INOMHUSSPA CLASSIC VÄNSTERSTÄLLD VERSION

11.995,00 SEK
Modell Classic har 12 mellanstora jets som är strategiskt placerade: 6 ryggjets, 4 jets för
massage av låren och 2 fotmassagejets.
Mått: L: 150 x B: 150 x H: 66 cm
Rekommanderat pris: SEK 17.904,00

SKU: 1030-V | Category: INOMHUSSPA | Tag: inomhusspa
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PRODUCT DESCRIPTION
Alla jets har steglös reglering av massagestrålarnas hårdhet. Tack vare spabadets storlek, kommer
undervattensbelysningen verkligen till sin rätt och ger en avslappnande och mysig upplevelse. Hörnspaet
Classic har generösa inre mått och god plats för två personer. Badets hjärtformade inredning, ger betydligt
mer utrymme jämfört med kar i klassisk oval design.
Modell Classic har 2 nackkuddar för att ge dig maximal komfort. Kuddarna är försedda med sugkoppar och
kan därför enkelt tas bort vid rengöring av karet. Ryggstödets lutning i kombination med nackkudden, gör

att du kan luta dig bakåt och njuta av ett härligt och komfortabelt bad.
Avloppssats och avloppsslang ingår ej.

Speciﬁkationer
Dimensioner och utseende:
Mått: L: 150 x B: 150 x H: 66 cm
Färg: Vitt
Material kabinett: Sanitär akryl
Material frontpaneler: Sanitär akryl
Stativ: Kraftigt stativ med justerbara ben
Kopplingar: Alla synliga kopplingar i krom
Kuddar: 2 st. ergonomiska nackkuddar
Blandare: Badkarsblandare på karets kant
Dusch: Inbyggd handdusch
Vattenvolym: Ca. 250 L
Kopplingar: Alla synliga kopplingar i krom
Tekniska detaljer:
Reglering: Steglös reglering av massagestrålens hårdhet
Styrning: Pneumatisk, från karets kant
Total antal massagejets: 12 st. jets ger en härlig vattenmassage
Pumpa(r): 1 st. extra stor 1,5 HK pump
Undervattensbelysning: Ja
Vattenpåfyllning: Genom karets kran
Vattenlås: Avloppsslang med vattenlås kan köpas till
Flexslang: Medföljer
Ljudnivå: Lågt
Värmeaggregat
Spa Kompaniet rekommenderar att man köper till ett värmeaggregat. Förutom uppvärmning och att
bibehålla vattentemperaturen, har värmeaggregatet också den viktiga funktionen att via den integrerade
termostaten, hålla vattnet vid kroppstemperatur. Temperatursvängningar på +/- 2 grader känns som regel
på en gång. Vid en vattentemperatur på 39 grader svettas man vanligtvis och vid 35 grader fryser man.
Vid val av värmeaggregat, bör man ha ett antal faktorer i åtanke: spabadets storlek, mängden varmvatten
tillgängligt och antal personer i hushållet som dagligen delar på detta.

Ladda ner manualen
Få en ritning här >>
Ladda ner manualen här >>

SPA KOMPANIET REKOMMENDERAR:

Snabbkoll
Avloppssats med ﬂexslang
349,00 SEK

Passar alla badkar.
Slangen kan dras ut till en max längd på 77 cm (inkl. avloppssats).
Anslutning på kar 45 mm. Avlopp 32 mm. Total längd inkl. avloppssats max 77 cm.
Rekommanderat pris: Kr. 485,00
Gå till produkt

Snabbkoll
Avloppssats med vattenlås och ﬂexslang
689,00 SEK

Passar alla badkar. 95 cm.
Avloppssats med vattenlås och slang. Anslutning: Badkar 45 mm. Avlopp 32 mm. Längd inkl. avloppssats
95 cm. Kan dras ut.
Gå till produkt

Snabbkoll
Värmeaggregat 3 kW med hög driftsäkerhet till inomhusspa
3.575,00 SEK
SPA kompagniet rekommenderar att man köper till ett värmeaggregat för optimal utnyttjande
av spabadet.

Vid köp av värmeaggregat och spabad, monterar och installerar vi värmeaggregatet innan spabadet
lämnar vårt lager.
Gå till produkt

Snabbkoll
Värmeaggregat 6 kW med hög driftsäkerhet till inomhusspa
7.125,00 SEK
SPA kompagniet rekommenderar att man köper till ett värmeaggregat för optimal utnyttjande
av spabadet.
Vid köp av värmeaggregat och spabad, monterar och installerar vi värmeaggregatet innan spabadet

lämnar vårt lager.
Gå till produkt

Snabbkoll
Spa Rens 1 Liter
350,00 SEK
Rengöring av spabad för inomhus- och utomhusspa.
Vår produkt Spa Rens är ett specialtillverkat rengöringsmedel som eﬀektivt tar bort fett och
smutsavlagringar i rörsystemet samt oskadliggör bakterier och algtillväxt.

Gå till produkt

Snabbkoll
Små Klor Tabs – 500 st. till inomhusspa
675,00 SEK

Klortabletter till inomhusspa som töms på vatten efter varje bad. Tabletterna innehåller fritt aktivt klor som
frigörs när de löses upp. Skyddar mot bakterier, svamp, virus, mikrober och alger.
500 x 1 gram. Små klortabletter, 500 st.
Gå till produkt

