MODEL: MälarSpa 516+
STORKEK: 2300x2300x960mm
FÄRG: Vit. Finns i flera färger
SITTPLATSER: 7 Personer

MÄLARSPA 516+

PLATS FÖR 6-7 PERSONER
STORLEK 2300X2300X960 MM
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M ÅT T J O H A N S S O N S VÄ G 3 0 , 6 3 3 4 6 E S K I L S T U N A
TELEFON: 016-12 74 55
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Spabad från Mälarspa - en trygg affär!
Att köpa ett Mälarspa är en bra och trygg affär. Med våra Garantier: 10 år på stomme/ram,
5 år mot krackeleringar och missfärgningar i SPA och 3 år på komponenter gör oss till en
trovärdig och långsiktig leverantör.

MÄLARSPA 516+
Våra spabad är genomtänkta och moderna i sin konstruktion.
De är anpassade till vårt nordiska klimat med sin rostfria stålram,
sin förisolerade stomme och det extra tjocka locket.
Samtliga spabad är utrustade med “Safety Check Valve”. Ett säkerhetssystem som gör det omöjligt att sugas fast med hår eller kläder i
våra motorer. Våra värmare är av titan istället för, som i de flesta andra
fall av, rostfritt.
Samtliga spabad är även förberedda för “Gecko In-clear”,
Som pricken över i:et har våra spabad “Balboa”, ett fjärrstyrningssystem
som möjliggör fjärrstyrning av spabadet. Spabaden har dessutom extremt
låg energiförbrukning.

GARANTIVILLKOR FÖR PRIVATPERSON HOS MÄLAR SPA.
10 års garanti på stomme/ram.
5 års garanti mot krackeleringar och missfärgningar i SPA.
3 års komponentgaranti.
Fråntaget komponentgarantin är belysning, nackkuddar, UV-C lampa/ozongenerator,
HD-lock samt filter då dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd.
För ev. Gecko In-Clear gäller Geckos garantier.

VID EV. GARANTI-/SERVICEÄRENDE.
För att vi skall kunna utföra ett garanti-/serviceärende är det mycket viktigt att
alla sidor av SPA står tillgängligt för vår servicemontör. Vi står inte för någon kostnad
förknippad i samband med att få SPA tillgängligt för service/garanti.
Garantier täcker inte ev. frysskador om SPA blivit strömlöst vintertid.
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MÄLARSPA 516+
S P E C I F I K A T I O N
VATTENJETS:
Totalt antal munstycken 65st
3.5” Hydroterapi - 24st
3.5” Roterande Hydroterapi - 21st
4” Hydroterapi - 8st
4” Roterande Hydroterapi - 7st
5” Hydroterapi - 1st
5” Roterande Hydroterapi - 2st
Roman fountain jets - 2st
BALBOA VÄRMARE: BP21P4BC TITAN 3kW.
BALBOA TOUCH PANEL
LED BELYSNING: 1
 st (7 färger)
28 belysningpunkter
VATTENFALL: 1st
HUVUDKUDDE: 4st
LUFTJETS: 12st
INLOPP: 3st
BOTTENVENTIL: 1st
BRÄDDAVLOPP: 1st
HYDROMASSAGEPUMP 2HP: 3st
CIRKULATIONSPUMP 1HP: 1st
SEPARAT PUMP TILL VATTENFALL 0,35 HP: 1st
KOMPRESSOR 0.7KW: 1st
AROMATERAPI: 1st
VÄRMARE 3KW: 1st
FILTERPATRON: 2st
KONTROLLPANEL: 1st
TUBTRAY: 1st
PVC KABINETT i valbar färg.
HD ISOLERING SPA, botten samt sidor.
HD SPA LOCK i valbar färg.
PVC TRAPP i valbar färg.
LOCKLYFT

som hjälper dig att ta av och lyfta
Lyften har endast en rörlig del och en
enkel och snabb. Locket skadar inte
p till 2,4 m spabad.

tten

Isolering och Energiförbrukning

S T Y R S Y S T E M

L O C K L Y F T

BALBOA SPASTYRSYSTEM
Dina telefoner, din bil och din mikrovågsugn har
en. Nu har ditt spabad det också - Touchskärm!

EXCLUSIVE SLIM
Locklyftet är en bekvämlighet som hjälper dig
att ta av och på locket enkelt på egen hand.
Locklyftet har endast en rörlig del och en
mekanism vilket förenklar installationen.
Locket skadar inte ditt spabad och passar upp
till 2,4 meters spabad.

S T E G
B A R - P A L L

G E C K O
I N - C L E A R

BAR & PALL
Njut av fritidslivet, börja med Mälarspas
bardisk med pall. Ha det som avlastning eller
den perfekta baren. Den påverkas inte av våra
väderförhållanden och är tillverkat av samma
material (PVC) som används i kabinetten.

FÄRG
Gecko In-Clear frigör brom i vattnet för att
eliminera de mikrobiologiska föroreningar såsom
vattenburna bakterier, alger, och organiskt
material som avges från spa badare för en
avkopplande och trevlig badupplevelse varje
gång spa används.

R-10 ISOLERING PÅ SPA KABINETTEN
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Ditt spabad - Nu med Balboa spaTouch.
Balboa den nya patenterade peksärmstekniken
gör handhavandet av ditt spabad till en fröjd.
Dess enkelhet och funktionalitet gör ditt liv
enklare.
Med spabadet kopplat till Internet via ditt WiFi
kan du dessutom styra ditt spabad med din
telefon, ipad eller dator från hela världen.

STEG
Stegen har låg vikt, men stöder upp till 150 kg
och påverkas inte av våra väderförhållanden.
Den är tillverkad av samma material (PVC) som
används i kabinetten.

MÄLARSPA 516+

PLATS FÖR 6-7 PERSONER
STORLEK 2300X2300X960 MM
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