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SOMMARPRIS GÄLLER UNDER PERIODEN 1 JULI - 2 AUGUSTI 2020

Svart  
liggande

Cosmic OpalGrå  
stående

PANELALTERNATIV: SKALFÄRGER:

VISKAN EKERÖ Summer edition

Viskan Ekerö Summer edition har fem platser varav en 
härlig liggdel. Två av massagesätena styrs av en Dual 
Speed Pump med två hastigheter. Med ett knapptryck 
startas en mjuk massage, vid ytterligare ett knapp-
tryck blir massagestrålarna betydligt kraftfullare. 

Den mjuka massagen är en perfekt nedtrappning 
efter en stunds kraftfullt knådande och masserande, 
eller om de yngre barnen vill bada utan alltför kraftiga 
massagestrålar.

Med massagejets, vårt stora belysningspaket, separat 
cirkulationspump, dubbla filter samt UV-C för effektiv 
vattenrening, är Viskan Ekerö Summer edition ett spabad  
som är skräddarsytt för att användas gång på gång i 
svenska förhållanden, oavsett årstid. 

SKRÄDDARSYTT FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER: TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

Styr spabadet via WiFi med en app från din 
mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

FAKTA VISKAN EKERÖ Summer edition
Storlek  ........................................................... 230x230 cm

Höjd  ............................................................................. 95 cm

Vikt tom/vattenfylld ..................................439/2154 kg

Vattenmängd  ............................................................ 1715 L

Avsvalknings-/barnsäte ............................................... Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vattennivåbelysning  ..................................................... Ja

Belyst vattenfall & reglage .......................................... Ja

Nackkuddar .................................................................... 4 st

Pump 1  .............................................................. 2hp, 1500W

Pump 2  ..........................3hp, 2200W Dual Speed pump

Pump 3  ............................................................. 2hp, 1500W

Separat cirk pump  ......................................................... Ja

Titaniumvärmare  ....................................................... 3kW

ACS reningssystem ........................................................ Ja

Aromaterapi  ..................................................................... Ja

Rostfria jets  ...................................................................... Ja

Massagejets  ................................................................50 st

Partikelfilter  .................................................................. 2 st

Elanslutning  ............3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W

SOMMARPRIS: 109 500:-
Ord pris: 119 900:-



VISKAN LINDÖ Summer edition

Viskan Lindö Summer edition är ett spabad med åtta sitt-
platser som erbjuder en härlig blandning av massage- 
jets i olika storlekar och funktioner. 

Tre av massagesätena styrs av en pump med två 
hastigheter. Med ett knapptryck startas en mjuk 
massage, vid ytterligare ett knapptryck blir massage- 
strålarna betydligt kraftfullare. Den mjuka massagen 
är en perfekt nedtrappning efter en stunds kraftfullt 
knådande och masserande, eller om de yngre barnen 
vill bada utan alltför kraftiga massagestrålar.
 
Badet mäter 230 x 230 cm, har separat cirkulations- 
pump, dubbla filter samt UV-C för effektiv vatten- 
rening. Viskan Lindö Summer edition kommer också 
utrustat med vårt stora ljuspaket, vilket bidrar till hög 
mysfaktor.

HÄRLIGA MASSERANDE BAD FÖR HELA FAMILJEN.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER: TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

Styr spabadet via WiFi med en app från din 
mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

FAKTA VISKAN LINDÖ Summer edition
Storlek  ........................................................... 230x230 cm

Höjd  ............................................................................. 95 cm

Vikt tom/vattenfylld ................................ 460/2305 kg

Vattenmängd  ...........................................................1845 L

Avsvalknings-/barnsäte ............................................... Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vattennivåbelysning  ..................................................... Ja

Belyst vattenfall & reglage .......................................... Ja

Nackkuddar .................................................................... 4 st

Pump 1  .............................................................. 2hp, 1500W

Pump 2  ......................... 3hp, 2200W Dual Speed Pump

Pump 3  ............................................................. 2hp, 1500W

Separat cirk pump  ......................................................... Ja

Titaniumvärmare  ....................................................... 3kW

UV-C-rening ........................................................................ Ja

Aromaterapi  ..................................................................... Ja

Rostfria jets  ...................................................................... Ja

Massagejets  ................................................................52 st

Partikelfilter  .................................................................. 2 st

Elanslutning  ............3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W

SOMMARPRIS GÄLLER UNDER PERIODEN 1 JULI - 2 AUGUSTI 2020

Svart  
liggande

Cosmic OpalGrå  
stående

PANELALTERNATIV: SKALFÄRGER:

SOMMARPRIS: 109 500:-
Ord pris: 119 900:-



SVERIGES ENDA  
TILLVERKARE AV SPABAD!
här i skene, västergötland, designar och tillverkar vi våra spabad för svenska 
förhållanden. Viskan Spa grundades 2010, och vi är en av de största tillverkarna av 
premiumspabad i Europa. Det är mycket glädjande att så många, på så kort tid, har 
upptäckt fördelarna med oss. 

FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN.

I Sverige kan det skilja över 50°C mellan vinter och sommar. Men det är inte kylan 
som är värsta utmaningen, utan det är den råa fukten och vinden. Med utgångs-
punkt i detta designar och konstruerar vi därför spabaden med bl.a. följande 
fördelar; marknadens tjockaste skal, sittdjup som är djupare än konkurrenternas, en 
reningsprocess som gör vattnet renare än dricksvatten, unikt driftsäkert styrsystem, 
välisolerade lock som minimerar värmeförlust och ger ett energisnålt ägande.

DU HAR NÄRA TILL OSS OCH VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE.

Vi är nära dig med allt du kan tänkas behöva till ditt spabad, oavsett om det gäller  
service och support, reservdelar eller tillbehör. Med andra ord får du ett tryggt och 
enkelt spabadsliv. Våra återförsäljare finns över hela Sverige, hitta din närmaste på  
www.viskanspa.se 

KOM NÄRMARE DINA NÄRA OCH KÄRA! 

Många av våra kunder berättar om att en av fördelarna med våra spabad är att det 
samlar familjen, vänner och bekanta. Här kopplar de av och kommer varandra  
närmare, i en värld helt fri från vardagens distraktioner.

Återförsäljare

www.viskanspa.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar utan förhandsinformation.


