
Vi reserverar oss för tryckfel samt färgåtergivning.

5
Sittdjupet i detta spabad är enligt numrerad 
ritning. (1) 65 cm, (2) 60 cm, (3) 69 cm, (4) 59 cm, 
(5) 59 cm.

Du ska kunna använda ditt spabad varje dag. Ditt 
spabad har låg energiförbrukning, 3 500 – 4 000 kr per 
år. Reservation på energiförbrukningen beroende på 
väderförhållanden, antal bad tillfällen samt klimatzon.

Briljant

Pearl Shadow Sterling Silver

Swebad Briljant är ett spabad med utrymme för 
bekvämlighet, olika sittdjup och en stor variation 
av massagemöjligheter. Välj mellan helkropps-
fåtölj, enklare terapisäte eller ligglounge. 
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Finns i följande utföranden:

Mått, mm                                     L 2160 x B 2160 x H 920

Antal personer                           2 ligglounger, 3 terapisäten

Acryl                                             Aristech

Nackkuddar                                Ja

Termolock                                   Ja, sluttande 100-50 mm

Locklyft                                        Finns som tillval 

Ytterpanel                                   Underhållsfri komposit 

Stomme                                        Komposit

Vattenmassage jets                    54 st, rostfria

Luftmassage jets                        Nej

Jetpump                                       2 x 2 Hk (1,5 kW)

Cirkulationspump                     1 x 250 W

Luftpump                                    Nej

Filter                                            3 st Camlockfilter
Automatiskt reningssystem     UV

Saltreningssystem                     Finns som tillval

Ljudsystem                                 Nej

WiFi uppkoppling                     Finns som tillval

LED-belysning                            Ja

Vattenlinjesbelysning               Ja

Aromaterapi                               Nej

Styrsystem                                  Gecko

Elanslutningsalternativ            3 x 16 A

Jordfelsbrytare                           Rekommenderas

Värmare                                       3 kW

Vattenvolym, liter                      Ca 1 300 l

Fylld vikt exkl personer           Ca 1 600 kg

Torrvikt, kg                                 Ca 300 kg

Isolering                                       Heatlock

Trapp, likt ytterpanel                Finns som tillval 

Produktmärkning                      CE / EC



Snabbguide för vattenvård
Grattis du har bestämt dig för ett Viva Spa/Swebad! Nu är nästa steg att 
läsa in sig på hur du bibehåller ditt spabads hälsa. Fel kemprodukter 
kan istället skada ditt bad och du behöver även behandla med rätt 
produkter för att garantin ska gälla.

Reningssystem
På alla spabad från Viva Spa eller Swebad 
så sitter det ett passivt reningssystem. Detta 
möjliggör att spabadet bibehåller vatten-
kvaliteten mellan badtillfällena. 
De två varianter som finns på detta renings-
system är ett som är en ozonator och ett som 
är en uv-lampa. Principen är densamma på 
båda systemen, allt vatten som passerar förbi 
blir beskjutet av en gasform (ozon) eller 
uv-strålar (uv-lampa). Detta desinficerar vatt-
net och dödar bakterier och bioorganismer. 

Om du inte använder spabadet eller lyfter på 
locket på dagar eller veckor, så behöver du inte 
heller tillsätta någon klor för att rena vattnet. 
Tillsätter man klor i alla fall så har inte kloret 
något att arbeta med, då kommer det att  
angripa spabadets delar istället. Detta kan 
resultera i blekningar på svarta plastdetaljer, 
lock som spricker, pumpar som går sönder i 
förtid och att ytlagret på akrylformen ödeläggs. 

Informationen gäller för spabad 
från Viva Spa och Swebad

swebad.se

Produkter som får 
användas till Viva Spa 
och Swebad:

-  Klor Granulat 

-  Rör Rent 

-  Filter Rent

-  PH Höj 

-  PH Sänk 

-  Teststickor



Brom och klor 
Brom- och klortabletter är helt och hållet 
förbjudet, då dessa utsöndrar en för hög 
koncentration av kemikalierna under för lång 
tid. Är locket på medans dessa kemikalier är i 
spabadet så bildas då gaser under locket, detta 
måste ventileras, vilket inte sker om man  
använder sig av tabletter. Klor får endast  
tillsättas i pulverform och behövs endast  
efter badtillfälle. En halv matsked för en  
kubik vatten.
  

PH- värde
Du bör mäta ditt spabads pH-värde en gång  
i månaden. Det skall ligga runt 7.2, då är kloret 
som mest effektivt och det finns ingen risk för 
utslag under badtillfälle. Du bör även spola 
badets filter en gång i veckan, en gång i 
månaden behöver filtret rengöras från större 
partiklar som hudavlagringar och hudfetter 
med en kemikalie som heter Filter Rent. 

Vi rekommender även att du byter vatten två 
till tre gånger per år, i samband med detta så 
ska du använda dig av kemikalien Rör Rent 
för att motverka lagringar av biomaterial på 
insidan av slangsystemet, i och med att man 
återanvänder vattnet vid varje badtillfälle.

Garantier
För att garantier skall gälla skall alla skötsel-
råden följas. Avsteg från skötselråd är avsteg 
från garantiavtalet. Framställaren av 
kemikalien ansvarar för att instruktionen 
på burken/förpackningen stämmer och att 
måttavgivelsen stämmer.

Klor behövs endast efter badtillfälle!


	Produktblad Briljant 2021
	Snabbguide för vattenvård 2020

