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MSpa Comfort Tekapo spabad 4 personer
d
bu
Til

Normalpris 5.495,SPAR 1.000,-

Nu 4.495,- inkl. moms
3.596,- ekskl. moms

MSpa Comfort Tekapo er et oppusteligt og komfortabelt udendørs spabad af høj kvalitet. Denne model er firkantet og har
plads til 4 personer. Spabadet kommer i sort med en flot blå inderside, der får vandet til at se ekstra lækkert ud. Nyd 40
grader varmt vand og wellness i hjemmet året rundt
Her får du helt lydsvag teknologi og samtidig et indbygget kontrolsystem, som gør, at du kan slappe helt af i spabadet.
Spabadet er nemt at sætte op og kræver bare en stikkontakt på 10 Amp med jord og tilgang til vand. Spabadet bliver
automatisk pustet op, og efter at have fyldt vand i bliver det hurtigt varmet op til en behagelig temperatur.
Der medfølger et filter, som sørger for at filtrere vandet for skidt. Dette filter anbefaler vi at skylle når spabadet har været i
brug, og skiftes helt efter ca. 1-2 måneders brug.
I Tekapo spabadet får man også indbygget UVC-LED teknologi, som går ind og renser vandet i spaen. UVC-lys bruges bl.a. på
hospitaler til desinfektion, da det kan stoppe udviklingen af over 60 forskellige typer mikroorganismer. Lyset er bygget ind i
væggene på spabadet, og kan benyttes når spaen er i brug.
Med hele 108 air jets, bliver der lagt op til ren afslapning og massage, hvor boblerne hjælper til at løsne på spændte
muskler og ømme led. Dette er derfor et godt supplement til restituering, til dig der har en aktiv livsstil, og er perfekt efter
en omgang hjemmetræning. Her får du wellness i dit eget hjem.
Boblefunktionen slår automatisk fra efter 20 min, hvorefter den først kan slåes til igen efter 10 min.
Med kontrolsystemet kan du indstille temperatur, rensecyklus og forskellige boblefunktioner. Tekapo modellen leveres med
et isolerende låg som fastgøres med spænder.
Strømforbrug:
- Air jets/bobler: 0,6 kW/time
- Filter: 0,035 kW/time
- Varmefunktion: 1,5 kW/time
OBS - for sund vandpleje er det vigtigt at bruge de korrekte produkter. Vi har sammensat en startpakke med alt det du
har brug for til at starte op. Produkterne er nøje udvalgt og er af højeste kvalitet. Se startpakke her.

Tilbehør:
- Fjernbetjening med ledning
- Adapter til vandslange
- Filter(nye kan tilkøbes) + filterbase
- Aftageligt toplåg
- Slange til at puste spabadet op, inkl. manometer

- Låsenøgle
- Manual
Specifikationer:
- Plads til 4 personer
- Lavet i kraftigt antibakteriel PVC materiale
- Børnelås
- Anti-frost system (varmer automatisk op til 3 grader, når vandtemperaturen rammer 1 grad)
- Mål yderside: 158 x 158 x 68cm
- Mål inderside: 118 x 118 x 68cm
- Vægt: 21kg
- UVC-lys til at mindske mikroorganismer
- Boblegenerator på 600W
- Filterpumpe 2000l/t, 35W, 12V
- 108 air jets
- Forstærket PVC bund
- Indbygget cirkulationspumpe
- Integreret tømmeventil
- Varmeelement på 1500W - opvarmning 2 til 2,5 grader i timen. Maks 40 grader
- Indbygget termostat sørger for at holde temperaturen
- Min. 650 liter vand
- CE og TUV godkendt
- Monteret strømkabel med mellemafbryder
- Markedets laveste støjniveau på under 70Db
- Engelsk brugervejledning samt DVD med visning af opsætning
Om producenten:
MSPA er en af verdens største producenter af oppustelige spa- og massagebade. Det er Norges mest solgte spabade, hvor
de også har været med i adskillige tv-shows, magasiner osv. MSpa tilbyder den højeste kvalitet, som kan modstå
vejrforholdene i de skandinaviske lande.

