renare vatten med färre kemikalier och mindre underhåll.
Du kan minska behovet av spabads kemikalier genom att använda våra ozongeneratorer med hög
utmatnings-CD (corona urladdning). Ozon, som används i årtionden i vattenreningssystem,
eliminerar föroreningar och mikroorganismer i vatten.

Alla Signature spabad är även förberedda för Gecko In.clear salt brominator.

In.clear är ett automatiskt sanitationssystem som förvandlar bromsalt till ett effektivt och miljövänligt
renings system i ditt spabad.
Glöm tidskrävande vattenkemi och använd den tiden till att njuta av det kristallklara vattnet.

Spabadet ser, känns och doftar underbart.

– Undervattens LED



S-12 
6 Personers spabad

• 234x234x91 cm

• 2st 6HP Energy Saver Pump

• 59 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 431 kg 

• Volym: 1 609 Liter 

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

•  Låsbart skyddslock

•  3x16A

S-13 
5 Personers spabad

• 234x234x91 cm

• 2st 6HP Energy Saver Pump

• 59 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 601 kg 

• Volym: 1 700 Liter 

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

•  Låsbart skyddslock

•  3x16A

 

 

 

Signature spas förstår nyttan och värdet av hydro massage. I hundratals år världen över så
har man eftersökt avslappning och behandling i vatten. Och i dag med den moderna teknologin
så strävar man ständigt efter att förbättra upplevelsen och effekten av vattenterapin. De moderna
spabaden blandar effekten av varmt vatten med kraften av jetmassagen och skapar en fantastisk
produkt för behandling av muskel och ledvärk, inflamationer samt symptom från daglig stress.
Samtidigt som jets masserar muskler, leder och ömma punkter så gör värmen från det varma
vattnet så att blodkärl vidgas och blodflödet ökas till ömma eller skadade muskler. Samtidigt
minskar flytkraften i vattnet kroppsvikten med upp till 90%, vilket tar bort trycket från muskler och leder.

Genom att använda de välplacerade massage vreden i ditt Signature spabad så kan du justera
jetsen från bred och mjuk till riktad och kraftig. Genom ett lätt vrid så justerar du hårdheten i
varje enskild jet för att optimera massagen efter just dina behov och önskemål. Du kan även
justera luftflödet i jetsen, så du får en ytterligare justering på ditt spabads effekt.

Fråga din återförsäljare om de kan visa hur Signature spas kan ge dig den bästa tänkbara
massagen.

3
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S-14 
7 Personers spabad

• 234x234x97 cm

• 2st 6HP Energy Saver Pump

• 62 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 410 kg 

• Volym: 1 600 Liter 

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

•  Låsbart skyddslock

•  3x16A

S-10 
7 Personers spabad

• 244x274x91 cm

• 2st 6HP Energy Saver Pump

• 70 Rostfria CMP Jets

• Torr vikt: 660 kg 

• Volym: 1 890 Liter 

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall

•  Låsbart skyddslock

•  3x16A

PREMIUM



Färgval

AKRYL

Vit Sterling Silver Tuscan Sun Midnight 
Canyon

KABINETT

Mocha Coastal Gray

S-16 Standard Swimspa

• 234x500x143 cm

• 3 (1+2)st 6HP Energy Saver Pump

•  Jets: 
– 35 rostfria CMP jets 
– 2 justerbara högflödes jet swim  
– 4 justerbara lyft jets

• Torr vikt: 1 200 kg

• Volym: 4 925 Liter

• 3 Massage säten 

• Låsbart skyddslock

• 3x16A

S-16 Premium Swimspa

• 234x500x143 cm

• 4 (2+2)st 6HP Energy Saver Pump

•  Jets: 
– 35 rostfria CMP jets 
– 3 justerbara högflödes jet swim  
– 4 jsuterbara lyft jets

• Torr vikt: 1 250 kg

• Volym: 4 925 Liter

• 3 Massage säten 

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall 
– Belysta vattenrep

•   Låsbart skyddslock

• 3x16A

S-12 Standard Swimspa

• 234x379x143 cm

• 1st 6HP Energy Saver Pump

•  Jets:  
– 35 rostfria CMP jets 
– 1 justerbar högflödes jet swim 
– 4 justerbara lyft jets

• Torr vikt: 1 050 kg 

• Volym: 3 800 Liter

• 3 Massage säten 

• Låsbart skyddslock

• 3x16A

S-12 Premium Swimspa

• 234x379x143 cm

• 3 (1+2)st 6HP Energy Saver Pump

•  Jets:  
– 35 rostfria CMP jets 
– 2 justerbara högflödes jet swim 
– 4 justerbara lyft jets

• Torr vikt: 1 050 kg 

• Volym: 3 800 Liter

• 3 Massage säten

•  Belysning:  
– Undervattens LED  
– Vattenlinje LED 
– Belyst vattenfall 
– Belysta vattenrep

•  Låsbart skyddslock

•  3x16A

SWIMSPA 

Akrylval Kabinettval

Modell Vit Sterling Silver Tuscan Sun Midnight Canyon Mocha Coastal Gray

GARDEN, ENFAS SPABAD

NSS-1 —

NSS-2 —

NSS-3 —

NSS-4 —

NSS-5 —

NSS-1000 — — — —

220V, HARDWIRE SPAS

NS-5 Plus —

NS-6 —

NS-7 —

S-12 —

S-13 —

S-14 —

S-10 — — — —

SWIMSPAS

S-12 Standard — — — —

S-12 Premium — — — —

S-16 Standard — — — —

S-16 Premium — — — —
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• Belysning:
– Undervattens LED

•  Belysning:
– Undervattens LED



www.magiskpool.se

GARANTIER OCH KUNDSUPPORT

Signature Spas erbjuder en av marknadens bästa garantier anpassat efter de olika modellerna.

Vi håller en hög servicenivå och har flera med servicekunskap under kontorstider för att kunna erbjuda dig den bästa tänkbara
servicen, vi svarar även på frågor om skötseln och vård av ditt Signature spabad. Vår hemsida ger dig även tillgång till hjälpfull
information som manualer & info om kontrollpaneler.
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