
Utomhusspa och swimspa

3 ÅRS GARANTI

SKANDINAVISK DESIGN 

LÅG I DRIFTSKOSTNAD

BRANSCHENS BÄSTA KVALITET

NORDKAPTM SPABAD I TOPKVALITE



Alla våra spa kommer med värmeisolerande lock i 
skumapolystyren ca. 15 cm (Extra kraftigt) i färg grå.

Vi designar och producerar själva våra NordKapTM outdoor 
spabad och swimspa. Detta tillåter oss att hoppa över alla 
fördyrade mellanled så vi kan garantera våra kunder topp-
kvalitet till låga priser.
Till skillnad från många konkurrerande modeller, skapas 

bubblorna i våra spabad med hjälp av varmt- och inte vat-
ten. Massageeffekten är därför något alldeles speciell.
Nordkap™ utomhusspa är försedda med kraftfulla massa-
gejets som masserar hela kroppen: axlar, höfter, rygg och 
fötter.

UTOMHUSSPA MED LOCK 
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Specifikationer
Ca. 5 sittplatser.
Ø: 182 cm x H: 80 cm.  
17 jets.
Vattenvolym: Ca. 600 l.
1 Jetpump 2 HK
Cirkulationspump: 1 st 375 W
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter.
Vitt ljus.
Värmeisolerande lock.

Produktuppgift 
Oslo är ett spabad som erbjuder
många möjligheter. Ett snyggt 
kabinett ger Oslo ett exklusivt 
utseende. 
Det går även att bygga in 
denna modell på önskad 
plats. Det kan både an- 
vändas som tømmespa 
og standspa.

Produktuppgift 
Riptide Pearl är ett rymligt utomhusspa för den 
som vill ha ett stort spabad 
med plats för upp till 
8 personer. De 46 rostfria 
jetsen ger en behaglig 
massage och spaupplevelse.

 Karet finns också i svart.

Produktuppgift 
Vila upp både kropp och själ med detta prisvärde 
utespa.	Sätenas	varierande	sittdjup	gör	att	det	finns
en avslappnande plats för 
alla; en komfortabel 
liggplats, stora hörnsäten
med många jets samt
förhöjda säten som
passar till barn.
  

Produktuppgift
Modell Montana svart är till dig som önskar att sätta 
guldkant på tillvaron med ett exklusivt spabad.
Unna dig ett lyxigt spabad där
du tillsammans med familj
och vänner kan koppla av 
och värma upp dig under en
kylig kväll.
  

Specifikationer
1 liggplats och 5 sittplatser.
L: 200 x B: 200 x H: 93 cm.
34 jets.
Vattenvolym: Ca. 1000 l.
2 st jetpumpar på 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter	och
1	st	tygfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
7 sittplatser.
L: 216 x B: 216 x H: 97 cm.
46 jets
Vattenvolym: Ca. 1200 l.
2 st  jetpumpar på 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter	och 
2	st	tygfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
1 liggplats och 5 sittplatser.
L: 220 x B: 220 x H: 97 cm. 
48 jets
Vattenvolym: Ca. 1200 l.
2 st  jetpumpar på 3 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter	och 
1	st	tygfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

RIPTIDE PEARL

MARTINIQUE

MONTANA BLACK

OSLO
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Specifikationer
5 sittplatser. 
L: 210 x B: 185 x H: 97 cm. 
24 jets.
Vattenvolym: Ca. 1000 l.
1 Jetpump 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor
Värmeisolerande lock.

Produktuppgift
Modell Hawaii i modern stil rymmer lätt ett sällskap på 
fem personer och erbjuder 
avslappning för hela familjen 
eller ett gäng vänner.
Hawaii ger härliga massage-
möjligheter i alla spabadets
hörn. Unna dig lite extra lyx
i tillvaron med ett skönt
dopp i ditt eget spabad.

Produktuppgift
Spabadet är utformat och designat för komfort och 
välbehag där du, dina vänner och familj oavsett 
årstid kan koppla av med ett 
härligt bad. 
Fem personer får plats om
man använder liggplatsen
som två sittplatser.

Produktuppgift
Utespa modell Marina för 
3 personer. 
Spabadet är ergonomiskt 
utformat och designat för 
komfort.
Koppla av med ett härligt
bad oavsett säsong. 
 

Produktuppgift
De ergonomiska sätena är byggda för individuell 
komfort, vilket gör det här
spabadet mycket bekvämt.
Ett prisvärt spabad som med
sina 53 massagejets ger dig,
dina vänner och familj den
ultimata massageupplevelsen.

Specifikationer
3 sittplatser och 1 liggplats.
L: 209 x B: 185 x H: 92 cm. 
24 jets.
Vattenvolym: Ca. 1000 l.
1 jetpump 2 HK.
Cirkulationspump  375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
1 liggplats och 2 sittplatser. 
L: 207 x B: 157 x H: 92 cm.
14 jets
Vattenvolym: Ca. 600 l.
1 jetpump 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
2 Liggplatser och 3 sittplatser.
L: 200 x B: 200 x H: 89 cm. 
53 jets
Vattenvolym: Ca. 1000 l.
2 jetpumpar 2 HK
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

HAWAII

BAHAMAS

MARINA

BLACK PEARL
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Produktuppgift
Söker du efter något extra både vad gäller design 
och prestanda? Då kan Casablanca vara något 
för dig. Detta är ett
exceptionellt spabad som
har allt man behöver
och lite till.
 

Produktuppgift
Söker du ett härligt
utomhusspa till
trädgården eller
terrassen? Då kan Diva
vara något för dig. 

Produktuppgift
Modell Vulcano är
inredd med två
liggplatser, ett
loungesäte och två
sittplatser. 

Produktuppgift
Nu kan personer med funktionsnedsättning 
och rullstolsanvändare,
enkelt använda ett
utomhusspa och njuta
av den terapeutiska
effekten av
varmvattenmassage. 
1 specialdesignad plats
för transportstol.

Specifikationer
1 liggplatser, 1 ”fåtölj” och 
3 sittplatser. 
L: 235 x B: 235 x H: 97 cm.
66 jets
Vattenvolym: Ca. 1400 l.
3 jetpumpar på 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
2 liggplatser och 4 sittplatser. 
L: 230 x B: 230 x H: 94 cm. 
70 jets
Vattenvolym: Ca. 1600 l.
2 jetpumpar på 3 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter	och	1st	
tygfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
2 liggplatser och 3 sittplatser. 
L: 216 x B: 216 x H: 92 cm. 
46 jets
Vattenvolym: Ca. 1200 l.
2 jetpumpar på 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
1 plats till transportstol och 3 
sittplatser.
L: 220 x B: 220 x H: 97 cm. 
36 jets
Vattenvolym: Ca. 1200 l.
2 jetpumpar på 2 HK.
Cirkulationspump 1 HK.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

CASABLANCA

DIVA

VULCANO 216

GRAVITY
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Vi erbjuder en oas av värme 
och lugn, både på sommaren 
och vintersäsongen. 
Alla utomhusspa levereras med 3 kW värmare, 
Balboa styrsystem och extra kraftigt värmeisolerande 
lock.

Balboa styrsystem 
SPA Kompaniet valt att använda sig av styrsystem och 
elektronik från den amerikanska tillverkaren Balboa. Som 
en av de ledande aktörer inom tillverkning av styrningar 
och andra komponenter till utomhusspa, är du säkrad 
ett styrsystem, pump och värmeaggregat av hög kvalitet i 
många år. 
Med Balboa elektronik och komponenter kan du program-
mera och ställas in frostskydd via kontrollpanelen.

Produktuppgift
Spabadet har två liggplatser som är utformade 
och designade för komfort och 
välbehag. Modell Eden passar
utmärkt i ett trevligt hörn i
trädgården där ni kan njuta
av en välförtjänt paus. 
 

Produktuppgift
Honolulu utomhusspa är 
det perfekta valet för små 
utrymmen.
Detta 2-personers utomhusspa
ger hög komfort och prestanda
i ett litet spabad.
 

Produktuppgift
Utomhusspa modell Trio är
med sin ena liggplats och två
sittplatser, designad och
anpassat efter den lilla
familjen och par. 
Sittplatserna kan även
användas som en liggplats.
 

Specifikationer
2 sittplatser. 
L: 165 x B: 165 x H: 74 cm.
18 jets
Vattenvolym: Ca. 500 l.
1 jetpump 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
2 sittplatser. 
L: 210 x B: 110 x H: 75 cm.
13 jets
Vattenvolym: Ca. 400 l.
1 jetpump 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
1 liggplats och 2 sittplatser. 
L: 200 x B: 170 x H: 83 cm.
34 jets
Vattenvolym: Ca. 800 l.
1 jetpump 2 HK.
Cirkulationspump 375 W.
Ozonator: Håller nere bakte-
rietillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter.
Ljusterapilampor.
Värmeisolerande lock.

EDEN

HONOLULU

TRIO
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NORDKAPTM SWIMSPA
 Kombinerad pool och utomhusspa - året runt
Ett swimspa från SPA Kompaniet ger dig den bästa kom-
bination av fördelarna från en traditionell swimmingpool 
och ett utomhusspa. Pooldelen är utrustad med en kraftig 
motströmspump för simträning som gör att du kan simma 
i det varma vattnet utan att nå fram till kanten. 

Avsluta sedan med en härlig vattenmassage under bar 
himmel. Inställningarna kan anpassas efter just dina be-
hov och önskemål.
De olika funktioner styr du lätt med knapparna på den 
hanterbara display.

Specifikationer
3 sittplatser och 1 liggplats. 
L: 450 x B: 230 x H 130 cm. 
57 jets. 
Vattenvolym: Ca. 6600 l.
4 jetpumpar på 3 HK.
Cirkulationspump 250 W.
1 st avloppspump.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter: 4 st.
Värmeisolerande lock.

 

Specifikationer
SPA: 4 sittplatser. 
L: 590 x B: 228 x H 132 cm.
60 jets. 
Vattenvolym: Ca. 8500 l.
5 jetpumpar på 3 HK.
Cirkulationspumpar 2 x 375 W.
1 st avloppspump.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	4	st	lamellfilter. 
Värmeisolerande lock.

Produktuppgift
Simträning. Wellness.
Umgänge. Varje dag, hemma 
hos dig själv- året runt. Spaet 
är placerad i den ena delen 
av	karet.	Här	finns	ett	par	
komfortabla sittplatser och en 
liggplats.

 

Produktuppgift
För att uppnå optimal vatten-
ström när du simtränar, har 
vi i denna modell installerat 
extra jets och pumpkraft. 
Jetsen kan regleras så de ger 
en kraftfullt vattenström på 
50-160 m3 vatten per timme.

 

ARENA

ATLETION
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Specifikationer
SPA: 4 sittplatser. 
L: 590 x B: 228 x H: 150 cm.
39 jets. 
Vattenvolym SPA: Ca. 830 l. 
Vattenv. SIMDEL: Ca. 5830 L.
2 jetpumpar på 3 HK.
Cirkulationspumpar 2 st 0,35 
hk och 1 hk.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	4	st	lamellfilter. 

Specifikationer
SPA: 4 sittplatser. 
L: 690 x B: 228 x H: 161 cm.
25 jets (SPA). 
Vattenvolym SPA: Ca. 10.841 l.
1 jetpump på 1 HK.
Cirkulationspumpar 1 st 3 HK.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter. 
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
3 löpband.
L: 443 x B: 228 x H: 136/150 cm.
Motståndsdysor: 3 st. 
Vattenvolym: Ca. 6056 l.
1 jetpump på 3 HK.
Cirkulationspumpar 1 st 1 HK.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	lamellfilter. 
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
7 sittplatser. 
750x 220 x 145 cm. H: 160 cm.
Jets: Ca. 139 st. 
Vattenvolym: Ca.2000+8000 l.
3 Hydro massage pumpar 
Cirkulationspumpar 1 st.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	2	st	lamellfilter. 
32″LCD	TV
2 Popup högtalare
2 Inbyggd högtalare

Produktuppgift
Samla familj och vänner i 
detta swimspa med separat 
spadel.	Här	finns	det	gott	om	
plats för alla, från träning-
sentusiasten som älskar att 
simma till barnen som älskar 
att	leka.	I	spadelen	finns	4	
komfortabla säten där man 
dessutom kan luta sig bakåt 
och njuta av en härlig mas-
sage. 

Produktuppgift
Med sina nästan 7 meter på 
längden och två turbiner, är 
swimspa modell Mighty Nile 
den perfekta kombinationen 
mellan ett klassiskt spabad 
och en pool. Simdelen har en 
längd på 4,5 meter, vilket gör 
att	det	finns	gott	om	plats	för	
simning i motström.

Produktuppgift
Löpning kan vara hårt för 
kroppen, speciellt om du 
är skadad eller väger för 
mycket. Med vårt nya Aqua 
Fitness-spa på ett löpband 
kan du träna eller rehabili-
tera utan att överbelasta din 
kropp.

Produktuppgift
Lyxig wellness i två plan.
Spabadet på nedre delen är 
utrustad med inbyggd 32”LCD-TV och Balboa bluetooth 
förstärkare med 4 högtalare.
Den övre delen är utrustad som ett swimspa med 3 
swimjets, (1 pump/jet) och romerska springfontäner.

RIVER FLOW 2

MIGHTY NILE

AQUA COACH 3

SEA VIEW LUX
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SPA MED OVERFLOW 
  Lyxiga utomhusspa med extra hög vattennivå

LUXURY MODELLER MED OVERFLOW

Spabadets	overflow	längs	med	hela	kanten,	täcks	av	ett	gal-
ler och ser till att vattennivån når ända upp till kanten och 
håller sig konstant oavsett hur många som badar.

Ett utomhusspa som tillgodoser hotell och andra offentliga 
platsers behov av att ge sina kunder en speciell och minne-
svärd upplevelse.

Produktuppgift
Tack vare sin runda och 
moderna	design,	finns	det	
gott om plats för en lyxig 
spaupplevelse.
Spabadets	overflow	längs	
med hela kanten, täcks av 
ett galler och ser till att 
vattennivån når ända upp 
till kanten och håller sig 
konstant.

Specifikationer
6 sittplatser. 
Ø: 240 x H: 99,5 cm. 
26 jets. 12 luftjets.
Vattenvolym: Ca. 954 l.
2 jetpumpar på 2 HK.
Cirkulationspump 175 W.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Vattentank: 1 st. kompensati-
onstank.
Filter:	2	st	tryckfilter	.
Värmeisolerande lock.

Specifikationer
14 sittplatser. 
L: 380 x B: 240 x H 100 cm.
95 jets. 28 luftjets.
Vattenvolym: Ca. 1840 l.
3 jetpumpar på 3 HK.
Cirkulationspump 175 W.
Ozonator: Håller nere bakteri-
etillväxten utan kemikalier.
Filter:	1	st	tryckfilter	.
Vattentank:  2 st kompensati-
onstank.
Värmeisolerande lock.

Produktuppgift
Med plats för upp till 14 
personer, ger Lagune dig, din 
familj och vänner en oförg-
lömlig spaupplevelse.
Sätena är alla utrustade 
med olika kombinationer av 
massagejets för den ultimata 
massageupplevelsen.

 

ACAPULCO

LAGUNE



10

EKSTRA TILLBEHÖR

Klordispenser
Gör det lättare att hålla vattnet 
rent och fräscht i ditt spabad. 
Med denna klordispenser auto-
matiseras processen.

Automatisk vattenpåfyllare
Denna nivåvakt styr vatten-
nivån i ditt spabad och ser till 
att	det	alltid	finns	tillräckligt,	
men ej för mycket vatten i karet.

Balboa Wifi-modul 
Med denna modul kan du enkelt 
starta pumpen och kontrol-
lera värmen, utan att behöva 
stå bredvid spabadet. Appen 
(BWA™)	finns	för	både	Andro-
id™ och iPhone®.

Locklyft till utespa
Justerbar locklyft till termo-
locket på ditt utomhusspa. Spe-
ciellt för de stora utomhusspa är 
det här en bra idé.Utomhusduschar

Fristående och exklusiva utomhusduschar. 
Njut av en uppfriskande dusch både innan 
och efter ett varmt och avslappnande bad i 
ditt utomhusspa

Extra värmeaggregat
Ett extra 3kW värmeaggregat 
halverar tiden det tar att värma 
upp vattnet. Strömförbrukningen 
är densamma.

Automatisk drän
Tömmning av vatten. Lämplig för 
uthyrning av utomhus spa. Ett 
tryck på knappen och en två-
vägsventil öppnas för avloppet, 
varefter spabadet töms.

Trappa till utomhus spa
En trappa förenklar i- och urstig-
ning till spabadet.
Mått: L: 60 x B: 54 x H: 37 cm.
Färg: Chokladbrun och skiffergrå.

LocklyftUtomhusduschar
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GARANTI, RÅDGIVNING OCH SÄKERHET 

3 års garanti 
Som designer och producent av våra egna produkter, står 
vi bakom kvaliteten. Vi ger dig därför 3 års garanti på alla 
våra utomhusspa. Som kund är detta din extra säkerhet.

Reservdelsgaranti
Ditt spabad består av standardkomponenter av hög kvali-
tet, utvalda från kända fabrikanter runt om i världen. Vi 
ger dig 10 års reservdelsgaranti.    

Reservdelar på lager
SPA Kompaniet har ett reservdelslager på mer än 1000 m2. 
Vi kan därför framskaffa just den reservdel du är i behov 
av från dag till dag- din garanti för att snabbt och enkelt få 
igång ditt spabad igen.  

Egna servicemontörer
Våra egna servicemontörer kör runt, fullt utrustade med 
alla reservdelar i bilen. När du bokar in ett besök från en 
av våra montörer, står de därför redo att hjälpa dig direkt 
vid ankomst.

Rådgivning via telefon 
På vårt huvudkontor, sitter ett team av mer än 15 personer 
redo att vägleda och ge dig råd- även på svenska. Via ett 
enkelt telefonsamtal och en eventuell bild eller video, hittas 
lösningar	på	de	flesta	problem	som	eventuellt	uppstår.	
Specifik	information	kring	de	olika	produkterna,	hittar	du	
på vår hemsida: www.spakompaniet.se

Egna servicemontörerRådgivning via telefonVi ger dig 10 års reservdelsgaranti

SPA Kompaniet är en av Nordeuropas största wellness producenter. 4 stora showrooms i Danmark, försäljning i hela 
Skandinavien	samt	återförsäljare	och	egna	butiker	på	flera	orter	i	Europa	–	är	din	garanti	för	att	vi	också	är	här	i	morgon.
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KVALITETSKONTROLL
Alla SPA Kompaniets utomhusspa är monterade och testade

i Danmark innan de skickas till kunden.



WWW.SPAKOMPANIET.SE

ETT UTOMHUSSPA

ÖKAR DITT
VÄLBEFINNANDE

HUVUDSKONTOR 
Sigma 8 · Søften
8382 Hinnerup 
DANMARK

ÅBENT 
Vardag mellan kl 10 - 16
Söndag stängd

KONTAKT 
Tel 08 12 400 507
info@spakompaniet.se

WEBSHOP
Uppfyller säker 
e-handelskrav:
spakompaniet.se


