
 

16 A
3-fas

Locklyft    
(värde 3495:-)

Enkelt för endast en person att 
hantera locket!

Antal: PLATS för 5 personer
Storlek: 2200 x 2200 x 930 mm
Ram i rostfritt stål.
Balboa värmare BP2100 TITAN 3kW
Balboa TOUCH panel
Balboa BWA WIFI
Hydromassagepump 2HP: 3st
Cirkulationspump 1HP: 1st
Blower pump 0.7kW: 1st
Ozonrening
R10 HD isolering botten, kar samt sidor.
HD SPA lock 15-10cm lutande för 
avrinning.

Om målet är liggande massage så 
är MÄLAR SPA 516+ exakt vad du 

söker. Mer än sextio kraftfulla SPA-jets 
är spridda över fyra sitskombinationer 

och en liggplats. Extra kraftfulla pumpar 
säkerställer att munstyckena levererar 

skön massage vid varje tillfälle. 
Speciella jets i fotbrunnen cirkulerar 
vattnet för att hålla det kristallklart.

Barbord och två pallar
(värde: 3250:-)

MÄLAR SPA 
838+
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Trappa
(värde 1995:-)

LÄS MER...

109.995 kr
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El-driftkostnad:

Ca 250-300:-/månad.

Kostnaden är baserad på uppvärmt spabad under hela året med bad och massage  
ca 2 ggr/vecka. Rengöringsmedel tillkommer. (Finns olika alternativ att köpa hos oss) 

Garanti:

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. 
Garantin gäller inte vid eventuell överdosering av kemikalier. 

*Hemleverans:

Vi på Samuelssons står för hemleverans till tomtgräns inom Arbogas närområde. 
Kunden förbereder själv placeringen (jämn packad yta som klarar ca 3 tons vikt) samt 
erhåller själv bärhjälp, lämpligen 4-6 starka personer.


TEKNISK BESKRIVNING, MÄLARSPA 838+

Vattenjets:
Totalt antal munstycken 101st
2.5" Hydroterapi 82st,
3.5" Roterande Hydroterapi 19st,
Roman fountain jets: 2st
(7 olika färger, separat kontroll)

Fiberoptisk belysning:
28 punkter (7 färger))
LED belysning: 1st (7 färger)

Huvudkudde: 5st
Luftjets: 12st
Påfyllning: 3st
Bottenventil: 1st
Bräddavlopp: 1st
Hydromassagepump 2HP: 3st
Cirkulationspump 1HP: 1st
Kompressor 0.7kW: 1st
Ozonrening: 1st

CE-märkt, ISO-9001

På vår hemsida finns närmare information 
om garantier, trygghetsförsäkring samt 
teknisk beskrivning!
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Aromaterapi: 1st
Värmare 3KW: 1st
Filterpatron: 2st
Kontrollpanel: 1st
Diverter valves:
2 x 2" Comfort Diverter Valves
Luftventiler: 5 x Easy-Flo Air Venturi
Tubtray: 1st
PVC kabinett i valbar färg.
HD isolering, SPA, botten samt sidor.
HD SPA lock i valbar färg.

Vad som skiljer oss från andra:

- Extra isolering för god värmehållning 
och bekväm ljudnivå.

- Klarar både värmehållning och 
massage på alla platser samtidigt.

- Rostfri stomme, 10 års garanti 
- Helt tät vilket minimerar risk för 

skadedjur.
- Energisnål
- *Hemleverans, trapp, barpaket ingår.
- 5 års Trygghetsförsäkring ingår.

Jämför oss gärna!
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