
Pooler, pooltak, spabad och 
kombipooler med kvalitet

Spa o Bad i Kalmar

www.spaobad.com

Vi har varit i branschen sen 1991 och är idag 
Sveriges största leverantör av kompositpooler 



2

Pooler 
Sid 7-27
Compasspooler och 
Familypooler. Många 
av modellerna med 
livstidsgaranti.

Kombi-
pooler 
Sid 3-6
Alpin simspa med 
spadel och simdel.

Pooltak 
Sid 36-42
Pooltak från Aluna, 
några av de starkaste 
pooltaken på 
marknaden.

Spabad
Sid 28-35
Spabad från Alpin, 
QCA och CanadianSpa. 
Spabad för nordiskt 
klimat.
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Kombipooler – för dig som både vill 
njuta bland bubblor och simma

Alpin 859
Den ultimata kombipoolen med väl 
tilltagen spadel för upp till tio personer.

• Spa: 8 platser varav 4 liggsäten
• Sim: 2 liggsäte, 1 simplats
• Rostfria jets spa 153 st, sim: 40 st
• Mått spa: 4000 x 2200 x 950 mm

Den ultimata kombipoolen  
med två avdelningar och extra allt

• Mått sim: 4100 x 2200 x 1400 mm
• Mått totalt: 8100 x 2200 mm
• Volym totalt: 12500 liter
• Spa: 1st 3,0 HP, 4st 2,0 HP + 

cirkulations-pump 1 HP + luftpump 
1,5 HP 

• Sim: 3 st 3,0 HP + 2st 2,0 HP + 
cirkulationspump 1 HP

Inbyggt wifi så du kan styra din kombi-
pool via t ex mobilen finns som tillbehör

Tystgående pumpar och ledbelysning 
i hela poolen och hela poolen är klädd 
med kompositträ utvändigt.

Våra kombipooler är färdiga för 
bad och njutning. Bara att fylla på 
vatten och koppla in strömmen. 

Kombipooler från Alpinspa är 
välisolerade med 25+25 mm isolering, 
med 25+40 mm som tillval. Helgjuten 
glasfiberbotten under hela poolen och 
extra tjockt lock för bästa värmeekonomi.
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Alpin 850
Kombipool med separat spadel perfekt för 
den aktiva familjen.

• Spa: 6 platser varav 1 liggsäte
• Mått: 5850 x 2200 x 1300 mm
• Volym: 9400 liter
• Pumpar spa: 2st 2,0 HP + cirkulation 

pump  
1 HP + Luftpump 1,0 HP

• Pumpar sim: 3st 3,0 HP + 1st 2,0 HP + 
cirkulationspump 1 HP + luftpump 1,5

• Rostfria jets: 136 st

Alpin 855
Stor kombipool med härlig trappa 
i hela gaveln och massor av kraft i 
simtränaren.

• 2 sittsäten, 1 simplats
• Mått: 6700 x 2200 x 1650 mm
• Volym: 15000 liter
• Pumpar: 3st 3,0 HP + 1st 2,0 HP + 

cirkulations pump 0,53 HP
• Rostfria jets: 44st

Två rejäla simspa med gott om plats 
för simning, lek och avkoppling
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Alpin 856
Vår längsta kombipool med separat 
spadel där alla får gott om plats att 
simma, leka och spabada.

• Spa: 6 platser varav 1 liggsäte
• Rostfria jets spa: 38 st
• Rostfria jets sim: 6 st

Riktigt stort och lyxigt simspa

• 11750 x 2200 x 1600 mm, 25000 liter 
• Pumpar spa: 2st 2,0 HP + cirkulations 

pump 1 HP
• Pumpar sim: 5st 3,0 HP + cirkulations 

pump 1 HP

Alpin 860
En stor rejäl simanläggning med gott om 
plats för träning och lek

• Spa: 4 sittplatser
• 5700 * 2200 * 1300 mm
• 2 * 2 hk + 3 * 3 hk pumpar
• Rostfria jets: 65 jets

Alpin 853
Kombipool för simträning och varmbad 
i sköna sittsäten.

• Spa: 2 liggsäten
• 4300 x 2200 x 1350 mm, 6050 liter
• Pumpar: 3st 3,0 HP + 1st 2,0 HP + 

cirkulations pump 0,53 HP
• Rostfria jets: 36 st
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Alpin 821 
Ett litet kraftpaket för motionssimning  
och skön avkoppling. 

• Spa: 6 platser varav 1 liggsäte
• Mått: 3850 x 2200 x 1200 mm
• Volym: 5500 liter 
• 3st 3,0 HP + 2st 2,0 HP + cirk. pump 

1 HP + Luftpump 1,5 HP
• Rostfria jets: 60 st

Träning och skön avkoppling för 
hela familjen

Alpin 870
En modernt designad pool med extra 
kraft i simtränaren och bra djup i 
poolen

• Spa: 5 platser varav 2 liggsäten
• 5800 * 2200 *1600 mm
• Volym: 11500 liter
• 1st * 2 hk + 4 * 3 hk pumpar
• Rostfria jets: 34 jets
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Kompositpooler kallas ibland 
glasfiberpooler, men det är fler lager än 
glasfiber i våra pooler, så ett mer korrekt 
namn är kompositpool. 
De är gjutna i ett stycke och monteras 
snabbt och enkelt. De har inga skarvar 
och kräver väldigt lite underhåll och de 
är starka, snygga och har en vacker och 
behaglig yta.

Kompositpooler av allra högsta 
kvalitet med tre vattentäta skikt och 
med livstidsgaranti mot läckage.

Compass är en av världens största tillverkare 
av kompositpooler, med över 30 års 
erfarenhet.

Compasspoolerna har livstidsgaranti mot 
läckage. Detta är unikt, och ger er maximal 
trygghet i framtiden.

Ytan på swimmingpooler från Compass är 
mjuk och behaglig att ta på. Den är också tät 
vilket minskar behovet av underhåll.

Strukturen i Compasspoolerna är elastisk, 
så bassängerna kan anpassa sig till rörelser i 
marken, som till exempel vid tjäle och frost.

Compasspoolerna är certifierade enligt ISO 
9001.

Våra Compasspooler  
– Allra bästa kvalitén på  
marknaden
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Brilliant
Prisvärd familjepool 
med trappa i hörnet.   

Brilliant 66
6,60 * 3,65 m 
27 m3, 1,40 djup

Brilliant 74
7,60 * 3,65 m 
32 m3, 1,40 djup

Brilliant XL 88
8,67 * 3,71 m 
45 m3, 1,50 djup

Kombinationen av den rena minimalistiska 
designen och den stora användbarheten gör att 
denna pool passar de flesta.

Endast XL 88 har bänk längs gaveln. 
66 och 74 har mer simutrymme.
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Riverina
Svängd form och 
sluttande botten.

Riverina 67 
6,7 * 3,44 m, 24 m3  
Djup 1.13 - 1.59  m 

Riverina 74 
7,4 * 3,75 m, 29 m3 
Djup 1.05 - 1.61 m 

Riverina 84 
8,4 * 3,75 m, 37 m3 
Djup 1.06 - 1.70 m

Riverina 94 
9,4 * 3,75 m, 42 m3 
Djup 1.06 - 1.79 m

Riverina 106 
10,6 * 3,75 m, 45 m3 
Djup 1.06 - 1.90 m

Riverinapoolen har en böljande form 
med en inåtsvängd långsida och två 
avslappningszoner.

Poolen har sluttande botten, med olika djup i 
olika delar av poolen, vilket gör att alla trivs, 
oavsett kroppslängd.
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Vogue
Avlång pool med 
trappa på långsidan

Vouge 71 
7,22 *3,65, 26 m3 
Djup 1,09-1,66 m

Vouge 82 
8,25 * 4,25 m, 36 m3 
Djup 1,09 m - 1,75 m 
 

Fast Lane
Ta en riktig simtur i en 
12 meter lång pool

Fast Lane XL 122
12,2 * 2,9 m, 43 m3 
Djup 1,5 m

Fast Lane är en av våra 
längsta pooler, den är på 
över tolv meter, så det går 
att simma på riktigt.

Poolen är en och en halv 
meter djup och har en hel 
bänk i kortsidan, samma 
som XL-Trainer.

Vougepoolen har en rolig och praktisk design. På 
långsidan finns en kombinerad trappa och stor sittyta

Det finns även en kombinerad trappa och 
avslappningszon i ena hörnet av poolen.
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Trainer
Träna i två simbanor

X-Trainer 45 
4,5 * 3,0 m, 15 m3 
Djup 1.24 - 1.49  m 

X-Trainer 58 
5,80 * 3,45 m, 22 m3 
Djup 1.13 - 1.52 m 

X-Trainer 82 
8,25 * 3,70 m, 36 m3  
Djup 1,09 m - 1,77 m

XL Trainer 72 FB
7,2 * 3,3 m, 23 m3 
Djup 1,50 m 

XL-Trainer 90 
Kommer i ny form i  
maj-juni 2017

XL-Trainer 110 
11,0 * 4,0 m, 52 m3 
Djup 1,12 m - 1,82 m

XL-Trainer 110 FB
11 * 4 m, 50 m3 
Djup 1.51 m 

XXL-Trainer 133 
13,3 * 4,5 m, 89 m3  
Djup 1,52 m 
 
45 o 58 har sittyta mellan trapporna. 
82 har två sittplatser i bortre gaveln. 
XL o XXL har hel sittbänk längs bortre 
gaveln.

Trainerpoolerna har två simbanor så att två 
personer kan simma och träna tillsammans.

De flesta poolerna har en sluttande botten och 
har därför olika djup i olika delar

Avslappningszoner på båda sidor och en bred 
integrerad trappa. 

Trainerpoolerna görs med den nya 
kolfibertekniken
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Calypso
Spa som samverkar 
med en compasspool 
2,66 * 2,37 m 
Djup 0,9 m 

Java
En vacker pool med 
trappa i romersk stil

Java 101 
10,10 * 3,82 m, 49 m3 
Djup 1,51 m 

XL Java 114 
11,40 * 4,00 m, 52 m3 
Djup 1,10 m - 1,69 m

Den klassiska designen på Java, med en romersk 
trappa på kortsidan och sluttande botten, skapar 
harmoni i din trädgård.
XL Java har hel bänk i kortsidan och 101 har två sittytor som på skissen.

Ett bubbligt spa i anslutning till poolen för de som 
vill slappna av och få en vattenmassage efter simturen.

Bubbelpoolen och poolen använder samma 
vattensystem, vilket gör att skötseln blir enkel.
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Yacht
Forsa fram i en 
exklusiv pool

Yacht
11,5 * 4.0 m, 42 m3  
Djup 1,5 m  

En pool med integrerat spa, 
inspirerad av båtliv och havet. Den 
här poolen har en unik och originell 
design med extra lyxiga detaljer.

På ena kortsidan sticker yachtens 
för ut i poolen och på fördäck finns 
en bubbelpool. Vattenmunstycken i 
”fören” ger dig en känsla av att stå på 
däck med vågor kring båten.

Runt bubbelpoolen är det ett 
teakdäck och runt omkring löper en 
rostfri reling.
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Aqua
Trappa i hörnet ger gott om 
plats för att simma

Den kompakta poolen som är lätt att 
placera även i den lilla trädgården eller 
inomhus.

Trappa i hörnet gör att du har gott 
om plats att simma trots att poolen 
inte är så lång.

Aqua 62
6,20 * 3,20 m, 21 m3  
Djup 1,40 m

Aqua 77
7,75 * 3,55 m 
Djup 1,50 m
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Fun
Två trappor på sidorna 
och gott om plats att 
simma i mitten.

Fun 74
7,45 * 3,7 m, 33 m3 
Djup 1,5 m 

Fun 80   
 8 * 3,75 m, 36 m3 
Djup 1,5 m

Fun 83   
8,3 * 3,80 m, 37 m3  
Djup 1,5 m

Fun 100 
10 * 4 m, 45 m3 
Djup 1,5 m

Två trappor med generöst med 
utrymme för att både sitta och 
gå ur och i poolen.

Poolen passar för både 
simträning och lek.

Långsidorna har fotsteg och 
handtag längs hela längden för 
säkerhet och bekvämlighet.
Fun 83 har inte bänk mellan trapporna, de 
andra modellerna har det. 
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Trend
Trappa längs hela gaveln, åtta 
meter lång.

8,30 * 3,6 m, 36 m3  
Djup 1,50 m 

En över åtta meter lång pool med 
plats för både simning och lek.

En rejäl trappa längs hela gaveln 
gör det lätt att gå i och ur eller sitta 
och umgås.

Långsidorna har fotsteg och 
handtag längs hela längden för 
säkerhet och bekvämlighet.
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Vantage 
– Automatisk rengöring

Ett helautomatiskt underhåll 
som både renar vattnet och 
poolytan.

Gör att vattnet i poolen blir friskare och 
hälsosammare.

Vantage fungerar med alla 
Compasspooler.

RolloCover
Exklusivt eldrivet poolskydd med 
lameller. Så starkt att det håller att gå 
på. 

Alla Compass XL pooler är 
förberedda för RolloCover. Men det 
går att montera RolloCover på alla 
pooler som har en rak kortsida.

 MaxiRibbs
För montering ovan mark utan 
kringfyllning.

Den ultimata lösningen när man 
inte kan eller får gräva
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Välj färg till din 
Compasspool
Skimrande färger inspirerade 
 av stränder från hela världen.

Bi-Luminite
Ytan på Bi-Luminite® och dess 3D-färg 
innebär en revolutionerande förändring. 

Dessa färger ändrar utseendet på en 
kompositpool tack vare små glittrande 
partiklar precis under topcoaten och har 
tre lager färg i stället för bara ett.
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Nova-färgerna
Nova-färgerna är några av de mest 
avancerade täckande gel-systemen i 
världen. 

Den genomskinliga holografiska 
effekten ger en distinkt briljans.



20

Våra Familypooler 
– Budget med garanti
Prisvärda pooler i två färger och två 
kvalitéer, med 10 eller 15 års läckagegaranti.

Familypoolerna är både prisvärda och har hög 
kvalitet. De görs i två olika serier Granit och Solid, 
båda har två vattentäta skikt.

FamilyPool

Lätt att installera alla 
Familypooler
En Familypool är enkel att montera. 
Från början av grävningen till 
badfärdig pool tar det oftast 3-4 dagar.

Många kunder väljer att installera 
sin nya pool själv med hjälp av en 
gräventreprenör. Spa o Bad erbjuder 
också helentreprenad, som inkluderar 
montering och installation.

Byggs på en ISO 9001-certifierad 
fabrik i Polen.

Granit – kraftigare byggd
Granitpoolerna har 15 års 
läckagegaranti och en stomme som är 
ca 25% kraftigare än solidserien och 
med en yta som är lättare att hålla 
ren. Välj mellan Blå Granit och Vit 
Granit.

Solid – lite lättare byggd
Solidserien har 10 års läckagegaranti 
och i färgerna Blå Solid och Vit Solid. 
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FamilyPool

Aktiv
Rektangulär pool med 
två trappor i hörnen.

En kompakt pool med 
mycket plats för lek och spel.

Trapporna är placerade i 
hörnen och ger därmed en 
lång simyta.

Villa 1
5,5 * 3,1 m 
15,6 m3 
Djup 1,55 

Villa 2
7,0 * 3,1 m 
18,6 m3 
Djup 1,55 

Villa 5
8,5 * 3,7 m 
31 m3 
Djup 1,55 

Aktiv 1
5,1 * 3,1 m  
13,9 m3 
Djup 1,50

Aktiv 2
6,3 * 3,1 m, 
17,8 m3 
Djup 1,50 

Aktiv 4
7,6 * 3,6 m 
27,7 m3  
Djup 1,55 

Villa
Rektangulär pool med 
romersk trappa.

Finns i tre storlekar från 5,5 till 
8,5 meter. Det gör att den passar 
både den stora och den lilla 
trädgården. Eller varför inte ha 
en pool inomhus?

Trappan är inbyggd i hela 
kortsidan och ger rejält med plats 
att sitta på.



22

FamilyPool

Garden
Den rundade poolen med 
stora trappan.

En Garden-pool kan du få i många 
olika storlekar.

Alla med mjukt rundade former och 
en rejäl trappa i ena kortsidan.

Garden 0
5,0 * 2,5 m 
9,2 m3 
Djup 1,35 

Garden 1
5,1 * 3,1 m 
13,7 m3 
Djup 1,55 

Garden 2
6,5 * 3,1 m 
18,4 m3 
Djup 1,55 

Garden 3
8,0 * 3,1 m 
23,5 m3 
Djup 1,55

Garden 5
8,0 * 4,0 m 
31,6 m3 
Djup 1,65 

Garden 6
10,0 * 4,0 m 
41,2 m3 
Djup 1,65
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FamilyPool

Oktagon
En liten åttkantig pool 
som får plats var som 
helst. 

3,3 * 3,3 m 
6,2 m3 
Djup 1,4 m

De mindre storlekarna passar 
fint att installera inomhus. 

Tänk att kunna simma hela 
vintern och titta ut på snön.
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Förutom själva poolen, behövs 
det en del utrustning runt 
omkring. 

När ni köper en pool från Spa o Bad, så 
går vi alltid igenom kringutrustningen 
tillsammans och ser till att ni får precis 
det ni behöver.

Rening av vattnet
• Sandfilter i rätt storlek för poolen
• Sand till sandfiltret
• Poolpump i rätt storlek för poolen
• Skimmer (utlopp från pool) monterad 

i poolen
• Jets (inlopp i pool) monterade i poolen
• Poolslang för att koppla ihop pool och 

pump
• Kopplingar och ventiler
• Lim och rengöring för att limma ihop 

kopplingar och slang
• Startkit kemikalier (puckar, granulat, 

ph+, ph-, algmedel, test)

Rengöring av poolen
• Rengöringskit, med T-pole 

(teleskopstång), bottensug, flytslang, 
borste och håv

Belysning i poolen

• Lampor monterade i poolen
• Transformator till belysningen

Isolering runt poolen
• Compasspoolerna har 70 mm 

pålimmad på sidorna och 100 mm 
medskickat till botten.

• Familypoolerna har 40 mm påsprutad 
isolering både på sidorna och botten

Grundutrusta din pool

Värmesystem
Poolvärmepump eller inkoppling till 
befintlig värmesystem.

Slangar och ventiler för valt system.

Poolskydd
Ett pooltak eller poolskydd för att hålla 
vattnet rent och förlänga badsäsongen.

Vi har en mängd olika varianter att välja 
på, bläddra framåt i broscyren så hittar 
du dem. 
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Belysning i många 
olika former
300 w belysning ingår som standard i 
poolpaketen. Ledbelysning som passar i de 
flesta 300 w belysningarna på marknaden. 
Powerledbelysning med den senaste 
tekniken ger mer belysning i mindre 
format

Rätt saltnivå 
automatiskt
Vi har tre olika automater för saltvatten:

• En prisvärd enkel saltvattenautomatik
• Saltvattenautomatik med inbyggd PH 

automatik
• Helautomatisk saltvattenautomatik 

med automatisk avkänning av både 
klorproduktion och PHvärde

Elskåp för 
poolpump
Motorskyddet tar hand om både över- och 
underspänning, till exempel skyddar om 
pumpen tar in luft. Timer samt on/off-
funktion. Tre automatiska återställningar av 
motorskyddet.

Plug and play 
pumphus
Pumphus isolerat med pump och filter 
med mera. Allt färdigmonterat efter era 
önskemål. 



26

Tillbehör till din pool
Simtränare  
Jet-stream, för montering i poolen. 
Finns i olika storlekar.

UV-ljus 
UV-ljus används istället för klor. 
Minskar klorförbrukningen med 
upp till 80%. Bra för både dig och 
miljön.

• 16w för Spa
• 40w för pooler upp till 35 m3
• 75w för pooler upp till 70 m3

Poolrobot
Poolrobot från välkända Zodiac. 
Städar både botten och väggar. 
Mycket lättanvänd ”Plug & Play”.

Trappräcke 
Två olika modeller.

Värmeväxlare 
Används för att värma upp 
poolen. Kopplas till exempel till 
en befintlig värmepump. Bästa 
lösningen om ni ska docka till 
befintligt värmesystem. Finns 
i rostfritt eller titan och i olika 
storlekar

Utedusch 
soluppvärmd
Perfekt för att duscha 
av sig före badet. 
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Förläng er badsäsong med en 
effektiv värmepump
Med ett bra system för poolvärme 
kan ni börja bada tidigt på våren 
och ta ett dopp långt in på hösten.

• Vi säljer LEABs värmepumpar:
• Mycket låg ljudnivå.
• Mycket bra Cop-värde.
• Titan/plast-växlare som klarar saltvatten
• R 410-gas för bästa verkningsgrad. 

(Upp till 10 % bättre verkningsgrad 
jämfört med pumpar som har R 407-
gas)

• Skrollkompressor i alla de större 
pumparna, detta ökar också 
verkningsgraden på pumpen

• Flyttbar display som standard, för 
lättare manövrering av pumpen

• Värmekännare i poolen som tillbehör

Det finns sex olika 
värmepumpar i denna serie
Siffrorna anger ut-effekt och 
förbrukning:

1-fas och kolvkompressor
• 5,6 kW 1,1 kW

• 7,8 kW  1,6 kW

• 9,5 kW  1,9 kW

3-fas och skrollkompressor
• 12,5 kW  2,5 kW

• 17 kW  3,3 kW

• 26 kW  5,0 kW
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Gedigen kvalitet
Alpin Spa är vårt eget märke. Vi 
direktimporterar och har hittat en 
leverantör med mycken gedigen 
kvalitet till verkligt bra priser. 

Välisolerade spabad
Alpin Spa är riktigt välisolerade med 
25+25 mm isolering med 25+40 mm 
som tillval. Helgjuten glasfiberbotten 
och extra tjockt lock. Så du kan bada 
året om utan att ruinera dig.

Många tekniska finesser
Alpin spabad och simspa har många 
finesser och senaste tekniken.
Tystgående pumpar, ledbelysning och 
owerflow uttag. Wifi som tillval



29

Alpin 852
Stort spabad med sköna djupa säten för 
den stora familjen.

• 8 platser varav 3 liggsäten
• 3800 x 2200 x 980 mm, 2700 liter
• 3st 2,0 HP + cirkulation pump 0,53 

HP + Luftpump 1,5 HP
• Rostfria jets: 78 st

Alpin 851
Vårt största spabad med plats för hela tio 
personer och massor av skön massage .

• 10 platser varav 4 liggsäten
• 3800 x 2200 x 1050 mm,1850 liter
• 1st 3,0 HP, 2st 2,0 HP + cirk.s pump 

0,53 HP + luftpump 1,5 HP
• Rostfria jets: 158 st

Stora spabad med plats för hela 
familjen eller alla vännerna
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Moderna designspa – 3 till 8 personer
Alpin 803
Det största spabadet i den här serien med 
hela sju sittsäten och ett liggsäte.

• 8 platser varav 1 liggsäte
• 2790 x 2200 x 940 mm, 1950 liter
• 3st 3,0 HP + cirk.pump 400W
• Rostfria jets: 112st 

Alpin 808
Litet designat spabad med två liggsäten, 
mycket massage och varmbad för den lilla 
familjen.

• 3 platser varav 2 liggsäten
• 2130 x 1650 x 875 mm, 795 liter
• 2st 2,0 HP + cirk.pump 400W
• Rostfria jets: 43st 

Kabinetten till våra designspa finns i 
två färger – Wood och Grå
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Alpin 806
Designspa med ett liggsäte och mycket 
massage och avslappning.

• 6 platser varav 1 liggsäte
• 2230 x 2230 x 940 mm, 1250 liter
• 2st 2,0 HP + cirk-pump 400W
• Rostfria jets: 49st

Alpin 805
Designspa med två liggsäten och mycket 
massage och avslappning.

• 5 platser varav 2 liggsäten
• 2230 x 2230 x 940, 1250 liter
• 2st 2,0 HP + cirk.pump 400W
• Rostfria jets: 61st
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Spabad för upp till fem personer

Alpin 812B
• 5 platser varav 2 liggsäten
• Mått: 230 x 220 x 94, 1350 liter
• 2 speed pump
• 16 amp, 1 fas el
• Rostfria jets: 29 st

Alpin 828
• 4 sittplatser
• 190 x 190 x 90, 874 liter
• 1st 2 hk pump 1st 0,53 hk cirkpump
• Rostfria jets: 65 st

Alpin 830 och 830B
• 5 platser varav 1 liggsäte
• 190 x 190 x 95, 874 liter
Alpin 830:
• 2st 2,0 HP + cirkulation pump 0,53 

HP Luftpump 1,0 HP. 3-fas.
• Rostfria jets: 54st
Alpin 830B:
• 1 st 2 speed pump, ingen cirk.pump 

eller luftpump
• 16 amp, 1 fas el
• Rostfria jets: 31
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Alpin 801B
• 6 platser varav 1 liggsäte
• 223 x 223 x 94, 1250 liter
• 2 speed pump
• 16 amp, 1 fas el 
• Rostfria jets: 28 st

Alpin 862
• 5 platser varav 2 liggplatser
• 230 x 230 x 100, 1500 liter
• 2 st 3 hk pumpar, 1 st 1 hk cirkpump, 

1,5 hk luftpump
• Rostfria jets: 88 st

Alpin 868
• 5 platser varav 3 liggplatser
• 230 x 230 x 95, 1550 liter
• 2 st 3 hk pumpar, 0,53 hk cirkpump
• Rostfria jets: 77 st

Spabaden är i färgen ”Silver Marmor” och 
kabinetten är mörkgrå som standard, men kan 
beställas i andra är färger. 801 och 812 har ett 
kaffefärgat kabinett.
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Alpin 879
• 6 platser varav 1 liggsäte
• 220 x 220 x 95, 1250 liter
• 2st 2,0 HP + cirk.pump 0,53 HP
• Rostfria jets: 45st

Alpin 877 och 877B
• 5 platser varav 2 liggplatser
• 220 x 220 x 95, 1250 liter
• Värmare: 1st 3 KW
877:
• 2st 2,0 HP + cirk. pump 0,53 HP
• Rostfria jets: 50 st
877B:
• Cirkulationspump: 400 w 
• Inga jets

Alpin 876
• 5 platser varav 2 liggsäten
• 240 x 240 x 93, 1560 liter
• 3st 2,0 HP + cirkulation pump 

1,0 HP + Luftpump 1,5 HP
• Rostfria jets: 157 st
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Alpin 878
Trevligt spabad med fyra stora och djupa 
kaptenssäten laddade med avslappnande 
varmvattenmassage.

• 6 sittplatser
• 2200 x 2200 x 950 mm, 1250 liter
• Rostfria jets: 40st
• 2st 2,0 HP + cirkulation pump 0,53 HP

Alpin 865
Stort runt spabad med formgjutna 
säten för bästa komfort perfekt att 
sänka ner i altanen.

• 6 sittplatser, runt spabad
• 2350 x 2350 x 950, 1370 liter
• 2st 2,0 HP + cirkulation pump 

1,0 HP
• Rostfria jets: 55st

Alpin 832
Familjespa med gott om plats 
för hela familjen där alla 
kan hitta en perfekt plats för 
avslappnande och varmt bad.

• 6 platser varav 1 liggsäte
• 2500 x 2000 x 950, 1440 liter
• 3st 2,0 HP + cirk. pump 0,53 

HP + Luftpump 1,5 HP
• Rostfria jets: 103st

Spabad för upp till sex personer
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Pooltäckning och överdrag
Med ett överdrag håller du poolen ren och förhindrar att både vatten 
och värme dunstar. Vill du spara mer energi och förlänga badsäsongen 
rejält – satsa på ett pooltak! 

Automatisk pooltäckning
Dolda skenor och nedsänkt upprullare. 
Elegant, diskret och lätt att sköta.

Pooltäckning med rör
Bra skydd till låg kostnad. Rullas upp 
runt sig själv och kan sedan bäras iväg. 
Så starkt att det håller att gå på. Finns i 
flera färger.

Z-Poolskydd
Ett ett robust och lätthanterligt pool- 
skydd som du monterar själv. Dras 
snabbt ihop som ett dragspel

Lamelltäckning
Prisvärd lamelltäckning för alla pooler.

Finns både som fast och på skena så 
rullen kan skjutas bort från poolen. Kan 
även monteras nedsänkt.
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Prisvärda pooltak för självmontering
För dig som är lite händig och vill 
ha ett bra pooltak.

Taken tål 100 kg/kvm i snöbelastning 
och är gjorda i 10 mm kanalplast. Färg 
på bågarna är svart.

Air-räls är en modern räls utan synliga 
skruvar och är dessutom säker och 
trampvänlig

Tre meter extra räls ingår, så ni kan 
skjuta bort taket helt från poolen

Levereras i box inklusive verktyg för 
montering

Boxtaken finns i tre storlekar
Small  3,25 * 6,5 m höjd 0.82 m 
Medium 3,75 * 7.7 m höjd 0,93 m 
Large  4,25 * 8,6 m Höjd 1.02 m

Färdigmonterade pooltak
Taken levereras i färdigmonterade 
sektioner.

• 10 mm kanalplast (polykarbonat) i 
hela taket.

• Färgen är Svart.
• Ingår 3 meter extra räls för att parkera 

taken utanför poolen
• Välj skjutluckan på höger eller vänster 

långsida på den största sektionen.
• Taken tål 100kg/m2 i snöbelastning

XS – 3,25x5,18, höjd 0,80, 2 sektioner

S – 3,25x6,50 höjd 0,87, 3 Sektioner

M – 3,75x7,70 höjd 0,87, 3 Sektioner

L  – 4,25x8,62 Höjd 0,95, 4 Sektioner
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Hållbara pooltak från Aluna
Skräddarsydda pooltak i hög kvalitet som är enkla att öppna och 
stänga och som tål svensk vinter med snö och vind.

Varje pooltak specialanpassas efter era önskemål när det gäller mått 
och färg, helt utan extra kostnad.

Alunas pooltak klarar snötyngder även 
i norra Sverige. Upp till 100 kg/kvm 
i snöbelastning som standard och kan 
beställas för 200 kg/kvm.

Pooltaket kan öppnas och stängas av en 
person.

Spa o Bad erbjuder montering.

Fördelar med pooltak
• Lättare att hålla rent – mindre tid för 

underhåll.

• Fungerar som solvärmare – lägre 
kostnader för uppvärmning och längre 
säsong.

• Säkrare pool – förhindrar att småbarn 
och husdjur ramlar i.
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Atlanta
Mjuka elliptiska bågar gör det 
möjligt att få låg höjd.

Flat
Alunas nyaste tak. Helt platt, 
viks upp och tar nästan ingen 
plats. 

Exclusive Line
Extremt lågt pooltak ger ett 
exklusivt intryck och 
klarar mycket snö

Wariant light 
Taket har klarglas på alla sidorna 
och på långsidorna är kantbalken 
uppflyttad för att taket ska få ett 
lättare utseende med klarglas en bit 
upp på taket.
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ECO
Ett riktigt lågt och snyggt pooltak 
som är extra hållbart. 

Hjul eller räls?
Aluna pooltak kan gå på räls eller på hjul 
på hårt underlag.

NEO Light R1
Extremt lågt pooltak med ger 
ett exklusivt intryck och klarar 
mycket snö

NEO R1
En lite högre version av 
föregående där det går att simma 
under taket. 
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Duo
En hög sektion och  
resten låga ger stor flexibilitet.

Seniore
Ett tak med rymd  
som är enkelt att dra av och på.

Admiral
Stort utrymme runt poolen  
tack vare sina nästa lodräta väggar.

Classic
Ett pooltak med klassisk  
design, kombinerad med modern teknik.

Delta
Spännande bågar  
som ger rymd och fartkänsla

Opera
Konisk form ger rymd och ett estetiskt 
utseende.

Orion
Med en rund halvkupol som avslutning, 
vilket ger en härlig yta för avslappning.

Pacific
De nästan raka väggarna ger maximalt 
med utrymme att gå runt poolen.



42

Ufo
Runt tak för pool eller spa, upp till tio 
meter i diameter.

Välj färg på bågarna!
Alunas pooltak kan beställas i valfri färg 
på bågarna. Matcha med huset, staketet 
eller utemöblerna.

ArtSPA
Perfekt tak för ett spabad eller 
trädgårdsmöbler. 

Garage
Ett tak för bilen eller alla familjens 
cyklar. 

Aluwall
Ett pooltak som monteras mot en vägg. 

Organic Line
Strömlinjeformer som gör den vädertålig. 

Veranda
Kan användas som pooltak eller uterum.



43

Spa o Bad började 
sälja pooler 1991
Spa o Bad i Sverige AB etablerades 1991. 
Inom företaget finns lång erfarenhet 
av hus och trädgård, pooler, pooltak, 
spabad, värmepumpar till pooler med 
mera.

Vi tar hand om hela kedjan
Företaget har cirka tio anställda, med egna 
grävmaskiner och lastbilar för pooltransporter och 
levererar all service, från sättningar, installationer, 
transporter och service.

Från pooler med duk till stabila 
kompositpooler
Spa o Bad arbetade de första åren med att sälja 
och montera enklare pooler, som består av en duk, 
pooler med en så kallad ”liner”. 

Sedan 2002 har Spa o Bad helt gått över till 
att sälja och montera pooler tillverkade av 
kompositmaterial, som har väldigt många fördelar, 
och håller mycket hög kvalitet.

Spabad och kombipooler
Spa o Bad importerar och säljer spabad och 
kombipooler där du kan både simma och koppla 
av bland bubblor. 

Återförsäljare i hela landet
Spa o Bad har återförsäljare spridda över Sverige 
och Norge. Det gör att vi kan ge lokal service 
till alla, även de som inte bor i Skåne där vårt 
huvudkontor ligger.
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Kontakta gärna någon av våra 
duktiga  återförsäljare

Spa o Bad i Sverige AB
Huvudkontor 
Munkarp 601 
243 91 Höör

info@spaobad.com 
0413-55 05 05 
Org nr: 556434-9404

Läs mer på www.spaobad.com

Spa o Bad i Kalmar
Franska vägen 5b 
393 56 Kalmar

kalmar@spaobad.com 
0480-36 20 50


