Uppdaterat sortiment 2020

Nya Spabad Alpin XD

Overflow Spa

Spabad med integrerad överflödesränna, utjämningstank på 600 liter samt inbyggt sandfilter

Alpin XD-88 Overflow
Mått: 240 × 240 × 95 cm
Vikt: 480 kg
Pumpar: 2 st 2 hp och 1 st 3 hp
Antal jets: 89 st
Inbyggt 400 mm sandfilter

Alpin XD-89 Overflow
Mått: 240 × 240 × 95 cm
Vikt: 480 kg
Antal jets: 79 st
Inbyggt 400 mm sandfilter

Alpin XD-99 Overflow
Mått: 380 × 240 × 95 cm
Vikt: 1100 kg
Antal jets: 119 st
Inbyggt 400 mm sandfilter

(sand eller glaskulor ingår ej)

(sand eller glaskulor ingår ej)

Modernt spabad med en rad olika
konfigurationsmöjligheter bland
färg, utförande och effekt

(sand eller glaskulor ingår ej)

Alpin XD-8
5 sittplatser & 1 liggplats
Mått: 220 × 220 × 97 cm
Vikt: 360 kg
Pumpar: 2 st 2 hp
Antal jets: 76 st Black Phantom

Alpin XD-9
7 sittplatser
Mått: 220 × 220 × 97 cm
Vikt: 400 kg
Pumpar: 2 st 2 hp
Antal jets: 68 st Black Phantom

Alpin XD-16
5 sittplatser & 2 liggplatser
Mått: 240 × 240 × 93 cm
Vikt: 500 kg
Pumpar: 2 st 2 hp och 1 st 3 hp
Antal jets: 120 st Black Phantom

Alpin XD-200
5 sittplatser & 1 liggplats
Mått: 230 × 240 × 95 cm
Vikt: 600 kg
Pumpar: 2 st 2 hp och 1 st 3 hp
Antal jets: 89 st Black Phantom

Alpin XD-201
5 sittplatser & 1 liggplats
Mått: 200 × 200 × 92 cm
Vikt: 300 kg
Pumpar: 2 st 2 hp
Antal jets: 51 st Black Phantom

Alpin XD-202
3 sittplatser & 2 liggplatser
Mått: 220 × 220 × 95 cm
Vikt: 400 kg
Pumpar: 1st 2 hp och 1 st 3 hp
Antal jets: 61 st Black Phantom

Alpin XD-207
7 sittplatser & 1 liggplats
Mått: 275 × 230 × 95 cm
Vikt: 680 kg
Pumpar: 1 st 2 hp och 2 st 3 hp
Antal jets: 103 st Black Phantom

Swimspa

2 modeller/2 storlekar + ett kraftigt flod-swimspa
med steglös motström för den vana simmaren

Alpin XD-Swim 2
3 sittplatser + Simplats
Mått: 568 × 215 × 155 cm
Vikt: 2000 kg
Pumpar: 3 st 3 hp och 1 st 2 hp
Antal jets: 51 st,
varav 9 st motströmsjets.

Alpin XD-Swim 3
2 sittplatser + Simplats
Mått: 440 × 225 × 150 cm
Vikt: 1300 kg
Pumpar: 4 st 2 hp
Antal jets: 28 st,
varav 3 st motströmsjets.

Samtliga spabad går att få med extra belysning,
wifi, extra isoleringsgardiner och ljudsystem

Alpin XD-Swim FLOOD
2 sittplatser + Simplats
Mått: 587 × 226 × 146 cm
Vikt: 1800 kg
Antal jets: 27 st
Motströmspump: 1 st 3,8 hp
Cirkulationspump: 1 st 1,0 hp
Massagepump: 1 st 2,0 hp

Läs mer på:
www.spaobad.com

Fyra nya poolmodeller från Familjepool

Familjepool Elegant

En stilren pool med en klassisk
trappa, som ger enkel access.

Elegant 2
Elegantpoolen med sin hela trappgavel passar de
flesta moderna miljöerna med sin klassiska design.
Mått: 6,2 m x 3,1 m. Djup: 1,5 m

Elegant 3
För er med något mer plats i trädgården väljs
denna något längre modellen med fördel.
Mått: 7,5 m x 3,1 m. Djup: 1,5 m

Familjepool Komfort

Större glasfiberpool, med en mer
arkitektonisk trappa

Komfort 2
Även denna pool har en hel trappa i gaveln, men
trappans djup är större i poolens mitt. Denna
djupare del används ofta som relax-yta.
Mått: 6,3 m x 3,1 m. Djup: 1,5 m

Komfort 3
Denna pool har samma trappa som komfort 2
men ett längre format.
Mått: 7,5 m x 3,1 m. Djup: 1,5 m

Vi har utökat vårt sortiment med 2 nya pooler
i Familjeserien – Elegant och Komfort. 2 nya
pooler med nya mått och trappalternativ.

Läs mer på:
www.spaobad.com

Alpin pooltak. Made in Sweden
Alpin pooltak, framtagna för att klara Nordiska
förhållande, står emot höga snötyngder och
klarar kraftiga stormvindar. Ett Pooltak från Alpin
gör även poolen mer säker för olyckor.
En investering för er med pool som vill förlänga
er badsäsong, höja värmen i poolen samt ha en
täckning över poolen som består.
Dessa finns i olika modeller, från låga pooltak
till höga uterumsliknande pooltak.

Alpin Pooltak M10
Lågt pooltak med full vinterklassning.
Kanalplast på toppen av taket för bättre isolering.
Profilstorleken i dessa Alpin M10 pooltak kan
endast få i XXL-dvs 50 mm x 83 mm.

Alpin Pooltak M20
Klassiskt välvt pooltak. Ett förhållandevis lågt tak
som möjligör badande under taket, samtidigt som
det inte upplevs som speciellt högt. Finns att få i
många olika storlekar. 4 mm solid, transparent
polykarbonat eller kanalplast finns att tillgå.

Alpin Pooltak M30
Storsäljaren som utseendemässigt kan väljas helt i
klarplast. Alternativt kombineras med klarplast och
kanalplast för att dra nytta av de bättre isoleringsegenskaper som kanalplast medför. Samtidigt ger
taket bra in- och utsyn för de badande.

Alpin Pooltak M40
Klassiskt välvt pooltak med riklig höjd för de som
vill ha mer plats under pooltaket. Med M40 pooltak
över er pool ges fler möjligheter för poolhäng utöver
det vanliga, med plats för större möblemang, eller
varför inte ett kompletterande spabad.

Alpin Pooltak M50
Det bästa alternativet för högresta pooltak om man
vill kunna gå längst bägge långsidorna på poolen.
God insyn och gott om plats för möblemang.
En stor skjutdörr i valfri gavel ingår.

Alpin Pooltak M60
Denna modell kombinerar en välvd design på ena
sidan med en mer sluttande på andra sidan av taket.
God gångmöjlighet längs poolens ena sida och en
omsvepande panorama-känsla på den andra.
Stor låsbar gaveldörr är inkluderat i valfri gavel.

Läs mer på:
www.spaobad.com
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