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NYHET:
Kontrollera ditt
spabad
via mobil app

TOPPMODELL

MASSIMO II

UTOMHUSSPA MASSIMO II
Sublim, elegant och exklusiv ... ord som bäst beskriver detta spa!

Ett elegant utomhusspa med alla möjliga tänkbara funktioner, som automatisk ozonrengöring,
invändig/utvändig belysning, anslutning för musik och inbyggda popup-högtalare, antifrostsystem, individuell justering av massagemunstycken, vattenfall, aromaterapi och mycket, mycket mer…
Bada utomhus en klar frostnatt och njut av stillheten som bara bryts av det behagliga ljudet
från vattenfallet. Skäm bort dig själv med en djupgående helkroppsmassage när knopparna slår ut på våren, eller medan du förundras över lövens färger på hösten ... I ett Camargue-utomhusspa kan du njuta fritt!
Standardfärgen på Massimo-karet är White Sterling. Sidopanelerna och termolocket är
som standard i grått. Kan väljas individuellt. Massagemunstyckena är i rostfritt stål med svart
”Easy Grip”.
Massimo är toppisolerat för låg energiförbrukning och trappa och termolock ingår naturligtvis.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storlek : 227 x 227 x 87 cm
Total antal platser: 6/2
Vikt (tom) ca: 410 kg
Vattenmängd ca: 1300 l.
Totalt antal munstycken: 77 rostfritt
stål /easy-grip
Luftinblandning: 4
3-vägsventil: 2
Termostatreglerad värmare: 3 kW
Filterpump, lågenergi: 1 (200 W)
Massagepump: 2 (2,5 hk)
Filterstyring med frostvakt: Balboa/DenForm
Filtersystem: Sidomonterat dubbelfilter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Underhållsfria paneler i syntetiskt trä: Ja
Ozon: Ja
ABS-botten: Ja
Termolock: Ja
Trappa: Ja
Färgat LED-mikroljus vid vattenytan: 16 st.
Vattenfall med belysning: Ja
Färgad LED-ljus på 2 hörnpaneler: Ja
Aromaterapi: Ja
Popup-högtalarsystem: Ja
Smartphone anlutning
Möjlighet att välja annan färg: Ja
Möjlighet att kontrollera spabadet via mobil app
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Kom ihåg att
köpa till ett
startpaket

ALESSIO

UTOMHUSSPA ALESSIO
Alessio kombinerar högsta kvalitet med snygg och genomtänkt design.

Platserna är fördelade på en loungeplats, 4 säten och 1 barnsäte. Fantastisk
massagekombination som ger en hittills oöverträffad, djupgående helkroppsmassage. Specielt för Alessio är springvatten och kraftig fotmassage (zonterapi)
Tänk så lyxigt det är att njuta av värmen i det exklusiva utomhusspat och samtidigt följa årstidernas växlingar omkring sig.
Den inbyggda ozongeneratorn gör att Camargue-serien är lätt att sköta.
Standardfärgen på Alessio-karet är White Sterling. Sidopanelerna och termolocket är i grått. Massagemunstyckena är i rostfritt stål med svart ”Easy Grip”.
Alessio är toppisolerat för låg energiförbrukning och trappa och termolock
ingår naturligtvis.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storlek: 212 x 212 x 84 cm
Total antal platser/ varav loungeplatser: 6/1
Vikt tomt ca: 360 kg
Vattenmängd ca: 1150 l.
Antal munstycken: 45 rostfritt stål /easy-grip
Munstycke för zonterapi: Ja
Luftinblandning: 3
3-vägsventil: 2
Termostatreglerad värmare: 3 kW
Filterpump, lågenergi: 1 (200W)

• Massagepump: 2 (2,5hk)
• CPU-filterstyrning med frostvakt: Balboa/DenForm
• Filtersystem: Sidomonterad dubbelfilter
• Ozon: Ja
• Undervattensljus LED: Ja
• ABS-botten: ABS
• Underhållsfria paneler i syntetiskt trä: Ja
• Termolock: Ja
• Trappa: Ja
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Kom ihåg
att köpa till en
dammsugare

BARI

UTOMHUSSPA BARI
Nu kan vi även erbjuda vår exclusiva topp-kvalitet-utespa som en rund modell!

Camargue-serien har fått ännu en ny medlem: BARI. Den runda designen passar både den arkitektritade villan och stugan i skärgården. Bari är väl utformad och med god sittdjup. Detta vackra 6-personers utespa är ett koncentrat
av komfort och gemenskap när den är som bäst.
Det finns gott om plats för varje person och inte minst till benen. Varje säte är
individuellt utrustad så att varje säte erbjuder en helt ny massageupplevelse.
Camargue Bari levereras exklusivt i white sterling/charcoal (mörkgrå).

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storlek i cm (LxBxH): Ø203x89
Vikt tom (kg)/vattenmängd (L): 280/800
Totalt antal platser/varav loungeplatser: 6/0
Totalt antal munstycken: 23
Jetmassagemunstycken i rostfritt stål:23
Termostatreglerad värmare (kw): 3
Trappa
Vattenfall med belysning
Pop-up högtalarsystem med LED-ljus
iPhone-, iPad- och mp3- anslutning
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Trappa kan
köpas till

RIMINI

UTOMHUSSPA RIMINI
.
Rimini
ger fantastisk badkomfort för pengarna.

Platserna är fördelade på 1 loungeplats, 4 säten och 1 barnsäte. Rimini ger
fantastisk badkomfort för pengarna. Alla utomhusspa i Camargue-serien är
utrustade med komponenter av högsta kvalitet. Rimini är det perfekta utomhusspat för hela familjen och är lätt att sköta.
Standardfärgen på Rimini-karet är White Sterling. Sidopanelerna och termolocket är i grått. Massagemunstyckena är av grå plast. Spabadet är toppisolerat för låg energiförbrukning och termolock ingår.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storlek : 200 x 200 x 82 cm
Total antal platser (incl. barnsäte)/varav loungeplatser: 6/1
Vikt (tomt)kg. ca: 280 kg
Vattenmängd ca: 900 l.
Totalt antal munstycken: 21
Luftinblandning: 2
Vattentillsats: 1
Termostatreglerad värmare: 3 kW
Lågenergifilter/massagepump: kombi 2-speed
Digital CPU-filterstyrning med frostvakt: Balboa/DenForm
Toppmonterat bräddavlopp
Ozon: Ja
Undervattensljus LED: Ja
ABS-botten: Ja
Underhållsfria paneler i syntetiskt trä: Ja
Termolock: Ja
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Du kan alltid köpa
till nya kuddar
till ditt utespa

SORRENTO

UTOMHUSSPA SORRENTO
Sorrento
är det stora spabadet i det lilla formatet.
.

Sorento är det stora spabadet i det lilla formatet. Sorrento får plats där det stora
spabadet inte ryms. Med Camargue Sorrento får du alla massagefunktioner som de
större utespabadkaren har – fast i mindre format!
Det är helt enkelt ett fantastisk, smart och praktisk utespa och det kan även användas inomhus för dem som kanske vill ha mer än bara ett badkar. Dessutom kan
badkaret köras på 230 V, 13 ampere.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sittplatser: 2 st.
Mått (LxBxH): 213x100x74 cm
Akrylkar Aristech (USA)
Vikt (tomt) ca: 140 kg
Vikt (fyllt) ca: 600 kg
Totalt antal jetmunstycken i rostfritt stål/ easy grip - 16 st.
Nackkuddar 1 st.
Digital CPU-filterstyrning med frostvakt: Balboa/DenForm
Termostatreglerad värmare: 2 kW
Massagepump: 2 HK (2 hastigheter)
Undervattensbelysning LED: Ja
Luftinblandning: 1 st.
Filtersystem: toppmonterat bräddavlopp
Termolock: Ja
ABS-botten: Ja
Underhållsfria paneler i syntetiskt trä: Ja/grå
Ozon: Ja
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Ett locklyft
underättar
borttagning och
fastsättning av
termolock

TOPMODELL

FERRARA II

UTOMHUSSPA FERRARA II
Önskar du ett av världens största, djupaste och mest exklusiva spabad?

FERRARA är det självklara valet! Här finns det massor av utrymme och spännande
massageupplevelser Spabadet är utrustat med vattenmassage av starka ventury jetmunstycken med luftblandning och 3-vägsventil för volymkontroll.
LED-ljus i vattenytan, i botten, i vattenfall och i 2st hörnpanel och aromaterapi.
Spabadet är försett med sidomonterat dubbelfilter, bräddavlopp, säkerhetsvärmeelement, amerikansk Balboa CPU filterkontroll, underhållsfria paneler, tjockt
termolock och trappa.
Producerad med nordamerikanska kvalitetskomponenter samt välisoleradför att
säkerställa en låg strömförbrukning . En Camargue FERRARA förenar allt som
varje dag ger dig inre välbefinnande: Funktionalitet, senaste tekniken, rymden,
kraftfulla pumpar och även en isolering som är ett helt i topp.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storlek i cm (LxBxH): 275x228x100
Vikt tom (kg)/vattenmängd (L): 590/1870
Totalt antal platser/varav loungeplatser: 8/2
Totalt antal munstycken: 83
Luftmassage munstycken i rostfritt stål: 12
Jetmassagemunstycken i rostfritt stål: 71
Termostatreglerad värmare (kw): 3
Trappa
Färgat LED mikroljus i vattenytan

•
•
•
•
•
•

Vattenfall med belysning
Färgat LED-ljus på hörnpaneler
Aromaterapi
Pop-up högtalarsystem med LED-ljus
iPhone-, iPad- och mp3- anslutning
Möjlighet att kontrollera spabadet via mobil app
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Du kan alltid köpa
till extra filter
till ditt utespa.
- Det sparar tid!

SWIMSPA FITNESS 4M

SWIMSPA FITNESS 4M
Finns det något bättre sätt att hålla sig i form?

Ett SwimSpa är en helt ny dimension av lockande spabad i Camargue-serien och ger dig ännu
större möjligheter att koppla av. En fantastisk produkt som gör att du kan ha både en swimmingpool och ett utomhusspa på samma gång!
SwimSpa FITNESS har en elegant och användarvänlig design, en ram av galvaniserat stål
och är tillverkat av samma välkända kvalitetsmaterial som våra utomhusspabad.
Pooldelen är utrustad med en kraftig motströmspump för simträning som gör att du kan simma utan
att nå fram till kanten. Motströmspumpen kan regleras så att du kan simma helt i ditt eget tempo.
Det finns många olika tillbehörsprodukter man kan använda till fitness. Montera t.ex en roddmaskin, ett gymrep för armarna eller en SwimGuard, som kan hålla dig flytande.
Isoleringen i ett DenForm SwimSpa är ett kapitel för sig – och vi ser till att strömförbrukningen
hålls till ett minimum.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sittplatser: 5 st.
Mått (LxBxH): 390x228x137 cm
Akrylkar: Aristech (USA)
Vikt (tomt) ca: 900 kg
Vikt (fyllt) ca: 6500 kg
Totalt antal jetmunstycken: 52 st.
Nackkuddar: 2 st.
Digital CPU-filterstyrning med frostvakt:
Balboa/DenForm
Termostatreglerad värmare: 3 kW
Massagepump 1: 2,5 HK (2 hastigheter)
Massagepump 2: 2,5 HK
Massagepump 3: 2,5 HK
Massagepump 4: 2,5 HK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervattensbelysning, LED: 2 st.
3-vägsventil: 3 st.
Luftinblandning: 8 st.
Filtersystem/patronfilter: Sidomonterat dubbel-filter/bräddavlopp
Ram: Galvaniserat stål
Termolock: Ja
Isolering: CFC-fritt skum
Motströmssystem/simtränare: Ja
ABS-botten: Ja
Underhållsfria paneler i syntetiskt trä: Ja
Trappa: Ja
Ozon: Ja
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TOPMODELL

SWIMSPA 6M

MODEL RIMINI

Ett SwimSpa är en helt ny dimension av lockande spabad i Camargue-serien och ger dig ännu större möjligheter att
koppla av. En fantastisk produkt som gör att du kan ha både en swimmingpool och ett utomhusspa på samma gång!
SwimSpa 6M Twin-system har en elegant och användarvänlig design, en ram av galvaniserat stål och är tillverkat av
samma välkända kvalitetsmaterial som våra utomhusspabad.
Pooldelen är utrustad med en kraftig motströmspump för simträning som gör att du kan simma utan att nå fram till
kanten. Motströmspumpen kan regleras så att du kan simma helt i ditt eget tempo.
Isoleringen i ett Camargue SwimSpa är ett kapitel för sig – och vi ser till att strömförbrukningen hålls till ett minimum

SPECIFIKATIONER
Storlek (LxBxH cm): 596 x 228 x 137
Vikt (tom) kg/ vattenmängd Liter: 1250/ 7400
TEKNISK INFORMATION: UTESPA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Antal platser i alt/ varav lounge plats: 10/ 1
Akryl: Aristech
Totalt antal munstycken: 62
Jetmunstycken i rostfritt stål: 52
Munstyck till luftmassage, rostfritt stål: 10
Munstyck till zonterapi: Ja
Färgad undervattenslampa LED: Ja
ABS-botten: Ja
Termolock: Ja
Trappa: Ja

•
•
•
•
•
•
•

Vattenfall med LED-belysning: 1
Färgad LED-ljus på 2 hörnpaneler: Ja
Aromaterapi: Ja
Pop-up högtalarsystem: Ja
Smartphone-, iPhone-anslutning: Ja
Strömkrav (nolla + jord på alla instal.): 3 x 400V/
16Amp
Styrning via app (se Camargue utespa Massimo II
för mer info)

TEKNISK INFORMATION: POOL
• Baddjup i poolen:ca120 cm
• Antal platser i alt/ varav lounge plats: 3/0
• Akryl: Aristech
•• Total
Totaltantal
antalpladser:
munstycken:
6
14
• Jetmunstycken i rostfritt stål: 14
• Färgad undervattenslampa LED: Ja
• ABS-botten: Ja
• Termolock: Ja
• Färgad LED-mikroljus i vattenytan: 2
• Vattenfall med LED-belysning: 29
• Strömkrav (nolla + jord på alla instal.): 3 x 400V/
16Amp

VARFÖR VÄLJA CAMARGUE UTESPA?
1.

Vår leverantör har tillverkat spabad och pooler i mer än 35 år och har därför stor erfarenhet inom såväl spaproduktion som serviceverksamhet inom dessa områden.

2.

I tillverkningen används endast produktionsmaterial av absolut högsta kvalitet. Bl.a. är kontrollboxen och vär
meelementet från det amerikanska företag Balboa som är marknadsledande inom manöverdon för utespa.

3.

Amerikansk akryl från Aristech / Lucite

4.

Avancerade, högeffektiva och löstagbara roterande Ventury jetmunstycken med luftinblandning och 3-vägsven
til för volymjustering

5.

Paneler i underhållsfritt material

6.

Lågenergi filterpumpar och top-isolering, troligen en av de bästa, för i minimal strömförbrukning

7.

LED-ljus på alla modeller

8.

Frostskydd på alla modeller

9.

Ozon desinficering på alla modeller

10.

Varje säte och loungeplats är individuellt utrustade för att få bästa helkroppsmassage.
På så sätt ger varje ställe en ny massageupplevelse

11.

Vi erbjuder ett brett sortiment av utespa och har något i alla prisklasser

12.

Intern serviceavdelning och kundsupport från vår leverantör. Desutom samarbetar vi med lokala servicepart
ners i såväl Sverige, Norge som Finland

13.

En utespa från Camargue kan användas under hela året och är anpassat till det nordiska klimatet

ATT VÄLJA UTESPA:
En utespa är en långsiktig investering i komfort. Därför ska man alltid välja ett utespa som är konstruerat av komponenter från ledande tillverkare och en leverantör med många års erfarenhet av utespa. Då är man säker på att kvalitet och
säkerhet är i topp och att man kan få service på sin utespa under många år framöver.
Att köpa utespa genom Bauhaus är din garanti för en högklassig produkt och produktservice

UNDERHÅLL & SERVICE:
Eftersom vattnet i en Camargue utespa bara behöver tömmas få ggr. om året är det viktigt att vattnet skötes på rätt sätt.
För bäst möjliga start rekommenderar vi ett startpaket som innehåller allt man behöver för korrekt underhåll av vattnet.
DenForm sköter service på utespa om problem skulle uppstå.
Alla kontaktuppgifter och hur man går till väga framgår tydligt av manualen, som följer med vid leverans.
Det tas förbehål för tryckfel och tekniska förändringer utan föregående meddelande

Färgad LED-mikroljus i vattenytan: 16
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Mugghållaren är av samma material som nackstöden,
och kommer därför också att slitas med tiden. Den är
dock ganska lätt att byta när man tycker det behövs.
EAN: 5706411090283

Med det här säkerhetshandtaget kan du gå upp och
ned i ditt utomhusspa på ett säkert sätt.
EAN: 5706411021898

Enkelt patronfilter till utomhusspa-modellerna
Rimini, Modell52, Modell61.
Vi rekommenderar att man har 2 filter att växla mellan, eftersom det tar 24 timmar att rengöra filtret
ordentligt. Under den tiden kan extrafiltret användas.
EAN: 57064110219 - R42/ (M52)42/ (M61)42

Dubbelt patronfilter till utomhusspa-modellerna
Alessio, Massimo, FullLoad och SwimSpa Fitness.
Vi rekommenderar att man har 2 filter att växla mellan, eftersom det tar 24 timmar att rengöra filtret
ordentligt. Under den tiden kan extrafiltret användas.
EAN: 57064110219 - M59/ A59/ F059

DAMMSUGARE
LOCKLYFT

Komplett med ytnät och olika munstycken. Enkel att
använda och är ett bra komplement till filter. Med
den mekaniska spa-dammsugaren avlägsnas sand och
annat skräp på ett enkelt sätt.
EAN: 5706411022017

Praktisk metallhängare som fästs i panelen. Detta underlättar borttagningen och fastsättningen av termolocket och minimerar slitage.
EAN: 5706411021874

VÄRMEPUMP

SORRENTO - FILTER
Enkelt patronfilter till utomhusspa-modellen:
Sorrento. Vi rekommenderar att man har 2 filter
att växla mellan, eftersom det tar 24 timmar att
rengöra filtret ordentligt. Under den tiden kan extrafiltret användas. EAN: 5706411090 481

ENKELT FILTER

TRAPPA
Slipp våta handdukar och dra nytta av denna behändiga
lilla hållare. EAN: 5706411021973

UTOMHUSSPA TILLBEHÖR

DUBBELT FILTER

MUGGHÅLLARE:

Mycket bekvämt litet bord för avställning av glas och
snacks. Monteras direkt i panelen.
EAN: 5706411021881

Trappa i slitstarkt plastmaterial. Passar alla Camargue
och DenForm utomhusmodeller. Mått: 62x90x35 (lxbxd). Observera: fölger inte med vid köp av Camargue
Rimini och Sorrento. EAN: 5706411022024

HANDDUKSHÅLLARE

DRICKABORD

Nackstöd slits med tiden på grund av externa faktorer såsom klor, ozon och solljus. Lyckligtvis kan dessa
bytas ganska lätt. Nackstöd köps i hela set.
EAN: 5706411090 - F/764 M290 / A306 / R313
/ S528

SÄKERHETSHANDTAK

NACKSTÖD

UTOMHUSSPA TILLBEHÖR

Minska strömförbrukningen – och därmed elräknin
gen – med upp till 75%! Värmepumpen är miljövänlig och är utrustad med en värmeväxlare i titan och
LED-displaykontroller för reglering av temperatur
och timer samt frostvakt.
EAN: 57064110 - 22178 (0,7-3,0kW)
EAN: 57064110 - 90153 (1,0-5,0kW)
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SwimSpa // Denna säkerhetsfunktion fästs i ett
magbälte och därmed hålls den som simmar vid
vattenytan. Detta ger en trygg och bra känsla när
man simmar. EAN: 5706411090 603

Innehåller allt du behöver för att komma igång med
din utespa! 1x pH/ klor- testset, 3kg. chockklor, 7kg.
pH minus, 1ltr. filterrengöring, komplett extra filter,
spa-dammsugare, aromaterapi
EAN: 5706411090 - M016/ A016/ R023/ S023

Har du haft otur och råkat ha sönder låset kan detta
lyckligtvis bytas enkelt.
EAN: 5706411090 238

Ny korg till bräddavloppet är en reservdel och kan
självklart också bytas. Det finns olika ddesigner
beroende på vilken modell utespa man har.

ÖVERDRAG TILL TERMOLOCK

Ett termolock slits med tiden, men du kan alltid byta
överdraget om du inte du vill köpa nytt komplett termolock. Överdraget inkluderar nya remmar och barnlås.
EAN: 57064110 / F90771/ M90689 / A90672/
R21980/ S90665

TERMOLOCK

Självklart har vi alla typer av reservdelar, så om du vill
byta en pump, en panel eller något annat är det bara
att kontakta oss.

Alla utomhusspa levereras med komplett termolock.
Detta kan också köpas separat om man tycker det är
slitet. Det finns termolock för alla modeller. Notera att
man också kan välja att byta enbart överdraget.
EAN: 5706411090 - F788/ M320/ A337/ R344/
S474

AROMA TERAPI

RESERVDELAR

RESERVDELAR

BARNLÅS TILL TERMOLOCK

FILTERRENING 1 L.
Innehåller allt du behöver för att komma igång med ditt
utespa! 1x pH-/klortestset, 1 kg. klortabletter (20 g),1ltr.
filterrengöring, 1,2 kg. pH plus, 1,5 kg. pH minus.
EAN: 5706411090511

UTOMHUSSPA TILLBEHÖR

NY KORG

SWIMGUARD

SwimSpa // Med ett gymrep kan man enkelt och
bekvämt träna upp styrkan i armarna när man sitter
i badet. EAN: 5706411090 597

För optimal hygien i ditt utespa. Filterrening används
ungefär varje 3-4 vecka. Lägg filtret direkt i en hink
med filterrening i 3–6 timmar. Skölj med vatten. Filtret
ska vara helt torrt innan det sätts tillbaka i utespat.
EAN: 5706411090 160

STARTPAKET, LITET

FITNESS-REP

SwimSpa // Ett SwimSpa Fitness är den perfekta
platsen att göra sina styrkeövningar i. Montera t.ex.
en roddmaskin och träna armar, rygg och axlar när du
badar. Generellt är styrketräning i vatten skonsamt
mot lederna i kroppen.
EAN: 5706411090580

STARTPAKET, STORT

RODDMASKIN - SWIMSPA

UTOMHUSSPA TILLBEHØR

Doftmedel till Massimo/SwimSpa Fitness/Ferrara.
Doftpärlorna läggs direkt i luckan på kanten av spabadet och en härlig doft av blommor kommer att sprider
sig! EAN: 5706411090092
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
BESKRIVNING

SORRENTO

RIMINI

BARI

ALESSIO

BESKRIVNING

MASSIMO II

FERRARA II

SWIM SPA 4M

SWIM SPA 6M

Storlek (LxBxH)

213 x 100 x 74

200 x 200 x 82

203 x 89

212 x 212 x 84

Storlek (LxBxH)

227 x 227 x 87

275 x 228 x 100

390 x 228 x 137

596 x 228 x 137

140 / 450

280 / 920

280 / 800

360 / 1150

410 / 1280

590/1870

900 / 5720

1250 / 7400

2

6/1

6/0

6/1

6/2

8/2

5/0

10/1

Aristech

Aristech

Aristech

Aristech

Aristech

Aristech

Aristech

Aristech

16

21

23

45

77

83

45

76

Jetmassage munstycken i rostfritt stål

65

71

45

12

Luftmassage munstycken, rostfritt stål

12

12

Ja

Munstycke för zonterapi

Ja

Ja

Ja

Vikt (tomt) kg./vattenmängd
Totalt antal platser/varav loungeplatser
Akryl
Totalt antal munstycken
Jetmassage munstycken i plast
Jetmassage munstycken i rostfritt stål

21
16

23

Munstycke för zonterapi

45

Ja (Kanon)

Filterpump, lågenergi

ÖKO ENERGIBESPARING!

Akryl
Totalt antal munstycken

2

2

3

Luftinblandning

4

5

7

7

1

1

2

3-vägsventil

2

2

2

3

2 kW

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

2 x 3 kW

1 komb.filter/(2 hk)
massagepump

1 komb.filter/(2 hk)
massagepump

1 komb.filter/(2,5 hk)
massagepump

1 (ca 200 W)

1 (ca 200 W)

1 (ca 200 W)

2 (3 hk)

3 (2,5 hk)

3 (2,5 hk)

3(3Hk)

Digital CPU-filterstyrning
– med frostvakt

Balboa/ DenForm

Balboa/ DenForm

Balboa/ DenForm

Balboa/DenForm

Filtersystem/ patronfilter

Sidomonterat
dubbelfilter

Sidomonterat dubbel
filter/ bräddavlopp

Sidomonterat
dubbelfilter

2x Sidomonterat
dubbelfilter

1

3-vägsventil
Termostatreglerad värmare

Totalt antal platser/varav loungeplatser

Jetmassage munstycken i plast

Luftmassage munstycken, rostfritt stål

Luftinblandning

Vikt (tomt) kg./vattenmängd

Massagepump

2 (2 hk)

Digital CPU-filterstyrning
– med frostvakt

Balboa/DenForm

Filtersystem/ patronfilter

Toppmonterat filter/
bräddavlopp

Balboa/DenForm
Toppmonterat filter/
bräddavlopp

Balboa/ DenForm
Toppmonterat filter/
bräddavlopp

Balboa/ DenForm
Sidomonterat
dubbelfilter

Termostatreglerad värmare
Filterpump, lågenergi

ÖKO ENERGIBESPARING!
Massagepump

1x 2-speed (2,5HK)
filter/massagepump

2x 3HK(2-speed)

Ozon

Ja

Ja

Ja

Ja

Färgat LED-ljus i vattnet

Ja

Ja

Ja

Ja

Ozon

Ja

Ja

Ja

Ja

ABS-botten

Ja

Ja

Ja

Ja

Färgat LED-ljus i vattnet

Ja

Ja

Ja

Ja

Underhållsfria paneler i syntetiskt trä

Ja

Ja

Ja

Ja

ABS-botten

Ja

Ja

Ja

Ja

Termolock

Ja

Ja

Ja

Ja

Underhållsfria paneler i syntetiskt trä

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Termolock

Ja

Ja

Ja

Ja

Trappa

Ja

Ja

Ja

Ja

Färgat LED-mikroljus vid vattenytan

Ja

Ja

Ja

Ja

Färgad LED-ljus på 2 hörnpaneler

Vattenfall med belysning

Ja

Ja

Ja

Ja

Aromaterapi

Färgad LED-ljus på 2 hörnpaneler

Ja

Ja

Trappa
Färgat LED-mikroljus vid vattenytan
Vattenfall med belysning

Ja

Ja

Popup-högtalarsystem

Ja

Aromaterapi

Ja

Ja

Ja

Ja

Smartphone-, iPhone-anslutning

Ja

Popup-högtalarsystem

Ja

Ja

Ja

Ja

Smartphone-, iPhone-anslutning

Ja

Ja

Ja

Ja

Möjlighet att välja annan färg

Ja *

Ja *

Ja*

Ja*

Möjlighet för styring via mobil-app

Ja

Ja

Strömkrav (nolla + jord på alla instal.)

3 x 400V/ 16Amp

3 x 400V/16Amp

Möjlighet att välja annan färg
-

Möjlighet för styring via mobil-app

Strömkrav (nolla + jord på alla instal.)

2 x 400V/16Amp
230V/13Amp

2 x 400V/16Amp

2 x 400V/16Amp

* OBS: Leveranstid ca. 9- 12 veckor. Extra kostnad. Vid specialbeställning av färg går det inte att avbeställa ordern.
- Det tas förbehål för tryckfel och tekniska förändringer utan föregående meddelande

2 x 400V/16Amp

Ja
3 x 400V/16Amp

2 x 3 x400V/16Amp

