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Ett naturligt val
Ett spabad från Vita Spa ger dig en egen rofylld oas där du kan slappna av, vila ut
och hämta ny energi. Sedan1974 har Vita Spa arbetat med den senaste teknologin
för att skapa innovativa och bekväma spabad med välgörande massage.

Du känner igen ett spabad från Vita på den sköna designen
och det fina detaljarbetet. Bland annat har alla modeller
rostfria jetmunstycken som standard. När du väljer Vita Spa
får du kvalitet på materialet och även på upplevelsen som ett
välutvecklat spabad ger.

Vita Spa har ett mycket gott anseende i branschen och
varumärket är synonymt med god kvalité, smarta funktioner
och bra komfort. Stora resurser satsas på att alla produkter
ska vara så energisnåla som möjligt och tillverkas med största
möjliga miljöhänsyn. Vita Spa är stolta över att räknas som
en av de bästa tillverkarna i världen.

V I TA S PA

3

4

V I TA S PA

Hydroterapi
Glid ner i det varma, kristallklara vattnet, starta massagen, koppla av och
känn att tiden stannar för en stund. Det är vad vi i modernt tal kallar för
hydroterapi. Vita Spa är kända för sin goda sittkomfort och den fina massagen.
Olika massagesäten erbjuds som är specifikt utformade för att ge den ultimata
spaupplevelsen. Här får du olika uppsättningar av masserande jetstrålar med
varierande egenskaper. Allt från lätt virvlande massage till djupa pulserande
strömmar. Hitta din egen favoritmodell där du sitter som skönast.

TURBO WHIRLPOOL
Ett jetmunstycke som ger effekt i hela
spabadet. Denna jet ger också vår mest
kraftfulla massage.

VORTEX STREAM PLUS™
En kraftfull jet som resulterar i stark ström
som lugnar även de mest överarbetade
musklerna.

SELECT-A-SWIRL™
Virvlande eller direkt knådande massage.
Med Select-A-Swirl fullt justerbara jet,
kan du välja mellan en knådande eller
uppfriskande massage.

TENSION EASE
Skäm bort dig själv med denna jet som ger
en riktad masserande känsla i övre rygg,
nacke och axlar där din kropp påverkas
mest av spänning. Denna är individuellt
justerbar för maximal njutning.

TWIN-SPIN PULSATOR
Föreställ dig strömmar av vatten mot ömma
muskler och leder, som främjar ditt blod
flöde och cirkulation för att lindra smärta
och stelhet.

CLUSTER/ACUPRESSURE
Dessa jets sitter i grupper om två eller fler.
Cluster jets ger ett kraftfullt terapeutiskt
tryck. Trycket kan justeras från stark ström
till en lugnande massage.
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Komplett
massage
Ett Vita Spabad är utformat för att leverera en komplett ryggmassage likt den
du får hos en professionell massör. I en ryggmassage finns det fem tekniker som
oftast utförs för att förbättra cirkulationen, lindra spänningar och ge avkoppling.
Dessa är; Effleurage, Petrissage, Tapotement, Circular Friction. Vita använder
olika typer av munstycken för att kunna efterlikna dessa behandlingar.
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EFFLEURAGE
Effleurage betyder lätt beröring, detta upplever du genom
jets som pressar vattenflödet uppåt längs ryggen. Effleurage
är både mycket avkopplande och läkande.
PETRISSAGE
Detta är en fransk benämning för knådning. Behandlingen
sker med större virvlande strålar i olika platser i sätena som
knådar ryggen. En petrissage behandling lindrar spänningar
och värk i låsta muskler.
TAPOTEMENT
Massagen görs normalt med snabba, lätta rytmiska slag som
ger en djupgående vibration vilket främjar blodflöde och
cirkulation. I spabadet ger specialdesignade jetmunstycken,
placerade på olika ställen i badet, liknande upplevelse.
CIRCULAR FRICTION
Detta kallas också för tvärfibermassage och uppnås genom
precisa och kraftfulla jets. Dessa kan leverera en rad olika
funktioner beroende på var de sitter i ditt spabad. En cirkulär
behandling kan låsa upp stela och trötta muskler för att
lindra stress och öka rörligheten.
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SNÅLA PÅ ENERGIN,
INTE PÅ UPPLEVELSEN
Baden från Vita Spa är inte bara välbyggda och
välutrustade. De är dessutom välisolerade, vilket
passar bra i vårt kyliga klimat. Att isoleringen även
bidrar till låg ljudnivå får man se som en skön bonus.

NY TEKNIK FÖR BÄSTA DRIFTSEKONOMI
Med ökade krav på lägre energiförbrukning så har Vita tagit
fram ett nytt sätt att bygga och isolera baden på. Innanför
den tåliga kompositpanelen är badet isolerat med miljövänligt
isolermaterial av återvunnen naturfiber som är behandlat för att
tåla åldrande, mycket hög värme och skadeinsekter. Materialet
är godkänt av U.S. Green Building Council. Innanför isoleringen
sitter en reflekterande kopparfolie.
Den värmereflekterande folien täcker alla fyra sidor och även
golvet. Den här tekniken att isolera gör att badet tar tillvara
värmen som avges från pumparna. En annan fördel är att baden
blivit ännu tystare.

Spabaden från Vita är konstruerade för att ta tillvara
värmen som avges från pumparna.

Vita har vidareutvecklat isoleringen enligt "Thermosprincipen"
och tagit den till nästa nivå. Hela badet är insvetp i en isolermatta
från Thinsulate™*. Materialet har mycket goda egenskaper som
ett isolerande vindskydd innanför panelen. En annan fördel är att
isolerskivorna kan plockas bort så att rörsystemet är åtkomligt vid
eventuell service. Badets botten är tillverkad i tålig plast.
*Intrigue har ej Thinsulate.
De mer påkostade modellerna från Vita har en stålstomme
och flerskiktsisolering för bästa driftsekonomi.
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GRAND
Grand är ett generöst spabad som med sina sju sittplatser
låter dig ta med alla vänner ner i badet samtidigt. Det är smart
konstruerat för att passa både stora som små gäster med två höga
säten, tre standardsäten, ett avkylningssäte och ett extra djupt säte
för den långe.
Utöver det erbjuder Grand extra bra fotmassage, LED-belysta
dryckeshållare, nackkuddar samt stämningsfulla vatteneffekter.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Antal personer:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

231 x 231 x 94 cm*
444 kg tom, 1 882 kg fylld
1 438 liter
6-7
53 jets i 6 olika varianter
2 st 3 hk pumpar varav en med 2 hastigheter

ENVIE
Envie är det stora och kraftfulla spabadet som med sitt sköna
liggsäte med masserande jetstrålar låter dig njuta i ditt spa,
såväl ensam som med vänner eller familj. Utöver liggsätet
erbjuder Envie fyra sittplatser varav två sköna hörnsäten med
kraftfull massage.
Som standard får du även bra fotmassage, LED-belysta
dryckeshållare, nackkuddar samt stämningsfulla vatteneffekter.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Antal pers:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

231 x 231 x 94 cm*
436 kg tom, 1 912 kg fylld
1 476 liter
5-6
54 jets i 6 olika varianter
2 st 3 hk pumpar varav en med 2 hastigheter

ÖVRIG UTRUSTNING
SYSTEM: KONTROLLPANEL SMART TOUCH II,
AUTOMATISKT RENINGSSYSTEM,
9,3 M2 FILTERYTA, OZON, 3 KW VÄRMARE.
* OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet.
Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.

BELYSNING: LED-BELYSNING ÄR STANDARD.
BELYSTA NACKKUDDAR OCH DRYCKESHÅLLARE.
ELANSLUTNING: 230 V 3 X 16 A
TERMOLOCK: LÅSBART, 10 CM TJOCKT, SLUTTANDE
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Gör dig redo…
din spaweekend året
runt kan börja
När du skaffat ditt spabad är det bara att ta fram badrockar, handdukar
och favoritmagasinen. Sätta på grönt te och avkopplande musik samt
mixa smoothies. Kom ihåg att dra ur jacket, stänga av mobilen och
dimma ned belysningen. Sedan låter du Salus Per Aqua – Hälsa genom
vatten – genomsyra dig.
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SALON
Salon är det stora och kraftfulla spabadet med två sköna liggsäten i olika längder. Utöver liggsätena erbjuder Salon tre sittplatser
som erbjuder olika typer av hydroterapi varav ett hörnsäte med
kraftfull massage.
Som standard får du även bra fotmassage, LED-belysta dryckeshållare, nackkuddar samt stämningsfulla vatteneffekter.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Antal pers:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

231 x 231 x 94 cm*
435 kg tom, 1 970 kg fylld
1 548 liter
5
53 jets i 6 olika varianter
2 st 3 hk pumpar varav en med 2 hastigheter

MONARQUE
Monarque är det generösa spabadet som ger dig utrymme
för alla dina vänner. De sju sittplatserna består av fyra djupa
hörnsäten som erbjuder olika typer av hydroterapi, samt tre säten
för fler badgäster. Det extra stora fotutrymmet låter dig också
njuta av kraftfull fotmassage.
Utöver det erbjuder Monarque även LED-belysta dryckeshållare,
samt stämningsfulla vatteneffekter.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Antal pers:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

210 x 210 x 94 cm*
394 kg tom, 1 500 kg fylld
1 189 liter
6-7
49 jets i 6 olika varianter
2 st 3 hk pumpar varav en med 2 hastigheter

ÖVRIG UTRUSTNING
SYSTEM: KONTROLL SMART TOUCH II**,
AUTOMATISK RENING, 9,3 M2
FILTERYTA OCH OZON. 3 KW VÄRMARE. (INTRIGUE 4,6 M2
FILTERYTA OCH OZON, 3 KW VÄRMARE).

BELYSNING: LED-BELYSNING ÄR STANDARD.
BELYSTA NACKKUDDAR OCH DRYCKESHÅLLARE.
ELANSLUTNING: 230 V 3 X 16 A (INTRIGUE KOPPLAS 2X16A)
TERMOLOCK: LÅSBART, 10 CM TJOCKT, SLUTTANDE
**
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Ej på Intrigue

PRESTIGE
Prestige är spabadet för dig som vill ha plats för både vänner och
familj, men även utrymme för personlig avkoppling. Det erbjuder
två djupa hörnsäten utrustade med extra många terapijets, ett
liggsäte med jetstrålar som erbjuder djupgörande massage från
nacke till tår, samt tre sköna sittplatser för resten av familjen.
Som standard får du även skön fotmassage för trötta fötter,
LED-belysta dryckeshållare, nackkuddar samt stämningsfulla
vatteneffekter.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Antal pers:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

210 x 210 x 94 cm*
393 kg tom, 1 749 kg fylld
1 253 liter
6
52 jets i 6 olika varianter
2 st 3 hk pumpar varav en med 2 hastigheter

INTRIGUE
Intrigue är det prisvärda spabadet med smart och komfortabel
utformning. Badet erbjuder bra sittdjup, två rymliga hörnsäten
med kontrollerbar jetstrålning, ett reversibelt liggsäte som gör att
du kan använda det åt båda hållen och uppleva två olika typer
av massage, samt två sköna sittsäten med jetstrålar för resten av
familjen.
Som standard får du även ett rymligt fotutrymme och LED-belysning samt ett justerbart vattenfall för stämningsfulla vatteneffekter.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Antal personer:
Jetmunstycken:
Jetpump:		

200 x 211 x 92 cm*
339 kg tom, 1 527 kg fylld
1 188 liter
5
33 jets i 6 olika varianter
2 hk pump med 2 hastigheter

* OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet.
Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.
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SWIMSPA ÅRET-RUNT-POOL
Med swimspa väljer du själv om du vill ta det lugnt eller träna. Ett bad som kan användas året runt. Simma mot jetstrålar,
träna roddmaskin, köra vattenaerobics och avsluta med en härligt avslappnande massage.
Ett swimspa erbjuder det bästa av två världar. Du kan koppla av och njuta som i ett stort härligt spabad med rejält benutrymme. Du får samtidigt poolens fördelar på en begränsad yta. Här kan du simträna effektivt mot flera kraftiga jetpumpar som ger en stark forsande vattenström att simma emot. Dessutom erbjuder swimspa många olika träningsredskap
för den som vill träna extra. Att träna i vatten är effektivt, samtidigt som det är skonsamt mot leder och knän. Vitas spas
swimspa är byggda i en mycket kraftig konstruktion och är isolerade för att användas året runt. Ett kraftigt termolock ingår
och baden levereras som kompletta enheter som enkelt kan placeras på en stabil platta. Du kan välja att ha badet fristående eller delvis nedsänkt i trädäck. Inbyggt reningsverk med automatisk filtrering och ozonrening ger enkel skötsel. Vita spa
satsar stora resurser på att deras swimspa ska vara så energisnåla som möjligt och tillverkas med största möjliga miljöhänsyn. Läs mer på folkpool.se.

SWIMSPA XB4
Ett mindre swimspa med fokus bad, lek och umgänge. XB4 har tre
spasäten och två bänkar på sidorna som har platser för 6 personer eller fler. Bänkarnas placering gör att du ändå har utrymme
för lek och simning.
Den belysta simdelen, dryckeshållarna och nackkuddarna ger
stämningsfull effekt när det är mörkt. De sex Aurora fontänerna
ger ett lugnande intryck.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Sittplatser:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

427 x 228 x 127 cm*
998 kg tom, 5 170 kg fylld
4 353 liter
9
30 jets i 4 olika varianter
2 st 3 hk pumpar

ÖVRIG UTRUSTNING
SYSTEM: KONTROLL SMART TOUCH II,
AUTOMATISK RENING, 13,8 M2
FILTERYTA OCH OZON. 3 KW VÄRMARE.
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* OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet.
Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.
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BELYSNING: LED-BELYSNING ÄR STANDARD.
BELYSTA NACKKUDDAR OCH DRYCKESHÅLLARE.
ELANSLUTNING: 230 V 3 X 16 A
TERMOLOCK: LÅSBART, 10 CM TJOCKT, TVÅDELAT

ÅRET-RUNT-POOL

SWIMSPA VL4
Ett mindre swimspa med fokus träning. Här kan du uppleva alla
fördelar med hydroterapi, motståndsträning och stretching. Badet
har två xStreamForceTM jets utvecklade för att simma mot. Med
sina breda och kraftiga strålar ger de en träningsupplevelse perfekt för både nybörjare och träningssimmare. Tre säten att koppla
av i. Den belysta simdelen, dryckeshållarna och nackkuddarna
ger stämningsfull effekt när det är mörkt. De sex Aurora fontänerna ger ett lugnande intryck.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Sittplatser:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

427 x 228 x 127 cm*
907 kg tom, 5 987 kg fylld
5 300 liter
3
27 jets i 4 olika varianter
3 st 3 hk pumpar

ÖVRIG UTRUSTNING
SYSTEM: KONTROLL SMART TOUCH IIL,
AUTOMATISK RENING, 13,8 M2
FILTERYTA OCH OZON. 3 KW VÄRMARE.
* OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet.
Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.

BELYSNING: LED-BELYSNING ÄR STANDARD.
BELYSTA NACKKUDDAR OCH DRYCKESHÅLLARE.
ELANSLUTNING: 230 V 3 X 16 A
TERMOLOCK: LÅSBART, 10 CM TJOCKT, TVÅDELAT

V I TA S PA
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SWIMSPA VM6
Ett mellanstort swimspa med extra djup. Här är swimspat för dig
som vill simträna. Här kan du uppleva alla fördelar med hydroterapi, motståndsträning och stretching. Badet har tre xStreamForceTM jets utvecklade att simma mot. Med sina breda och kraftiga
strålar ger de en träningsupplevelse perfekt för både nybörjare
och träningssimmare. Det djupa vattnet och xStreamTM är även en
perfekt kombination för aerobic träning och aqua jogging. Efter
träningen finns säten att koppla av i.
Den belysta simdelen och nackkuddarna ger stämningsfull effekt
när det är mörkt. De fyra Aurora fontänerna ger ett lugnande
intryck.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Sittplatser:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

483 x 229 x 155 cm*
1 361 kg tom, 7 167 kg fylld
6 057 liter
3
34 jets i 3 olika varianter
4 st 2 hk pumpar

ÖVRIG UTRUSTNING
SYSTEM: KONTROLL SMART TOUCH II,
AUTOMATISK RENING,
20,7 M2 FILTERYTA OCH OZON. 3 KW VÄRMARE.
BELYSNING: LED-BELYSNING ÄR STANDARD.
BELYSTA NACKKUDDAR.
18

* OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet.
Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.
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ELANSLUTNING: 230 V 3 X 20 A
TERMOLOCK: LÅSBART, 10 CM TJOCKT, TVÅDELAT

SWIMSPA VM8
Ett tvådelat swimspa för träning och relax, en pool och spabad
i ett. Här kan du träna i en temperatur och samtidigt njuta av en
högre temperatur i spabadsdelen. Badet har två xStreamForce
jets utvecklade att simma mot. Med sina breda och kraftiga strålear ger de en träningsupplevelse perfekt för både nybörjare och
träningssimmare. Efter träningen finns fem säten att koppla av i.
Den belysta simdelen, dryckeshållaren och nackkuddarna ger
stämningsfull effekt när det är mörkt. De fyra Aurora fontänerna
ger ett lugnande intryck.

Storlek: 		
Vikt: 		
Volym: 		
Sittplatser:
Jetmunstycken:
Jetpumpar:

553 x 229 x 135 cm*
3 000 kg tom, 8 879 kg fylld
3 113 liter (simdel), 1 420 liter (spadel)
8 (3+5)
37 jets i 3 olika varianter
4 st 3 hk pumpar (3 i simdelen, 1 i spadelen)

VL4/VM6/VM8 har xStream Force jetsystem som är utvecklat
och designat för den ultimata sim- och vattenträningsupplevelsen.
De ger en mycket kraftig och varierande vattenström som är helt
ställbar och designad så att träningen kan anpassas individuellt.

ÖVRIG UTRUSTNING
SYSTEM: KONTROLL SMART TOUCH II,
AUTOMATISK RENING,
27,6 + 6,9 M2 FILTERYTA OCH OZON+UVx2.
3 + 3 KW VÄRMARE.
BELYSNING: LED-BELYSNING ÄR STANDARD.
BELYSTA NACKKUDDAR OCH DRYCKESHÅLLARE.
* OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet.
Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.

ELANSLUTNING: 230 V 3 X 16 A + 2 X 16A. TVÅ MATNINGAR
TERMOLOCK: LÅSBART, 10 CM TJOCKT, TVÅDELAT

VV II TTAA SS PPAA
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MATERIAL OCH TILLVAL
SKAL

Silver Marble

PANELER

Storm Clouds*

Gray**

Mocha

Pecan

*Unikt skal med färgvariation mellan varje individuellt skal. Ej Swimspa.
**Intrigue har stående panel.

WIFI

Wifi kontroll finns som eftermarknadsprodukt till utvalda modeller.
Möjliggör styrning av badets funktioner med smartphone. Enheten
monteras dit efter installation.

LED-belysning standard på alla Vita spabad.
Välj favoritfärg med en enkel knapptryckning
eller välj ett färdigt färgspel.

De belysta Aurora fontänerna placerade
längst badets kanter ger stämningsfulla ljusoch ljudeffekter.

De belysta dryckeshållarna ger en stämningsfull effekt när
det är mörkt. Färg styrs via kontrollpanelen. Alla lampor
visar samma valda färg.

V I TA S PA
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ANDRA TILLBEHÖR
STARTPAKET
I Startpaket Original ingår det nödvändigaste du
behöver för att sköta om ditt spabad. Startpaket stort
Deluxe innehåller ännu fler praktiska produkter för att
underlätta skötseln, allt förpackat i en plastback så att
du har det du behöver lättillgängligt.

FLER TILLBEHÖR PÅ
FOLKPOOL.SE

SPATRAPPOR
En spatrappa underlättar när man kliver i och ur
sitt spabad. Det finns flera olika trappor att välja
på och olika färger för att matcha ditt spabad.

Smartstep
Lådan i trappsteget köps separat.
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Spa Side Step

TERMOLOCK HÅLLER VÄRMEN
Ett bra termolock är en förutsättning för att
spabadet ska vara energisnålt. Samtliga
spabad från Folkpool levereras med ett
kraftigt termolock som standard.

VÄLJ FÄRG
Normalt levereras bad från Vita Spa med svarta lock som
standard. Prata med er återförsäljare om ni önskar ändra
lockfärg. Det kan göras utan kostnad om det finns på lager
och sker i samband med beställning. Annars sker leverans
enligt ordererkännande från återförsäljaren.

Termolocken är ca 10 cm tjocka i centrum och svagt sluttande
mot kanterna. De är tillverkade i UV skyddad vinyl i marin
kvalitet och isolerade med polystyrenskivor som är förstärkta
med metallprofiler. Isolerskivorna ligger inneslutna i ett
hermetiskt tätt ångskydd för bästa livslängd. Låsbara spännen
ingår för extra barnsäkerhet.

FLER LOCKLYFTARE PÅ
FOLKPOOL.SE

SPA LOCKLYFTARE
Med en locklyftare blir det enklare att
hantera termolocket. Välj bland flera olika
modeller för fristående och inbyggda spabad.
COVERMATE EASY
Vår mest sålda locklyftare. Vadderade grepp och krokar för
handduken är uppskattade detaljer. CoverMate Easy passar
rektangulära spabad upp till 240 cm längd och bredd.
Fungerar på fristående bad och om badet byggs in i ett däck
(max 2–3 dm). Ett utrymme på 45 cm krävs för att fälla ner
locket bakom badet.

COVER VALET HYDRAULISK
Cover Valet är en exklusivare locklyftare som passar både
fristående spabad och bad som är helt eller delvis nedsänkta
i tralldäck. Dubbla hydrauliska kolvar gör det extra lätt att
vika undan termolocket. Tillverkat i förzinkat och pulverlackerat stål. Fästet kan monteras både på spabadets panel eller i
trädäck vid helt inbyggt spabad. Passar bad upp till 240 cm
med hörnradie upp till 30 cm.

V I TA S PA
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FOLKPOOL GARANTERAR
TRYGG BADGLÄDJE
Folkpool erbjuder marknadens bredaste
sortiment av spabad med fler än 40 olika
modeller från fyra leverantörer att välja
mellan. Det är lätt att bli villrådig, men var
bara lugn. Oavsett vilket bad du väljer så
är ett spabad från Folkpool ett tryggt val.
Trots att branschen är ung har vi stor erfarenhet med fler
än 17 000 levererade spabad sedan år 2000. Det är
mångdubbelt fler än någon annan i branschen. Vi är ett
familjeföretag som har varit verksamma sedan 1968 och
vi kommer att finnas kvar med tillbehör och reservdelar i
framtiden.
RIKSTÄCKANDE FÖRSÄLJNING OCH SERVICE
Folkpools spabad säljs endast genom våra auktoriserade
återförsäljare, som finns på ca 30 orter runt om i landet.
Tack vare våra utbildade återförsäljare kan vi erbjuda lokal
service. Det är en trygghet för ett lyckat köp och för framtida
ägande.

1

år

Allriskförsäkring

5

år

Självriskreducering

FOLKPOOL SPABAD:
• Tillverkat för nordiskt klimat
• En komplett, lättinstallerad enhet
• Automatisk rening ger enkel skötsel
• Inbyggd ozonrening för bättre vatten
• Välisolerad konstruktion
• God driftsekonomi
• Kraftigt termolock
• Allriskförsäkring 1 år
• Självriskreducering 5 år

STORT LAGER I SVERIGE
Vårt spalager har plats för ca 600 spabad och är ett av
Europas största. Vi har alltid ca 300 bad på lager för
omgående leverans. Dessutom har vi ett stort reservdelslager
för att kunna ge snabb leverans om något behöver bytas.
GARANTIER OCH FÖRSÄKRING INGÅR
När du köper ett bad från Folkpool ingår ett års omfattande
allriskförsäkring samt en självreducering som gäller i 5 år.
Det, tillsammans med vår långa erfarenhet, våra kvalitetsprodukter och kunniga återförsäljare, gör Folkpool till ett tryggt
val.
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ENKELT OCH UNDERBART
ATT BLI MED SPABAD
Tänk dig ett eget spabad hemma. Alltid
tillgängligt för avkopplande bad när du själv
har tid och lust. Det är faktiskt enklare än du
tror och skönare än du anar. Ett spabad från
Folkpool är lätt att installera, lätt att använda
och lätt att bli förälskad i.
EN GENOMTÄNKT PRODUKT
Våra spabad är byggda för nordiskt klimat och är alltid
utrustade med reningsverk, massagemunstycken och belysning. Alla bad är välisolerade för att ge en bra driftsekonomi
och ett termolock medföljer alltid. Allt som krävs är en plan
yta, elanslutning och vatten från trädgårdsslangen. Sedan är
det bara att börja njuta.
VÄLJ EN BRA PLATS
Ofta är platsen given med befintlig yta på altanen. Ibland
kan man ha en mysig plats på tomten men tänk på att det är
en fördel att placera badet nära huset. Det blir mer lättillgängligt och gör att det blir mer spontana bad i synnerhet
på vintern då man bara behöver ta några steg ut för att
komma i badet.
INSTALLATION
Badet levereras som en komplett, färdig enhet och är enkel
att installera. En behörig elektriker ska ansluta el över en
jordfelsbrytare. Ingen fast installation av vatten krävs utan
vatten fyller man med trädgårdsslangen.

ENKEL INSTALLATION
• En plan yta som badet placeras på, så som ett
trädäck eller marksten
• En behörig elektriker som gör installation, alltid
med jordfelsbrytare
• Trädgårdsslang för vattenpåfyllning
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UNDERLAG
Rent praktiskt krävs att badet ska placeras på en plan,
hårdgjord yta som klarar badets belastning, vanligen ett
trädäck eller en yta av marksten. Ska det stå på gräsmattan
måste man gräva undan 1–2 decimeter och fylla upp med
krossad singel som planas ut och packas hårt. På singel
bädden lägger man en markisolering i polystyren. Ett enkelt
och billigt sätt att få extra isolering mot marken och bra skydd
för badet. Baden kan även byggas in i ett trädäck. Genom
att bygga in badet till halva höjden så får man ett enklare
insteg och behöver ingen trappa till badet. Tänk bara på att
maskinrumsluckan måste vara åtkomlig.
TILLBEHÖR
Det finns olika varianter av trappor att välja till som under
lättar när man kliver i och ur badet. Själva termolocket är inte
tungt men kan upplevas som otympligt. Med en locklyftare
blir det enklare för en person att täcka av och lägga tillbaka
locket på badet. Flera varianter finns att välja på.
SKÖTSEL
Desinficera med SpaKlor/SpaBrom efter varje bad och låt
locket vara av minst 15 minuter efter doseringen. Kontrollera
pH-värdet med jämna mellanrum. Det är viktigt att värdet är
rätt för att kloret ska verka. En gång i månaden tar man ur
och tvättar filtret. Allt vatten ska bytas ut två till fyra gånger
per år om man badar en till tre gånger i veckan.

ENKEL SKÖTSEL
• Dosera lite SpaKlor/SpaBrom efter varje bad
• Kolla pH-värdet en gång i veckan
• Tvätta filtret en gång i månaden
• Byt vatten 2–4 gånger per år om du badar
1–3 gånger per vecka

INTRIGUE

GRAND

Totalt		
3 368,20 kWh/år
		280,68 kWh/mån
Storlek:		
200 x 211 x 92 cm
Antal pers:
5

Totalt		
3 094,4 kWh/år
		257,87 kWh/mån
Storlek:		
231 x 231 x 94 cm
Antal pers:
7

DRIFTSEKONOMI
Energiförbrukning är något som många undrar
över när de ska köpa spabad. Det är flera
faktorer som påverkar energiförbrukningen i
spabadet. Hur ofta och hur länge man badar,
geografiskt läge, hur spabadet är byggt och
isolerat, samt vilken typ av cirkulationspump
som används för filtrering. Samtliga bad från
Folkpool är välisolerade för att ge bra driftsekonomi på våra breddgrader.

TESTAT
PÅ SVERIGES
TEKNISK A
FORSKNINGSINSTITUT

ENERGITESTADE PÅ SP/RISE
Folkpool har genomfört energitest hos SP/RISE, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut i Borås för att få fram ett oberoende test på vad baden verkligen drar. Vi har låtit testa två
olika modeller från Vita Spa.
Vi räknade med bad 2 gånger per vecka, året runt, samt 3 st
vattenbyten per år med uppvärmning till 38°C. Resultaten ser
du under respektive bad ovan.
På www.folkpool.se/spabad/energitest kan du läsa hela testet
och ladda hem testrapporter.

Ett kraftigt termolock följer med alla våra bad och är en
avgörande faktor för låg energiförbrukning. Vår erfarenhet
är att våra bad är bra isolerade och ger god driftsekonomi.
Vi har flera kunder som mäter energiförbrukningen och deras
siffror bekräftar våra resultat.
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Vi på Folkpool är stolta över att vara Sveriges största leverantör av spabad och erbjuder fler än 40 olika modeller
från fyra leverantörer. Oavsett vilken modell du väljer kan du vara säker på att få ett lättinstallerat kvalitetsbad som
är byggt för att tåla nordiskt klimat. Vi hoppas att den här katalogen ska inspirera dig och ge dig den information du
behöver för att kunna välja det spabad som passar dig bäst. Behöver du mer rådgivning är du alltid välkommen att
kontakta din lokala Folkpoolåterförsäljare.

Piteå

Uppsala

Eskilstuna

Jönköping

Noliagatan 9B
Tel 0911-150 60
info@folkpoolpitea.se

Kungsgatan 109
Tel 018-39 82 50
info@folkpooluppsala.se

Kungsgatan 72
Tel 016-14 20 22
info@folkpooleskilstuna.se

Bangårdsgatan 3
Tel 036-34 92 45
info@folkpooljonkoping.se

Skellefteå

Västerås

Norrköping

Visby

Servicegatan 7
(Solbackens Handelsområde)
Tel 070-693 39 49
info@folkpoolskelleftea.se

Glasvingegatan 5
Tel 021-550 30
info@folkpoolvasteras.se

Lindövägen 47
Tel 011-10 19 05
info@folkpoolnorrkoping.se

Österbyväg 5
Tel 0498-21 67 53
info@folkpoolgotland.se

Stockholm

Lidköping

Kalmar

Järfälla
Saldovägen 2 (Veddesta)
Tel 08-581 718 00
info@folkpooljarfalla.se

Skogvaktarevägen 13
Tel 0510-590 440
info@folkpoollidkoping.se

Torsåsgatan 1F
Tel 0480-36 43 00
info@folkpoolkalmar.se

Uddevalla

Halmstad

Smedtorpsvägen 3
Tel 0522-170 00
info@folkpooluddevalla.se

Slottsmöllan Grön avfart
Tel 035-22 74 74
info@folkpoolhalmstad.se

Göteborg

Helsingborg

Västra Frölunda
Lergöksgatan 4 D
Tel 031-87 50 00
info@folkpoolgoteborg.se

Florettgatan 16
Tel 042-328 328
info@folkpoolhbg.se

Umeå
Björnjägaren 1
Björnvägen 9
Tel 070-641 17 13
info@folkpoolumea.se

Sundsvall
Antennvägen 16
Tel 060-56 70 04
info@folkpoolsundsvall.se

Gävle
Kryddstigen 35
Tel 026-10 26 00
info@folkpoolgavle.se

Upplands Väsby
Stockholmsvägen 35
(InfraCity Västra)
Tel 08-590 365 21
info@folkpoolupplandsvasby.se
Täby
Leverantörsvägen 2A
(Arninge Centrum)
Tel 08-630 06 20
info@folkpooltaby.se

Falun
Ingarvsvägen 2
Tel 023-79 08 50
info@folkpoolfalun.se

Karlstad
Blockgatan 10
Tel 054-53 22 78
info@folkpoolkarlstad.se

Örebro
Adolfsbergsvägen 4
Tel 019-29 14 85
info@folkpoolorebro.se

Nacka/Värmdö
Mörtnäs Hagväg 1
(Värmdö köpcentrum)
Tel 08-121 509 09
info@folkpoolvarmdo.se
Kungens Kurva
Geometrivägen 3
Tel 08-530 600 84
info@folkpoolkurvan.se
Järna
Ullängsvägen 1
Tel 08-551 715 33
info@folkpooljarna.se

Folkpool AB | Ullängsvägen 1, 153 30 Järna | www.folkpool.se
Vi reserverar oss för tryckfel och löpande förändringar i sortiment och produktutförande.

Kristianstad
Kungsbacka
Faktorvägen 15
Tel 0300-22228
info@folkpoolkungsbacka.se

Borås
Göteborgsvägen 179
Tel 033-22 80 90
info@folkpoolboras.se

Växjö
Sandsbrovägen 51
Tel 0470-76 50 00
info@folkpoolvaxjo.se

Nässelvägen 6
Tel 044-590 40 01
info@folkpoolkristianstad.se

Skurup
Östra Olstorpsgatan 17
Tel 0411-471 10
info@folkpoolskurup.se

Åland
Solängsvägen 38, Kastelholm
Tel +358 457 550 6070
folkpool@aland.net

