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Wanny z hydromasażem w latach 70. kojarzyły się głównie z 

miejscem, w których odbywały się przyjęcia. W rzeczywistości, taki 

sposób zabawy odszedł w zapomnienie wraz ze słynnym garniturem 

z lat 70. 

Wanny spa z kolekcji Highlife® NXT zostały stworzone w taki sposób, 

aby Cię zainspirować: spa naprawdę może ubogacić Twoje życie. 

Wydobądź z siebie to, co najlepsze
Jeśli regularnie korzystasz ze swojego spa to jesteś odprężony i 

czujesz się jak nowo narodzony, co pomaga Ci wydobyć z siebie swoją 

najlepszą wersję. Ciepła woda zmniejsza stres, poprawia krążenie i 

sen. Przeznacz czas na to, aby się zregenerować Rozpocznij każdy 

dzień odświeżony, wieczorem się zrelaksuj. Niech Twój dobrostan 

psychiczny i fizyczny stanie się Twoim priorytetem — nie będziesz 

żałował tej decyzji.

Kojący masaż
Korzyści płynące z masażu są znane już od wieków, a dodatek ciepłej 

wody jeszcze wzmaga to doznanie. 

Są dysze, które masują delikatnie, inne zaś dostarczą Ci masażu 

głębokiego, który zmniejszy napięcie w mięśniach. Rozsiądź się 

wygodnie na wyprofilowanym siedzisku, a dysze masujące skupią 

się na najbardziej spiętych częściach Twego ciała — szyi, ramionach, 

stopach i plecach. 

Głębsze relacje
Czasami jedyne, czego potrzebujesz, to kojący relaks w samotności. 

Innym razem, ważne jest dla Ciebie to, aby nawiązać kontakt z 

bliskimi Ci osobami. 

Twoja wanna spa to miejsce spotkań rodzinnych i z przyjaciółmi. 

Kiedy jesteśmy odprężeni i wolni od zewnętrznego świata, nasz 

wewnętrzny strażnik usypia, a my otwieramy się na naszych bliskich. 

Tworzą się trwałe więzy, które wychodzą także poza spa.

Łono natury
Kiedy wchodzisz do wanny z hydromasażem, spędzasz czas na łonie 

przyrody, gdzie możesz zaczerpnąć świeżego powietrza, podziwiać 

spektakl zmieniającego się porannego światła albo liczyć spadające 

gwiazdy. Kiedy jesteś poza murami czterech ścian w swojej wannie 

spa, nabierasz spokoju i dystansu. Kto by przypuszczał, że ogród lub 

taras zamieni się w Twój azyl?

Każdy dzień coraz lepszy - 
Every Day Made Better ™
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Doskonały projekt inspiruje. Wypełnia i nadaje cech 

osobistych. Dotyka nas w nieoczekiwany sposób. 

Doskonały projekt wzmaga funkcjonalność, 

rozwiązuje problemy i wprowadza ułatwienia. 

Nadaje rzeczom zwykłym rangę niezwykłości. 

Wiemy, że projekt może zrewolucjonizować produkt. 

To dlatego przystępując do prac nad najlepszym w 

swojej klasie spa zaprosiliśmy do współpracy załogę 

BMW Group DesignworksUSA, znanych na całym 

świecie specjalistów od innowacji w projektowaniu. 

Jesteśmy liderem
Jako lider w branży chcemy zapewnić naszym 

klientom absolutnie najlepsze doznania podczas 

użytkowania spa (The Absolute Best Hot Tub 

Ownership Experience™). Cały czas wprowadzamy 

innowacyjne rozwiązania, a nasze liczne “nowinki 

w branży” namacalnie poprawiły jakość doznań 

naszych klientów płynących z korzystania z wanien 

spa. Nasza dysza Moto-Massage™ DX, syntetyczna i 

łatwa w utrzymaniu obudowa, bezawaryjna grzałka 

No-Fault™, pompa cyrkulacyjna przeznaczona 

specjalnie do naszych wanien oraz system solnego 

odkażania wody ACE® w znaczący sposób wpłynęły 

na jakość korzystania z naszych wanien. 

Nasze ostatnie innowacje są efektem wyjątkowej 

współpracy z BMW Group DesignworksUSA. 

Ich świeża perspektywa i doświadczenie w 

projektowaniu pozwoliły nam ustalić nowe 

standardy wzornictwa spa i wyznaczyć nową 

drogę w branży. Zasmakuj całkowicie nowych 

wrażeń płynących z kolekcji Highlife® NXT—nowej 

generacji wzornictwa wanien spa.

Rewolucyjne podejście

Zaprojektowane przez 
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Aż do teraz wygląd zewnętrzny wanien spa nie wyróżniał 

się niczym nadzwyczajnym. Wanny spa z kolekcji 

Highlife® NXT to zmieniły — ich wygląd zewnętrzny 

jest oszałamiający i całkowicie różni się od innych. 

Podobnie jak inne wanny z kolekcji Highlife, modele z 

kolekcji NXT mają pięknie wyprofilowane niecki i bogato 

wykończone obudowy Everwood™ HD . Wanny NXT mają 

w sobie także inne wyjątkowe funkcje, jak 100% filtracji 

(bez obiegów niefiltrowanych) i nasz jedyny w swoim 

rodzaju system Energy Smart™, który redukuje koszty 

użytkowania spa do minimum. 

To, co odróżnia te wanny spa od pozostałych modeli z 

kolekcji Highlife to wygląd zewnętrzny. 

Frapujący profil NXT tworzy wyjątkowy efekt unoszenia 

się, co dodaje wannie spa lekkości. Podstawa wanny 

została pomysłowo ukryta, co razem z architektonicznymi 

narożnikami sprawia, że wanna przypomina ekskluzywny 

mebel — takiego spa jeszcze nie było.   

Stworzyliśmy spa, 
które wznosi się 

ponad inne

Rożnica NXT

Polimerowa podstawa

Wytrzymała podstawa ma na spodzie ożebrowanie, które 

wspomaga wydajność energetyczną poprzez redukcję 

kontaktu z podłożem do minimum.

Polimerowy szkielet

Lekki szkielet polimerowy zapewnia wyjątkowe wsparcie 

oraz doskonałe dopasowanie i wykończenie.
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Bezprzewodowy panel sterujący z ekranem dotykowym 
Ten innowacyjny sterownik ma duży ekran dotykowy LCD. Kolorowe ikony i intuicyjne menu ułatwiają 
nawigację. Zaawansowana technologia bezprzewodowa pozwala Ci wygodnie dostosować pracę dysz, 
oświetlenia i innych funkcji z Twojego ulubionego miejsca w wannie lub z zewnątrz z odległości do 9 m. 

Duże lampki kontrolne On/Ready 
Delikatna akrylowy tabliczka wyświetla logo Hot Spring®. 
Jeden rzut oka na świecące logo wystarczy, aby upewnić 
się, że wanna jest już gotowa do kąpieli lub wymaga od nas 
konkretnych działań. 

Architektoniczne narożniki
W y s z u k a n y  s t y l  n a r o ż n i k ó w 
charakteryzuje się trapezoidalnym 
kształ tem, który w połączeniu z 
opadającą w tym miejscu niecką 
tworzy efekt wodnej kaskady. Ten 
motyw trapezu powtarza się w 
wielu miejscach niecki. Wymyślne 
teksturowanie narożników dodaje im 
głębi i wymiaru. 

Oświetlenie zewnętrzne
Lampy zewnętrzne wbudowane w 
narożniki wanny mogą świecić w 
różnych kolorach i o różnym natężeniu 
światła. Można je ustawić na czasowe 
włączanie i wyłączanie. 

Wyjątkowy efekt unoszenia się
Innowacyjny projekt oparty na polimerowym 
szkielecie i cofniętej podstawie sprawia, że 
wanna wygląda jakby się unosiła opierając 
się tylko na narożnikach.

Kolekcja Highlife® NXT 7



GRANDEE NXT Grandee NXT 
Ogrom funkcji. Bezkonkurencyjne 
wzornictwo.
Wanna Grandee™ NXT mieści siedem dorosłych osób, jest w niej wystarczająco 

dużo miejsca do zacieśniania więzi z całą rodziną. 

Grandee NXT jest wyposażona we wszystkie siedem rodzajów dysz, jakie mamy 

w ofercie — na 43 dysze, 30 z nich to dysze masażu kierunkowego Precision™, 

dwie dysze Moto-Massage DX oraz inne dysze specjalnego przeznaczenia. Wannę 

Grandee NXT zasilają dwie z naszych najmocniejszych pomp wysokociśnieniowych 

do masażu 2,5 HP WaveMaster™. 

Szczegółowa specyfikacja wanny Grandee NXT znajduje się na str. 23.

Ilość miejsc: 7  |  43 dysze

Ekskluzywne funkcje i opcje
Dwie dysze Moto-Massage™ DX

Zdalne sterowanie z panelem dotykowym

100% filtracji wody (bez obiegów niefiltrowanych)

Filtry Tri-X™, które można myć w zmywarce

Kompleksowy system Energy Smart™

Atrakcja wodna BellaFontana™

System solnego odkażania wody ACE® (opcja)

Bezprzewodowy system dźwiękowy (opcja)

Schody NXT lub Everwood™ HD (opcja)

D ysza  M o to-M ass age  DX 

dostępna wyłącznie w wannach 

spa Hot Spring, serwuje dwa 

silne strumienie wody, które 

przesuwają się w górę i w dół 

wzdłuż calych pleców. Takiej 

dyszy jeszcze nie było. Jest 

dostępna wyłącznie w wannach 

Hot Spring® we wszystkich 

modelach z kolekcji Highlife® 

NXT.

8



Kolekcja Highlife® NXT 9



ENvOy NXT Envoy NXT
Masaż, którego potrzebujesz. Wygląd, 
jakiego pragniesz. 
Wanna Envoy™ NXT z miejscem dla pięciu osób będzie idealnym wyborem dla tych, 

którzy szukają dużej wanny z mocnym masażem, zaawansowanymi funkcjami i 

innowacyjnym wyglądem. 

Envoy ma wygodne miejsce leżące z dyszą Moto-Massage DX, która przesuwa się 

w górę i w dół wzdłuż Twoich pleców, podczas gdy inne dysze masują Twoje łydki 

i podeszwy stóp. Fotel kapitański o unikalnym profilu jest wyposażony w dysze 

masujące plecy, nadgarstki i stopy. 

Szczegółowa specyfikacja wanny Envoy NXT znajduje się na str. 23. 

Gustowna atrakcja wodna 

BellaFontana wypuszcza trzy 

wodne łuki, które sprawiają 

radość podczas kąpieli, a także 

tworzą dodatkowy nastrój kiedy 

jesteś na zewnątrz swojego spa. 

BellaFontana jest zainstalowana 

w modelach Grandee™ NXT i 

Envoy NXT.

Ekskluzywne funkcje i opcje
Dysza Moto-Massage™ DX

Fotel kapitański

Zdalne sterowanie z panelem dotykowym

100% filtracji wody (bez obiegów niefiltrowanych)

Filtry Tri-X™, które można myć w zmywarce

Kompleksowy system Energy Smart™

Atrakcja wodna BellaFontana™

System solnego odkażania wody ACE® (opcja)

Bezprzewodowy system dźwiękowy (opcja)

Schody NXT lub Everwood™ HD (opcja)

Ilość miejsc: 5  |  43 dysze |  
Miejsce leżące
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JETSETTER NXT

Oświetlenie wielostrefowe 

Luminesence™

W y s t ę p u j ą c y  w  k a ż d y m 

modelu NXT unikalny system 

oświetleniowy pozwala na 

ustawienie koloru i jasności 

światła oddzielnie w każdej strefie. 

Tak więc możesz dostroić światło 

do swojego nastroju.

Jetsetter NXT 
Wyjątkowe spa. Zajmuje mało miejsca.
Osobom, którym zależy na gustownym i wyszukanym wyglądzie wanny z kolekcji 

Highlife® NXT, lecz nie zajmującej dużo miejsca możemy polecić model Jetsetter™ 

NXT.

Kompaktowy Jetsetter mieści się bez problemu w małych ogrodach, patio i tarasach, 

a jednocześnie ma wszystkie nadzwyczajne cechy wanien z kolekcji NXT, łącznie 

z wyjątkowym zdalnym sterowaniem. Jetsetter jest idealny dla małych rodzin lub 

małżeństw, których dzieci opuściły już dom rodzinny.Ma dwustronną leżankę z 

dyszą Moto-Massage DX na jednym końcu i z ukierunkowaną, bardzo mocną dyszą 

FootStream™ na drugim końcu. 

Szczegółowa specyfikacja wanny Jestsetter NXT znajduje się na str. 23.

Ekskluzywne funkcje i opcje
Dysza Moto-Massage™ DX

Zdalne sterowanie z panelem dotykowym

100% filtracji wody (bez obiegów niefiltrowanych)

Filtry Tri-X™, które można myć w zmywarce

Kompleksowy system Energy Smart™

System solnego odkażania wody ACE® (opcja)

Bezprzewodowy system dźwiękowy (opcja)

Schody NXT lub Everwood™ HD (opcja)

Ilość miejsc: 3  |  22 dysze |  
Miejsce leżące
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Jeden z mitów dotyczących spa mówi, że utrzymanie wody w czystości 

wymaga dużo pracy. Czy jest czasochłonne? Czy jest trudne? Czy 

musisz być chemikiem, żeby zrobić to poprawnie? Nie, nie, i jeszcze 

raz nie. 

Wybierając wannę NXT z kolekcji Highlife® wybierasz nie tylko najlepsze 

wzornictwo, ale także absolutnie najlepsze doznania właścicieli wanny 

spa (The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™) kiedy z niej 

korzystasz i kiedy jesteś poza nią. Nasz ekskluzywny i innowacyjny 

system pielęgnacji wody utrzymuje ją w świeżości i czystości przy 

minimalnym nakładzie pracy. 

100% filtracja wody i filtry Tri-X
W innych wannach z hydromasażem woda nie przepływa przez filtry 

podczas pracy dysz. Wanny spa Highlife NXT mają do pięciu filtrów, 

przez które przepływa cała woda nawet kiedy dysze są włączone — 

czyli wtedy, kiedy oczyszczona woda jest tak potrzebna.

Filtry Tri-X™ wykorzystują unikalną technologię trójwymiarową i mają 

większą wydajność niż filtry papierowe. Mają dłuższą żywotność i 

można je myć w zmywarce. 

Jeszcze nigdy utrzymanie wody 
w czystości nie było takie łatwe

14



Ekskluzywny system solnego 
odkażania wody ACE

Ten rewolucyjny system jest dostępny 

opcjonalnie we wszystkich modelach z kolekcji 

Highlife NXT. Jego rewolucyjność polega na 

tym, że codziennie automatycznie wytwarza 

ustawioną ilość środków czyszczących.

Mało wymagający system ACE® wykorzystuje 

opatentowaną technologię  elek t rod 

diamentowych, aby wytworzyć “aktywny tlen”, 

który czyści wodę w pierwszej kolejności. 

Następnie aktywny tlen łączy się z solą, tworząc 

w ten sposób naturalny chlor i inne utleniacze, 

które utrzymują wodę w krystalicznej czystości. 

Przy prawidłowej dbałości o spa zużyjesz 

mniej środków czyszczących, a tej samej wody 

w wannie spa możesz używać nawet do 12 

miesięcy. Woda oczyszczona za pomocą systemu 

ACE jest zauważalnie łagodniejsza dla skóry i 

oczu oraz ma przyjemniejszy zapach.  

Kolekcja Highlife® NXT

®

Solny system odkażania wody
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Innowacje w wydajności energetycznej
Martwisz się o rosnące koszty całorocznego 

korzystania ze spa? Z naszym wyjątkowym 

systemem Energy Smart™ nie masz powodów 

do zmartwień. Aby zmniejszyć zużycie energii, 

każdy model wanny spa z kolekcji Highlife® 

NXT został wyposażony w:

Kilka warstw gęstej pianki poliuretanowej używanej także w 

chłodziarkach przemysłowych, które izolują nieckę. 

Pokrywę z gęstej pianki, które przylegają szczelnie do niecki, aby 

zapobiec utracie ciepła. Specjalną uszczelkę, która zamyka ciepło 

na środku pokrywy wanny. 

Pompę cyrkulacyjną SilentFlo 5000™, która nieustannie 

przepompowuje wodę zużywając mniej energii niż 40-watowa 

żarówka. 

Mocne pompy do masażu WaveMaster™, które włączają się tylko 

wtedy, gdy jest taka potrzeba. System SmartJet™, który kieruje 

wodę tylko do używanych przez Ciebie w danej chwili dysz, co 

wpływa na wzrost oszczędności. 

Opatentowaną, bezawaryjną grzałkę No-Fault™ z tytanową 

obudową i elementem grzewczym maksymalnie przekazującym 

ciepło do wody, z pięcioletnią gwarancją bez względu na skład 

chemiczny wody. 
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Kolekcja Highlife® NXT

Dostarczamy 
wymiernej 
wartości
Nasz system Energy Smart redukuje do 

minimum zużycie energii utrzymując twoje 

rachunki za prąd na niskim poziomie. Kiedy 

rozważysz jak często zażywasz kąpieli w 

swojej wannie Hot Spring® i jakich korzyści 

Ci ona dostarcza przy tak niskich kosztach 

utrzymania, zauważysz jaką prawdziwą 

wartość stanowi dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ustanawiamy standardy
Wszystkie wanny z kolekcji Highlife NXT 

mają certyfikat APSP 14 US Standard i 

Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (CEC) 

zgodnych z prawem kalifornijskim.
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Jako lider w branży, jesteśmy jedyną marką sprzedającą ponad 1 mln 

wanien spa — co oznacza, że urządzeń Hot Spring® jest w ogrodach 

więcej niż jakiejkolwiek innej marki. Zbudowaliśmy naszą reputację 

na jakości, ale nie musisz nam wierzyć na słowo. 

Odkąd rozpoczęliśmy działalność ponad 37 lat temu, stworzyliśmy 

najbardziej rozbudowaną sieć prawdziwych, pełnych pasji i pomocnych 

sprzedawców w branży. Wybierając Hot Spring, możesz się spodziewać 

przełomowych innowacji w funkcjonowaniu i projektowaniu urządzeń 

spa, a także niezrównanej obsługi klienta przed, w trakcie i długo po 

zakupie. 

Wanny Hot Spring są produkowane przez Watkins Manufacturing 

Corporation, stanowiącą część Masco Corporation — firmy z listy 

Fortune 500, której rodzina najwyższej jakości produktów dla 

gospodarstwa domowego obejmuje: 

Absolutnie najlepsze doznania 
posiadaczy spa - The Absolute Best 
Hot Tub Ownership Experience™

18



Oddani jakości 
Z pasją tworzymy najlepsze na świecie wanny z 
hydromasażem, o których mówi się, że cechują się wyjątkową 
jakością i wartością.

HotSpring jest jedyną marką urządzeń spa, 
której jeden z produktów został uznany za 
“Najlepszy Zakup” przy każdej z ośmiu okazji, 
gdy Consumers Digest dokonywał oceny tych 
urządzeń. 

Otrzymywaliśmy kwalifikację Spasearch.org 
przez dziesięć kolejnych lat — każdego roku 
od wprowadzenia certyfikacji.

Nasz system jakości jest certyfikowany przez 
Lloyd’s Register zgodnie z normą ISO9001:2008, 
najwyższym międzynarodowym standardem 
projektowania i produkcji. 

Ho t  Sp r ing  to  jed y na  mar k a ,  k tó r a 
wyprodukowała i sprzedała ponad milion 
wanien z hydromasażem. 

Aria®

Kolekcja Highlife® NXT 19



Ilość miejsc 7 dorosłych

Wymiary 254 x 231 x 97 cm

Pojemność 1,893 litrów

Ilość dysz 43

Grandee™ NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Obudowy Everwood™ Kolory niecki

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Ilość miejsc 5 dorosłych

Wymiary 236 x 231 x 97 cm

Pojemność 1,703 litrów

Ilość dysz 43 

Envoy™ NXT

Kolekcja Highlife® NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Obudowy Everwood™ Kolory niecki

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Ilość miejsc 3 dorosłych

Wymiary 213 x 165 x 84 cm

Pojemność 852 litry

Ilość dysz 22

Jetsetter™ NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Obudowy Everwood™ Kolory niecki

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Nowoczesna linia stylistyczna obudowy 
i niecki
Specjaliści BMW Group DesignworksUSA do spraw koloru, wykończenia i 
materiałów pomogli nam pieczołowicie dobrać wyjątkową paletę kolorów 
dla obudowy, niecki i pokrywy. 

Everwood HD
Ta wysokiej jakości obudowa oferuje wykończenie z gęstszym wzorem 
słojów, zachowując trwałość i łatwość utrzymania pierwotnej okładziny 
Everwood™. Narożniki wanien NXT są robione w odcieniach dopełniających 
i akcentujących kolory obudowy.

Mocha/LaPaz

Monterey Grey/Charcoal

Teak/LaPaz

GraNdee™ NXT eNvoy™ NXT JeTseTTer™ NXT

Ilość miejsc (osoby dorosłe) 7 5 3 

Wymiary 254 x 231 x 97 cm 236 x 231 x 97 cm 213 x 165 x 84 cm

Pojemność (l) 1,893 1,703 852

Waga bez wody (kg) 426 376 217

Waga z wodą* (kg) 2,872 2,474 1,306

Ilość dysz ze stali nierdzewnej (razem) 43 43 22

Dysze Moto-Massage™ DX
Dysze SoothingStream™

Dysze FootStream™

Dysze hydromasażu rotacyjnego
Dysze hydromasażu kierunkowego

Dysze HydroStream™

Dysze rotacyjne Precision™

Dysze kierunkowe Precision™

2 (2)
2
3
2
2

30

1 (2)
2
3
2
3

10
2

19

1 (2)

1
2
1
4

12

System rozrywki (opcja)

Bezprzewodowy system dźwiękowy 
ze stacją dokującą

Bezprzewodowy system dźwiękowy 
z technologią Bluetooth®

•
•

•
•

•
•

Funkcje relaksacyjne

BellaFontana™

Wielokolorowy, czterostrefowy 
system Luminescence™

•
•

•
• •

Pompa do masażu

WaveMaster™

Praca ciągła (HP)
Moment krytyczny (HP)

9000 + 9200
2.5 + 2.5
5.2 + 5.2

9000 + 9200
2.5 + 2.5
5.2 + 5.2

9000
2.5
5.2

Filtracja

Powierzchnia filtracyjna, 
Obciążenie górne (m2)

30 30 18

Parametry elektryczne

230V - 50 Hz
Inne konfiguracje**

20 A
•

20 A
•

16 A
•

*     Obejmuje masę wody i dorosłych o wadze po 79 kg
**   Zależnie od lokalnych warunków energetycznych
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Nasze foldery drukujemy wyłącznie na 
papierze Forest Stewardship Council (FSC). 
Wydrukowano w UE na papierze z recyklingu 
zawierającym 10% odpadów pokonsumenckich 
i posiadającym certyfikat FSC. FSC gwarantuje, 
że papier używany w naszych folderach zawiera 
celulozę z lasów zarządzanych w sposób 
odpowiedzialny i zrównoważony. Prosimy, 
przekaż ten folder do recyklingu.

Watkins Manufacturing Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktów bez wcześniejszego powiadomienia. 

Najwyższe standardy jakości przy projektowaniu i produkcji. Firma Watkins Manufacturing jest dumna ze współpracy i powiązań z następującymi agencjami, związkami i fundacjami:

© 2015 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje, kolory i materiały użyte na powierzchni produktu 
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich produktach. Wydrukowano w UE. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Jetsetter, The 
Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, ACE, BellaFontana, Comfort Control, Earht Smart, Energy Smart, Everwood, HydroStream, IQ 2020, Jet-Clutser, FootStream, 
Luminescence, Moto-Massage, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Tri-X oraz WaveMaster to znaki towarowe Watkins Manufacturing 
Corporation. Hansgrohe i Hüppe to znaki towarowe zastrzeżone. Wszystkie modele 230V muszą być zainstalowane przez certyfikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami. Patenty 
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 i inne patenty w toku.


