UTOMHUSSPA BARBADOS

SEK 49.995,00
Detta är ett spabad för dem som söker efter något extra vad gäller design och utseende. Ger
plats för upp till 8 personer.
Rekommanderat pris: SEK 74.395,00
TILLGÄNGLIG MED SALTLÖSNING!
Se Saltvattenanläggning som krävs för installation.
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PRODUCT DESCRIPTION
I spabadet Barbados ryms upp till 8 personer. Med 34 rostfria jets, masseras dina muskler och ger dig en
fantastisk upplevelse. Oavsett årstid kommer Barbados ge dig, din familj och dina vänner många sköna,
festliga och avkopplande stunder.
Termolock med lutning
Ett bra termolock är en förutsättning för att spabadet ska vara energisnålt.

SPA Kompaniets utomhusspa har extra kraftigt termolock som medföljer och är utformade för att stå emot
den barska nordiska väderleken. Ett sluttande design gör så att regn och annat lätt rinner av locket, vilket
dessutom minskar risken för algbildning och stora vattensamlingar ovanpå locket. Termolocket är en viktig
del för att hålla kvar värmen och skydda spabadet när du inte använder det.
Amerikansk elektronik
Nordkap utomhusspa är utrustad med styrsystem och värmare från den amerikanska tillverkaren Balboa.
Som en av de ledande aktörer inom tillverkning av styrningar och andra komponenter till utomhusspa, är
du säkrad ett spa av hög kvalitet i många år. Spabadets funktioner styr du lätt med knapparna på den
hanterbara Balboa display. Nordkap utomhusspa är anpassade efter nordiskt klimat och ansluts i Sverige
till 400 V/ 16 A.

Speciﬁkationer
Dimensioner och utseende:
Mått: Ø: 215 cm x H: 91 cm
Antal platser: 6-8 sittplatser
Färg: Svartmelerad med isolering på utsidan
Färg kabinett: Antracit
Botten: Formstöpt PVC
Vattenvolym: Ca. 850 L
Vikt: 275 kg
Energibesparande åtgärder:
Isolering: Undersidan av spabadet: 2-3 cm skumisolering.
Sidor: 5 cm isolering på tre sidor, servicesidan; 3cm isolering. All isolering är förstärkt med
värmereﬂekterande folie.
Värmeisolerande lock: Skumad polystyren ca. 15 cm (Extra kraftigt) i färg skiﬀer.
Tekniska detaljer:
Kontrollpanel: Balboa styrsystem med frostskydd & ekonomiläge
Värmeaggregat: 3kW med termostatstyrning
Cirkulationspump: 1 st (375 W)
Jetpumpar: 1 st (3 hk)
Total antal massagejets: 35 st rostfria
Belysning: Ljusterapilampor
Ozonator: Ja

Filter: 2 st lamellﬁlter
Elanslutning: 400 V, 16 A
Ladda ner dokument
Manual
QuickGuide
Manualen till Balboa >>

Ladda ner dokumentet "Innan köp" >>
I det här dokumentet du kan läsa om leverans och installation av ditt spabad eller swimspa och ställde ofta
frågor.
Få en ritning här >>

Spa Kompaniet rekommenderar:

Startpaket utomhusspa
SEK 695,00

1kg Oxi Combitabs till utomhusspa

SEK 395,00

Teststickor klor
SEK 219,00

Filter Rent 1 liter
SEK 375,00

Filter NO 3
SEK 895,00

