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SPABAD

Vi säljer spabad som passar dig och
din personliga stil. Vi tillhandahåller
mindre spabad med plats för 2 personer
till spabad som rymmer hela 7 personer.
Spabad som kan integreras med din
ute- eller innemiljö. Nedsänkta för en
platsbyggd känsla, eller för montering
ovanmark. Med tidlösa kabinetter och
tillbehör. Spabad med motströmjets,
som du kan simma i och spabad för
offentlig verksamhet. Samtliga spabad
från USSPA kan justeras utifrån ditt
unika behov.
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USSPA
Vår serie av elegant designade spabad med exklusiva funktioner
och toppkvalité. Med omfattande hydroterapi och effektiv drift kan
våra exklusiva spabad tillföra många njutbara stunder i vardagen.

Med omfattande hydroterapi och effektiv
drift kan våra spabad från USSPA tillföra
många njutbara stunder i vardagen. Dessa
spabad är för dig som söker perfektion och
maximal upplevelse i kombination med
högklassig teknologi.
Den unika formen av iNwave® liggsäten, den
enda i sitt slag, introducerar obeskrivlig komfort
och ovanlig användbarhet kring massagefunktioner. Tekniken gör det möjligt att fastställa massageställningen runt fötterna på olika ställen för
personer med olika höjd. INwave®-liggsäten ger
också möjligheten att sitta i båda riktningarna.
Enkomfort du helt enkelt måste prova på.
Design av ett spa är inte bara skalet. En unik
design av USSPA appliceras också i de minsta
detaljerna såsom Boost ControliN eller nackkuddarna. De viktigaste delarna i spaet har också
fått ett nytt utseende och förbättrad funktion,
inklusive lock och kabinett med alla tillbehör.
En helt ny design ger nya möjligheter till spaoch kabinettbelysning.
RESPEKT FÖR ERGONOMI

Konturerna utarbetas med total respekt och kunskap om ergonomi, vilket garanterar rätt kroppspositioner på varje plats. Lutningen och formen
på de unika sätena balanseras så att kroppen
inte transporteras bort av vatten, vilket gör att du
kan slappna av helt. Den rätta kroppsställningen
med lämplig layout av lämpliga typer av strålar
och optimal vattentemperatur är de viktigaste
förutsättningarna för effektiv massage. De flesta
positionerna möjliggör nedsänkning av hela
kroppen under vatten.
INTIMA ZONER

Formen på alla positioner och deras ömsesidiga
komposition är utformade så att alla stolar och
liggsäten kan ockuperas samtidigt. Tack vare den
unika lösningen - flervåningsgolv, ger det bra
utrymme för ben och fötter, samtidigt som varje
individ får sitt eget personliga utrymme.
UTRYMME FÖR VATTEN

Inte bara ergonomin utan även fysiska regler
måste respekteras vid utformningen av spa. I våra
spa kan vattnet också “stiga upp” även i bredden
och vattennivån förblir under kanten även när alla
platser är fyllda.

Spabad

I spabad från USSPA flödar vattnet helt fritt.
Dess smarta design utan hinder och hörn gör
att det inte samlas förorening eller smuts i
spaets inre delar.
INTELLISMART® ELECTROPACK

iNwave® LIGGSÄTEN

IN I SISTA DETALJ
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OAVBRUTET FLÖDE

Det tekniska hjärtat av varje spa är elektropacken.
USSPA har utvecklat sin egen USSPA iNtellismart® elektropack, som introducerar helt ny
uppfattning om spa-kontroll och användning.
USSPA iNtellismart® är exceptionellt tack vare
två intelligenta styrsystem ISM® och ICM® med
många unika funktioner.
ISM® – INTELLIGENT SYSTEM MANAGEMENT

Variabla kontrollmetoder:
iNcontrol piezo knappar – unika kontroller placerade direkt på spaet med hjälp av upplysta piezo
knappar, kombinerat med den unika iNvision®
displayen.
USSPA SmartApp mobilapplikation – våra spa
från USSPA är de första spa som kontrolleras som
standard via mobilapplikation (tillgänglig för iOS,
Google Play). Applikationen kommunicerar via
Bluetooth och Internet.
webbapplikation – om du ansluter ditt spa till
Internet är det möjligt att styra det från var som
helst i världen. Denna funktion är en annan unik
standardutrustning för denna spaserie.
integration i hemkontrollsystem – i enlighet med
de faktiska trenderna är dessa spa redo att integreras i de smarta hemkontrollsystemen.
ICM® – INTELLIGENT CLEANING MANAGEMENT

Det andra styrsystemet för USSPA iNtellismart®
elektropack är utrustat med skräddarsytt automatiskt system för permanent underhåll av rent
vatten i spaet. Filtreringsoperationen och ozoneringen justeras automatiskt beroende på spa-storleken och i synnerhet intensiteten i användningen.
Processens lägsta möjliga energiförbrukning beaktas också. Den innehåller en helt unik funktion,
som endast finns i våra Exklusiva Spa.
SJÄLVDIAGNOSTIK

Det nya elektropacket är den enda på marknaden
för att identifiera startfel hos elektriska komponenter i tekniken. Systemet möjliggör spa-drift
även i händelse av en defekt komponent.

USSPA
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I mellansegmentet hittar ni Vibes från USSPA. Dess
konstruktion i systemet MassiveShell Construction
består av vakuumformad acrylate, glasfiber och
isolering i polyuretan. Lagerkombinationen och dess
formgivning möjliggör extra hög hållbarhet.

Vibes från USSPA
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Taurus

Taurus

Orion
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Spabad

USSPA
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Persea

De flesta av våra spabad från USSPA går att få med
ett vackert yttre hölje i massivt trä, där det ofta finns
ytterliggare valmöjligheter gällande träts slutfinish.

Columba
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Spabad

USSPA
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Columba är är en av våra största modeller med plats för
upp till 7 personer. Spabadet har två liggplatser som du
kan ta extra plats i. Det har funktioner utöver det vanliga,
men som inte för den delen är svåra att manövrera.

Columba
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Vibes från USSPA
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Spabad

USSPA
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USSPA
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Vibes från USSPA

Swimspa XL
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Spabad

USSPA
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Swimspa XL har en tidlös design med rena linjer.
Denna XL-modell ger dig gott om utrymme både för
att både koppla av och för att komma i form, tack vare
de starka inbyggda motströmjetsen. Swimspa XL
kan anpassas med gedigna tillhörande lock – både
automatiska och mekaniska.

Swimspa XL
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Vibes från USSPA
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Spabad

Persea

USSPA
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USSPA Premium Line

Tidlös design sammanslaget med elegant utformning,
omfattande massage och härlig komfort. Varje spabad
kan anpassas gällande färg och tillbehör.

Lounge

Columba

Orion

Persea

7 platser, varav 4 liggplatser
Mått: 250 × 225 × 115 cm
Volym: 1 670 liter, Vikt: 500 kg
Vattenjets: 78 st
Luftpump: 1,2 kW
Vattenpumpar: 2 st 5 HP
Värmare: 6 kW
Tillgänglig i färg: S2, S5
Tillgänglig med kabinett: K1, K3

7 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 225 × 241 × 105 cm
Volym: 1 420 liter, Vikt: 460 kg
Vattenjets: 68 st, Luftjets: 15 st
Luftpump: 1,2 kW
Vattenpumpar: 2 st 5 HP
Värmare: 6 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med alla kabinetter

6 platser, varav 1 liggplatser
Mått: ø 238 × 100 cm
Volym: 1 250 liter, Vikt: 430 kg
Vattenjets: 58 st, Luftjets: 14 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 2 st 5 HP
Värmare: 6 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med alla kabinetter

5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 201 × 216 × 89,5 cm
Volym: 930 liter, Vikt 360 kg
Vattenjets: 57 st, Luftjets: 14 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 1 st 5 HP / 1 st 3 HP
Värmare: 6 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med alla kabinetter

Taurus

Virgo

Draco

Lyra

6 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 225 × 225 × 94 cm
Volym: 1 170 liter, Vikt: 410 kg
Vattenjets: 59 st, Luftjets: 12 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar:
1 st 5 HP / 1 st 3 HP
Värmare: 6 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med kabinett:
K1, K2, K3, K4, K5, K6

6 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 225 × 225 × 94 cm
Volym: 1 370 liter, Vikt: 430 kg
Vattenjets: 66 st, Luftjets: 14 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar:
1 st 5 HP / 1 st 3 HP
Värmare: 6 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med alla kabinetter

4 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 185,5 × 215 × 88,5 cm
Volym: 820 liter, Vikt: 320 kg
Vattenjets: 44 st, Luftjets: 15 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar:
1 st 5 HP / 1 st 3 HP
Värmare: 2 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med alla kabinetter

3 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 160,5 × 216 × 83 cm
Volym: 660 liter, Vikt: 290 kg
Vattenjets: 30, Luftjets: 13
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 1 st 5 HP
Värmare: 2 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med alla kabinetter
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USSPA
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Happy Spa

Ett högkvalitativt sortiment av mindre spabad från
USSPA, när du har begränsat med yta eller på annat
sätt inte vill att ditt spabad ska ta för stor plats.

Swimspa från USSPA

En enastående pool som kan användas året runt. Låg
driftskostnad och temperatur som går att anpassa till
just dina behov och förutsättningar.

Aston

Noel

Swimspa M

Swimspa XL

4 platser, varav 1 liggplats
Mått: 195 × 199 × 79 cm
Volym: 860 liter, Vikt: 310 kg
Vattenjets: 31 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 1 st 3 HP
Värmare: 2 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med kabinett: K1, K3, K5

4 platser
Mått: ø 200 × 90 cm
Volym: 950 liter, Vikt 290 kg
Vattenjets: 31 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 1 st 3 HP
Värmare: 2 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med kabinett: K1, K3, K5

Mått: 457 cm x 239 cm x 124 cm
Volym: 7 400 liter, Vikt: 800 kg
Swimjets: 6 st
Hydromassage Jets: 13 st
Vattenpumpar: 3 st 5 HP
Tillgänglig i färg: S2, S5
Tillgänglig med kabinett: K1, K3

Mått: 550 cm x 250 cm x 134 cm
Volym: 10 200 liter, Vikt: 950 kg
Swimjets: 6 st
Hydromassage Jets: 15 st
Vattenpumpar: 3 st 5 HP
Tillgänglig i färg: S2, S5
Tillgänglig med kabinett: K1, K3

Motström med upp till 3 000 liter / minut

Motström med upp till 3 000 liter/minut

Benjamin

Spabad för swimspa

Spabad för swimspa

3 platser, varav 1 liggplats
Mått: 155 × 200 × 76 cm
Volym: 600 liter, Vikt: 270 kg
Vattenjets: 24 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 1 st 3 HP
Värmare: 2 kW
Tillgänglig i alla färger
Tillgänglig med kabinett: K1, K3, K5

3 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 225 × 225 × 86 cm
Volym: 1 200 liter
Vikt: 350 kg
Vattenjets: 49 st
Luftjets: 11 st
Tillgänglig i färg: S2, S5
Tillgänglig med kabinett: K1, K3

3 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 225 × 225 × 86 cm
Volym: 1 200 liter
Vikt: 350 kg
Vattenjets: 49 st
Luftjets: 11 st
Tillgänglig i färg: S2, S5
Tillgänglig med kabinett: K1, K3
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USSPA färgval

Det inre skalet i ditt USSPA-spabad kan fås i upp till 10
olika färger för att matcha eller bryta av din omgivning.
Rådfråga oss gärna om bästa möjliga val för dig.

Slitstark Kabinett

Den närmast underhållsfria kabinetten av massivt
trä är en attraktiv förlängning av ditt spabad. Dessa
kabinetter är tillverkade av massivt trä behandlade
med Thermowood-teknik. Förutom dess estetiska
egenskap, ger Thermowood andra praktiska fördelar.
Den miljövänliga träytan förbättrar markant spabadets
motståndskraft – gör det mindre absorberande och
mer resistent mot parasiter och väderförhållanden.
Tonen är mörk, men får på sikt en vacker mer ljus
patina när den utsätts för UV-strålning. Du kan enkelt
oljebehandla för att få tillbaka den mörka tonen.

Skal

S1.
Bluegrass

S2.
Gypsum

S3.
Mystic
Emerald

S4.
Ocean
Wave

S7.
Midnight
Opal

S8.
Copper

S9.
Oyester
Opal

S10.
Nickel

LK1.
Almond

LK2.
Blue

LK3.
Bordeaux

LK4.
Forest

LK7.
Teak

LK8.
Walnut

LK9.
Dark Grey

S5.
Sahara

S6.
White Pearl

LK5.
Grey

LK6.
Navy

Lock - Konstläder

Kabinett - Varianter

Lock - Impregnerat tyg

KI1.
Smooth
Grey

KI2.
Beige

KI3.
Beige
Stripes

KI4.
Grey

KI7.
Blue

KI8.
Red

KI9.
Red
Stripes

KI9.
Grey
Stripes
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Spabad

KI5.
Light Beige

KI6.
White

K1.
Standard

K2.
Standard,
rostfri kant

K3.
Massiv yta

K7.
ICE-COOL,
Standard

K8.
ICE-COOL,
massiv yta

K9.
ICE-COOL,
delad
massiv yta

K4.
Massiv yta,
rostfri kant

K5.
Delad
massiv yta

USSPA

K6.
Delad
massiv yta,
rostfri kant
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Locklyftare

Vattnet i ditt spabad behöver skyddas mot mekaniska
föroreningar, termiska förluster men även fuktighet.
Spalocket tillhandahålls som en del av standard
spa-utrustning och är ett oumbärligt verktyg. Det
kommer att vara användbart om du inte använder
ditt spabad eller swimspa. Det bidrar markant till att
förbättra spaets energieffektivitet.

Extra tillbehör

Vi erbjuder även matchande tillbehör till ditt
USSPA-spabad i samma slitstarka och eleganta
Thermowood-utförande.

För enklare hantering av spalocket kan man välja en
locklyftare som komplement. Välj den modell som
passar just ert behov.

Coverlift – rostfri locklyftare
En locklyftare i rostfri stål till våra traditionela spa-lock.
Underlättar hanteringen av det termiska skyddet medan
du öppnar och stänger locket. Möjliggör att smidigt
placera locket sidan av när du använder spabadet.

Liggstol med nackstöd
Efter en härlig avkoppling i spaet kan du koppla av ett
ögonblick på en designstol, som perfekt avslutar din
relaxupplevelse. Mått: 2000 x 700 x 570 mm

Tillgänglig för: Alla USSPA-modeller för privat bruk med
träkabinett. (förutom modell Orion och Noel).
Extrakostnad tillkommer

Mekanisk locklyftare
En patentskyddad mekanism kompletterad med en unik
lockkonstruktion gör att spaet kan öppnas bara med en
hand. Den mekaniska locklyftaren kan installeras både
för spa med- och utan kabinett samt nedsänkta spabad.
Detta locket blir ståendes bakom swimspabadet vid
öppet läge.
Tillgänglig för: Alla USSPA-modeller för privat bruk
(förutom modell Orion, Taurus och Noel).
Extrakostnad tillkommer

Bord - Thermowood

Handdukshängare

Bord att placera några saker på samt hänga
handdukar på tack vare den rostfria stången.
Mått: 600 x 600 x 570 mm

Det är praktiskt att ha en badrock och handduk i
närheten. Mått: 1750 x 500 x 500 mm

Automatic Cover Acs®
Det automatiska locket förvandlar ditt swimspa till en
teknologisk designskatt. Rörelsen kontrolleras av ett
enkelt knapptryck. Förutom detta spalocks gedigna
isolering tål locket även vikten av ett barn – för extra
säkerhet, så att de inte kan trilla igenom. Detta locket
döljer sig helt sömlöst bredvid spabadet vid öppet läge
Locket kan fås i valfri NCS-färg.
Endast tillgänglig för USSPA-bad i kategori Swimspa.
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Spabad

Trappa
Bekväm åtkomst till ditt spa. Dubbla nivåsteg i
dimensionen enligt den specifika spa-modellen.
Mått: Enligt modell x 600 x 380 mm

USSPA

35

USSPA Vibes

Vibes – en spetsprodukt inom mellanklass-segmentet
där modern design och prestanda till ett attraktivt pris
ger fler möjlighet att njuta av spa hemma.

Vibes färgval

Vibes spabad finns tillgängliga i två olika färger för
dess utsida samt fyra olika färger för dess insida.

Utsida

Comte

Trusto

Vit

7 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 219 × 236 × 103,5 cm
Volym: 2 100 liter, Vikt: 460 kg
Vattenjets: 79 st
Luftpump: 1,2 kW
Vattenpumpar: 1 st 3 HP / 1 st 5 HP
Värmare: 3 kW

6 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 219 × 219 × 103,5 cm
Volym: 1 500 liter, Vikt: 410 kg
Vattenjets: 68 st
Luftpump: 1,2 kW
Vattenpumpar: 1 st 3 HP / 1 st 5 HP
Värmare: 3 kW

Insida

White Pearl

Grå

Ocean Wave

Vibes tillbehörspaket

Pura

Lovy

5 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 194 × 210 × 91 cm
Volym: 1 000 liter, Vikt: 360 kg
Vattenjets: 61 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 2 st 3 HP
Värmare: 3 kW

3 platser, varav 2 liggplatser
Mått: 154 × 210 × 91 cm
Volym: 700 liter, Vikt: 290 kg
Vattenjets: 42 st
Luftpump: 1.2 kW
Vattenpumpar: 1 st 3 HP
Värmare: 3 kW
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Spabad

Gypsum

Midnight Opal

Ett paket med fyra extraprodukter till ditt Vibes spabad

Locklyftare

Trappa

Lyftanordning för extra
enkel hantering av
värmekåpan – håller sig
följsamt i bakgrunden vid
varje session samtidigt
som den ger värmekåpan
förlängd livstid.

Stilren tvåstegs-trappa
som kompletterar ditt nya
spabads utseende perfekt
och låter dig stiga ur och i
smidigt och säkert.

Ljudsystem

ILLUMINI

Ett set om två högtalare
+ en kraftfull Sub Woofer
så du kan njuta av musik
samtidigt – inbyggt i ditt
spabad. Styr din favoritspellista antingen via din
telefon eller direkt från
spabadets kontrollpanel.

Ett set av mini-LEDs
som placerar runt ditt
spabads kant för en förhöjd upplevelse. Sätt färg
efter humör och njut av
harmonisk färgterapi.

USSPA
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USSPA för komersiell miljö

Arena

Dino

Mått: 343 × 258 × 79 cm, Volym: 2 600 liter, Vikt:440 kg
Vattenjets: 60 st, Luftjets: 16 st
Vattenpumpar: 2 st 1,5 kW 5 HP, Värmare: 9 kW

Mått: ø 256 × 100 cm, Volym: 1 630 liter, Vikt:250 kg
Vattenjets:30 st, Luftjets: 14 st
Vattenpumpar: 1st 1,5 kW 3 HP, Värmare: 9 kW

Divan

Master

Mått: 252 × 252 × 81 cm, Volym: 1 620 liter, Vikt:260 kg
Vattenjets: 31 st, Luftjets: 15 st
Vattenpumpar: 1 st 1,5 kW 3 HP, Värmare: 9 kW

Mått: 231 × 231 × 94 cm, Volym: 2 100 liter, Vikt: 370 kg
Vattenjets: 96 st, Luftjets: 12 st
Vattenpumpar: 1st 1,5 kW 5 HP, Värmare: 9 kW

Polo

Rondo

Mått: ø 222 × 79 cm, Volym 1 100 liter, Vikt: 210 kg
Vattenjets: 27 st, Luftjets: 13 st
Vattenpumpar: 1 st 1,5 kW 3 HP, Värmare: 9 kW

Mått: 200 × 200 × 82,5 cm, Volym: 980 liter, Vikt:270 kg
Vattenjets: 27 st, Luftjets: 9 st
Vattenpumpar: 1st 1,5 kW 3 HP, Värmare: 9 kW

Vi kan även leverera mer eller mindre skräddarsydda
spabad för kommersiell miljö. Fråga gärna efter offert.
Med våra bubbelpooler för kommersiell verksamhet garanterar vi en professionell produkt. Våra
offentliga spabad från USSPA hjälper dig att få
de hygienkrav som krävs och respekterar alla
tillämpliga standarder och föreskrifter. Vattenutbyte och maximal hygien har högsta prioritet
i den offentliga verksamheten.
Tekniken är alltid skräddarsydd för den
specifika verksamheten. Leveransen innehåller
all nödvändig dokumentation. På marknaden
för kommersiella spa är vi en professionell
leverantör och är redo att förse dig med en
motsvarande produkt.
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Spabad

Vi levererar traditionella överflödeskanaler och
unika integrerade kanalmodeller. Alla medlemmar
i er klubb, gäster på ditt hotell, spelare i ditt lag
– kommer uppskatta hur bra du tar hand om dem.
Övriga spabad på föregående uppslag kan också
anpassas för offentlig miljö. Kontakta oss gärna
för offert.

USSPA
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Alpin Spa
Alpin Spa med den nya XD-serien bjuder på en rad olika
konfigurationer, storleksmässigt som stilmässigt.

GEDIGEN KVALITET

Alpin Spa är vårt eget märke. Vi direktimporterar
och har hittat leverantörer med mycken gedigen
kvalité till verkligt bra priser.
VÄLISOLERADE SPABAD

Alpin Spa är riktigt välisolerade. De har helgjuten
glasfiberbotten med ett extra tjockt lock.
MÅNGA TEKNISKA FINESSER

Alpin spabad och simspa har många finesser
och senaste tekniken. Tystgående pumpar,
ledbelysning och owerflow uttag. Som tillval
kan du få wifi, automatisk salt/brominrening
och touch displayer med mera.

ALPIN XD

XD-spabaden finns i en rad olika konfigurationer,
storleksmässigt som stilmässigt. Förutom de
många variationerna i Alpin XD’s basutbud så
hittar ni bland många olika tillägg exempelvis
möjligheten att addera belysning i utvalda jets
samt belysning på utsidan för ökad effekt.
XD-serien har totalt 13 variationer varav 3 är rejäla
swimspa som du kan simma i och 3 har inbyggt
sandfilter och överflödesränna för
situationer när det krävs lite extra.

FÄRGVAL:

Som grundstandard kommer alla Alpin XD i ett
stilrent toppmodernt vitt utförande. Andra färger
finns tillgängliga enligt nedan för samtliga Alpin
XD förutom de i kategori 1-fas spabad.
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Spabad

Standard kabinett: vit.

Tillvalsfärg: Svart

Tillvalsfärg: Grå

Tillvalsfärg: Träpanel mörk

Tillvalsfärg: Träpanel Vitpigment

Tillvalsfärg: Träpanel Grå bets

Alpin Spa
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Alpin XD-201

Alpin XD-88 Overflow
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Spabad

Alpin XD-202

Alpin Spa
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Alpin XD-202

Alpin XD-8
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Alpin XD-Swim 1

Spabad

Alpin Spa
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Alpin XD-200
Alpin XD-Swim 3

Alpin XD-Swim 3
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Spabad

Alpin Spa
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Alpin XD Spabad

Alpin Spa går att få med extra belysning, wifi,
extra isoleringsgardiner samt inbyggt ljudsystem

Alpin XD-8

Alpin XD-9

Alpin XD-201

Alpin XD-202

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

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

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

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-16

Alpin XD-200

Alpin XD-207

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

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

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
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Spabad

Alpin Spa
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1-fas spabad

2 modeller med lite lägre styrka
för en mjukare upplevelse

Overflow Spa

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

Alpin XD-121

Alpin XD-122

Alpin XD-88 Overflow

Alpin XD-89 Overflow

5 sittplatser & 1 liggplats
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Pumpar: 1 st 2-hastighets LX pump, Antal jets: 40 st

3 sittplatser & 2 liggplatser
Mått: 200 × 200 × 93 cm
Pumpar: 1 st 2-hastighets LX pump, Antal jets: 43 st

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
(sand eller glaskulor ingår ej)

Mått: 240 × 240 × 95 cm
Vikt: 480 kg
Antal jets: 79 st
Inbyggt 400 mm sandfilter
(sand eller glaskulor ingår ej)

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)

Alpin XD-122
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Spabad

Alpin Spa
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Swimspa

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

Extra tillbehör

Alpin XD-Swim 1

Alpin XD-Swim 2

Locklyftare Spabad 2.0

Locklyftare Spabad Familj

Swimspa med separat spadel
Mått: 585 × 225 × 147 cm, Vikt: 1500 kg
Simdel: Antal jets: 21 st
Pumpar: 4 st 2 hp och 1 st 1 hp
Spadel: Antal jets: 39 st
Pumpar: 1 st 3 hp och 1 st 0,35 hp

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.

Toppmonterad coverlift för nedsänkta spabad

Locklyftare för spabad som står ovan mark

Spatrappa Evig

Spatrappa SmartStep lux

Spatrappa modell Evig i färg svart

Spatrappa modell SmartStep i färg brun/svart

Spatrappa Smartstep lux

Avlastningsbricka

Spatrappa modell SmartStep Lux i färg grå/svart

En sidomonterad avlastningsbricka

Alpin XD-Swim 3

Alpin XD-Swim FLOOD

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

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
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Spabad

Vi erbjuder även exklusiva tillbehör som
passar ditt nya spabad från Alpin Spa

Alpin Spa
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Service, kvalitet och kunskap
Vi leverar inte bara våra produkter. Vi finns här för våra
kunder. Före, under och efter köpet. År efter år.
Vi vänder oss till dig som tänker långsiktigt och tycker om
när saker fungerar som de ska. Komplettera med reservdelar
eller tillbehör och få hjälp av kunnig personal.

SPA O BAD BÖRJADE SÄLJA POOLER 1991

Spa o Bad i Sverige AB etablerades 1991. Inom
företaget finns lång erfarenhet av hem och trädgård,
pooler, pooltak, spabad, värmepumpar till pooler
med mera.
VI TAR HAND OM HELA KEDJAN

Företaget har cirka 16 anställda, med egna lastbilar
för poolsättningar och vi 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 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 det alltid finns service nära dig.
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Om SPA o BAD
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Spa o Bad i Sverige AB
+46 413 400 400
skane@spaobad.com
www.spaobad.com

