UTOMHUSSPA RIPTIDE PEARL

SKU: 2011

89.895,00 SEK
Utomhusspa modell Riptide är med sina sju sittplatser ett spabad som är framtaget för den stora
familjen och för uthyrningssyfte vid exempelvis sommarstugor.
Mått: L: 216 cm x B: 216 cm x H: 92 cm.
Rekommanderat pris: SEK 107.895,00
Termo lock ingår till alla våra utespa. Värde 5.995,00
KAN ÄVEN KÖPAS MED SALTVATTENLÖSNING!
Se Saltvattenanläggning som krävs för installation.

PRODUCT DESCRIPTION

Riptide Pearl är ett rymligt utomhusspa för den som vill ha ett stort spabad med plats för upp till 8
personer. De 42 rostfria jetsen ger en behaglig massage och spaupplevelse. Luta dig tillbaka med en
kall dryck och slappna av i ett bubblande bad tillsammans med vänner och familj.
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.
Termolock med lutning
Ett bra termolock är en förutsättning för att spabadet ska vara energisnålt.
SPA Kompaniets utomhusspa har extra kraftigt termolock som 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 som
medföljer är en viktig del för att hålla kvar värmen och skydda spabadet när du inte använder det.

Specifikationer
Dimensioner och utseende:
Mått: L: 216 cm x B: 216 cm x H: 92 cm
Antal platser: 7 sittplatser
Färg: Pärlemor med isolering på utsidan
Färg kabinett: Skifer
Stativ: Solid underhållsfri PVC
Bottenplatta: Formstöpt PVC
Karet: Formstöpt sanitetsakryl
Vattenvolym: Ca. 1200 L
Vikt: 350 kg
Energibesparande åtgärder:
Isolering: Undersidan av spabadet: 2-3 cm skumisolering
Sidor: 5cm 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 grå / svart melerad.
Tekniska detaljer:
Kontrollpanel: Balboa styrsystem med frostskydd & ekonomiläge
Värmeaggregat: 3 kW med termostatstyrning
Energisparend cirkulationspump:Bara 180 W
Jetpumpar: 2 st (2 hk)
Total antal massagejets: 42 st rostfria
Nackkuddar: 4 st
Belysning: Ljusterapilampor
Ozonator: Ja
Filter: 2 st lamellfilter och 2 st tygfilter
Anslutning: 400 V/16 Amp | Ansluts med 5 -polig CCE HAN -kontakt
Elektrikerinformation: Tag med en 5 -polig CCE FEMALE -kontakt
OBS! Ett tygfilter filtrerar bättre, men kan i motsättning till lamellfiltret inte rensas med filterrens.

VARNING!
Stäng av strömmen innan du fyller på eller byter ut vatten i spaet.
Värmaren får ALDRIG gå utan vatten, eftersom den överhettas och går sönder.
En överhettning av värmaren täcks inte av garantin.

Spa Kompaniet rekommenderar:

5 -polig CEE hankontakt, 16 Amp/400 V
679,00 SEK

Miljövänlig vattenfiltrering
345,00 SEK

Blue Connect Plus Gold (Salt)
5.495,00 SEK

Blue Connect Go
3.845,00 SEK

Justerbart barnsäte till utomhusspa
295,00 SEK

Nackkudde till utomhusspa
425,00 SEK

Backwash-, tömmningsslang 10 meter
559,00 SEK

Startpaket utomhusspa
695,00 SEK

