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DANMARKS STØRSTE OG FLOTTESTE SPACENTER

Hos Berle Pool + Spa kan du prøvebade forskellige spa og 
teste komfort mm. Kom som du er - med dit eget badetøj. 
I behagelige og ugenerte omgivelser - badekåbe og hånd-
klæder hænger klar.



ENEFORHANDLER I DK

Berle Pool + Spa er Danmarks største og ældste 
specialfirma indenfor swimmingpools og spa.  
Vi leverer løsninger til alle - private, camping-
pladser, sommerhuse og hoteller. Berle Pool & 
Spa lægger stor vægt på individuelle krav og  øn-
sker og vi giver med glæde råd og vejledning.  

I vores udstilling har du mulighed for at se alle 
slags løsninger inden for swimmingpool, spa, 
boblebade og udendørs spa. 

PRØV DIN NYE SPA HOS BERLEPOOL + SPA

Man køber jo ikke en ny bil, uden at prøvekøre den først.  
Af samme grund anbefaler vi vores kunder at prøvebade 
før de køber spabad. Der er stor forskel på f.eks. sidde-
komforten i et spabad med og uden vand. Ved prøvebad-
ning får du testet både sidde- og liggekomfort, lydniveau, 
effekten af massagedyserne og dybde.
 

Booking af spaoplevelse: (+45) 44 65 11 77.
info@berlepool.dk

VELKOMMEN TIL SVERIGES
 ENESTE SPAPRODUCENT

I Skåne ogVestergøtland designer og producerer vi vores 
spabade efter svenske forhold.
Viskan Spa blev grundlagt i 2010 og er nu en af de største 
leverandører af premiumspa i Europa. Det er glædeligt, at 
så mange på så kort tid har opdaget fordelene ved vores 
produkter, eksempelvis har vores spa en siddedybde, som 
gør at dine skuldre kommer helt ned i vandet, så du kan få 
fuldt udbytte af din spa året rundt.

BYGGET TIL SVENSKE FORHOLD
Klimaet i Skandinavien gør at temperaturen kan veksle helt 
op til 50 grader mellem sommer og vinter. Kulden er dog 
ikke den eneste udfordring, da luftfugtighed også stiller 
store krav til konstruktionen af spabade. Med 
udgangspunkt i dette, designer og producerer vi vores spa 
med følgende fordele:
 - Markedets tykkeste kar
 - Øget siddedybde 
 - Innovativ isolering
 - Markedets tykkeste termocover
 - Stor variation i vandmassagen

KOM TÆTTERE PÅ DINE NÆRMESTE 
Mange af vore kunder fortæller os, at den største fordel 
ved vores spabade er, at det samler familie, par og venner 
på en anden måde. Her kommer man nærmere hinanden 
og kobler af i fællesskabet.

Gå på opdagelse i vores katalog, og lad dig inspirere til at 
finde netop den spa, som passer til dine ønsker.

Velkommen i en verden af velvære

Johan Eriksson  Charlotte Lindblad
Grundlæggere og ejere af Viskan Spa



MADE I SKÅNE, 
VESTERGOTLAND, 

SVERIGE

Alle spa, der forlader vores fabrik i SKÅNE, en lille by i det vestlige Sverige, 
er resultatet af en byggeproces forankret i en lang industritradition og dets 
arvede værdier. Svensk-forarbejdet som koncept, har historisk været syno-
nymt med høj kvalitet og god brugervenlighed - en arv, vi dagligt stræber 
efter for at styrke kvaliteten.

Velkommen til Viskan Spa, Sveriges eneste spafabrik.

En proces opdelt i flere trin, hvor hver del 
er lige så vigtigt for den færdige spa for 
at opretholde den højeste standard. ”En 
kæde er kun så stærk som dens svageste 
led” kan synes at være slidt, men det er 
samtidig det udtryk, der måske bedst 
beskriver den daglige udfordring i en 
fremstillingsindustri, hvor hele produk-
tionen foregår under samme tag.
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For os er det vigtigt at føle stolthed og
kontrollere, hvad vi sælger og leverer.

For at få en god strømning på vandet er det vigtigt, at 
slangetrækningen er udført korrekt og med den rigtige 
type slange. Slangerne er svenskfremstillede og har et

antibakterielt middel, der gør det svært for snavs,
bakterier og lugt at sætte sig.

5



Det vigtigste på et spabad er uden tvivl karret! Derfor 
har vi valgt at satse på markedets tykkeste akrylskive 
fra den førende leverandør.
Akrylen er 50 % tykkere end normalt, og er forstærket 
med flere lag af polyuretan (PUR) for maksimal styrke 
og holdbarhed. Det reducerer støjen i spaen 
betydeligt, samtidig med at det fungerer som et ekstra 
lag isolering i forhold til den traditionelle 
glasfiberforstærkning.

KARRET  
– MARKEDETS TYKKESTE

 
MARKEDSANDELE 

HØJERE SPA 
– ØGET SIDDEDYBDE

Den største nydelse i en udespa oplever man om 
vinteren på grund af kontrasten mellem  det varme 
masserende vand og den kolde luft. Derfor er det 
helt afgørende, at du sidder godt og varmt, og med 
hele skulderpartiet under vand for at undgå kulden. 
At vi skandinavere samtidig er lidt højere end 
gennemsnittet, gør dybden i spaen ekstra vigtig. 
Det er derfor, at en Viskan Spa er lidt dybere end   
andre spa på markedet – prøv selv at sætte dig op i    
en af vores spa og mærk forskellen.
.

Det er vigtigt at føle sig tryg med sin spa. Dette er 
også en af vores styrker. Vi yder generøse garantier, 
og siden vi bygger vores spa her i Sverige, har vi også 
adgang til alle reservedele. Vores service teknikere 
er uddannet af os her på fabrikken, som er helt unik 
i branchen. Spakar er godt designet, så det ikke kun 
forhindrer problemer i at opstå, men at de er lette at 
reparere, hvis der skulle ske noget. Det betyder, at 
du ikke behøver kedelige og dyre overraskelser 
senere.

Vi har også en af de bedste spa på markedet. Vores låg
er tykt og lavet af en højdensitetscellulær plast, som
i modsætning til de fleste andre hætter på markedet, 
har en meget god isoleringsevne efter nogle få år. 

GARANTI OG SERVICE 
– FOR ET TRYGT SPALIV
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Spaen på billedet  
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Friskt og rent vand er en forudsætning for, at du kan 
nyde din spa uden bekymringer.
For at opnå den bedst mulige vandkvalitet med mindst 
mulig brug af diverse kemiprodukter, benytter vi vores 
unikke Aqua Clear System.
Det består af slanger, som er konstrueret i et 
antibakterielt materiale for at hindre bakterievækst, 
AOP -avanceret oxiderings-proces (ozon og UV-C lys 
som ved kombination udgør den kraftigste, ikke 
kemiske rensning af vand), kraftige filtre samt en 
energieffektiv og programmerbar cirkulationspumpe. 

RENT VAND – ACS 
– RENERE END DRIKKEVAND

ISOLERING 
– GOD DRIFTSØKONOMI

Spaens boblebad er dokumenteret energieffektivt takket 
være flere lags isolerings- og luftbarrierer samt genbrug 
af varmen fra spaens pumper. En anden fordel ved 
vores isolering er, at spaene er meget servicevenlige og 
nemme at håndtere, hvilket kan spare mange tusinde 
kroner i fremtiden. Lav energiomkostning
+ servicevenlig = bedst mulig driftsøkonomi.

KVALITETSKOMPONENTER 
– DETALJER GØR FORSKELLEN

Det er de små ting, som man ikke umiddelbart kan 
se såsom tætninger, o-ringe, pakninger og sågar 
brug af silikone, som er med til at afgøre kvaliteten 
på din spa. Anvendelse af de rigtige produkter til de 
rette formål er helt afgørende for, hvor godt din spa 
kommer til at holde på længere sigt. Vi anvender 
bl.a. viton tætninger til pumperne. Disse er 
væsentligt stærkere end traditionelle EPDM- 
tætninger. Vi anvender desuden en mere sikker 
monteringsmetode af massagedyser, som helt 
eliminerer brug af silikone og skruer - noget som i 
værste fald kan skabe lækager, såfremt de er i dårlig 
kvalitet eller forældes. 

SEPARAT  
CIRKULATIONSPUMPE

Vi har valgt at bruge en separat programbar 
cirkulationspumpe i alle vores modeller. Årsagen til 
dette er, at du får en roligere spa med lavere 
energiforbrug, hvor du kan styre, hvor ofte vandet skal 
filtreres fra 4 til 24 timer. Slidet falder også på andre 
pumper, da de kun bruges til vandmassagen. 
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TIPS!
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SKALLEN - FORHINDRER PARTIKLER I AT KLÆBE
Overfladen af skallen, akryl, er lavet på en sådan 
måde, at det forhindrer partikler og mikrober i at 
klæbe og formere sig, hvilket kan være både usundt og 
forårsage at både skallen og vandet kan se snavset ud. 
Skallen er skinnende ren, hvilket minimerer din tid til 
rengøring af badet, når du skifter vand. 

KRAFTFULDE FILTRE - FANGER SNAVS BEDRE 
Gode filtre er helt afgørende for vandkvaliteten. Et 
godt vandfilter er kendetegnet ved, hvor tæt fibrene er, 
i stedet for mængden af filterdug. I vores filtre er 
fibrene tættere end de fleste andre mærker, hvilket 
betyder at flere og færre partikler kan indsamles. 

UNIK ANTIBAKTERIEL SLANGE FRA SMÅLAND.
Det er normalt i badets slangesystem, at bakterier 
bliver vedhæftet og kan formere sig og skabe usundt 
vand. Vores svenskbaserede antibakterielle slange er 
lavet for at forhindre dette. Det antibakterielle middel 
i slangen hjælper med at reducere bakterievækst, og 
du får et sundere og renere badvand. Det 
antibakterielle middel er en del af slangen og intet 
materiale påføres overfladen.

AOP - RENSER VANDET FRA FORURENING.

311/5000
AOP (Advanced Oxidation Process) er en proces,
som fjerner organiske og uorganiske stoffer (som
bakterier og vira) fra drikkevand ved hjælp af 
oxidation. Dette gøres ved korrekt kombination af 
ozon og UV-C lys. AOP er den bedste måde at sikre 
rent vand på grund af forurening.

RENERE  DRIKKEVAND MED 
AQUA CLEAR SYSTEM (ACS)
Viskan Spa har udviklet Aqua Clear System, hvilket betyder, at dit badevand bliver rent som 
drikkevand.

SPRAY COUNTER ON VISKANSPA.SE
Med spa-tælleren kan du nemt sikre, at vandet i din 
spa er klart og rent. Regnemaskinen er baseret på de 
spa-data, du måler, og beregner hvor meget du skal 
tilføje hvert kemisk produkt. Det perfekte værktøj til 
dem, der er i opstartsfasen af deres nye spa, eller vil 
gøre vandforandring.



HOLIDAY BUNDPLADE ISOLERET I TO LAG

Bundpladen består af en ABS-plade af høj kvalitet, og 
dertil en isolerende termomat. 

ISOLERING IFØLGE TERMOS KONCEPT

Der er forskellige teorier om, hvordan en spa skal 
isoleres på den bedste måde. Sammen med svenske 
eksperter har vi valgt den såkaldte termiske isolering 
(som du f.eks. finder i mange svenske huse). Det 
betyder, at vi har en isolering mod selve skallen og et 
55 mm tykt isoleringsmateriale i yderrammen. Andre 
fordele ved termokonceptet er, at varmen fra 
pumperne genanvendes for at holde vandet varmt og 
gør spaen meget mere servicevenligt.

THERMOFOLIEN AFVISER KULDEN

OG DRAGER FORDEL AF VARMEN.

I sidste ende har vi en termostat, der reflekterer kulden 
udefra og afspejler varmen fra spaen. Dette virker også 
som en diffusionsbarriere og beskytter dermed spaen. 

VIGTIGST AF ALT ER DÆKNINGEN.
Vi har også et af de bedste låg, og varmen stiger som 
du ved opad. Vores låg er tykt og lavet af en høj 
densitetscellulær plast, som i modsætning til de fleste 
andre låg på markedet, har en meget god 
isoleringsevne.

ET AF MARKEDETS BEDST
ISOLERET SPA MED
’PRO SILENCE INSULATION’
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ISOLATER. 

Ingen kender vores skandinaviske klima bedre end os, der bor her. Derfor har vi taget svenske 
eksperters hjælp til isolering. Vores samarbejde har resulteret i, at vores spa er isoleret i flere lag 
rundt om hele spaen for at opnå de bedste isoleringsegenskaber både hvad angår energi og lyd.

En undersøgelse foretaget af et af markedets førende 
leverandører af kontrolsystemer til spa, viser at 
spa-ejeren oplever, at den største forstyrrelse under 
badet, er lyden fra pumperne. Vi kan derfor stolt sige, 
at vores nye isolering Pro Silence Insulation ikke kun 
hjælper med at holde temperaturen - men absorberer 
også lyd på en måde, der i dag mangler på det 
tilsvarende på markedet.

Grafen viser lydabsorption ved forskellige frekvenser, jo højere kurven er -
jo bedre lydabsorption.
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Prøven blev udført i et af deres kamre, hvor 
omgivelsestemperaturen var fastsat til 7,5 °, hvilket 
svarer til den gennemsnitlige årlige temperatur i det 
centrale Sverige. Spaen skulle stå i ca. tolv timer efter at 
den var nået 38 °, da vandet ikke ville blive ”opladet” 
med energi, dvs. vandet havde en højere temperatur 
end 38 °, da testen startede.

SYSTEMETS PUMPER, BELYSNING  
OG VARMELEGEMER VAR TÆNDT.
Dette er at opnå en sand måleværdi, en maksimal 
værdi. Vigtigt at bemærke ved sammenligning af 
energiforbrug er antallet af pumper og varmelegemets 
størrelse. Disse trækker naturligvis mere end svagere 
pumper og mindre varmelegemer, men vi har valgt at 

bruge kraftige pumper, for at få en bedre og stærkere 
massage, en separat cirkulationspumpe, og at vi mener, at 
en 3 kW varmelegeme er et must for at holde 
vandtemperaturen i badet i koldere udendørs 
temperaturer. Ved at bruge f.eks. Et 1,5 kW varmeapparat 
betyder, at temperaturen falder flere grader temmelig 
hurtigt, idet badning og varmeapparatet ikke kan 
opretholde vandtemperaturen.

RESULTAT SOM VARMER DIN PENGEPUNG
Resultatet af testen viser, at med 30 minutter bad to gange 
om ugen bliver det gennemsnitligtelförbrukningen 260 
kwh/månad. Då elpriserna kan variera, så väljer vi att visa 
resultatet i kWh.

VI BRUGER MEGET ENERGI I
TILBLIVELSEN AF SPAEN

– MED HJÆLP FRA 
SVERIGES TEKNISKE  
FORSKNINGSINSTITUT

Et vigtig spørgsmål er, hvad driftsomkostningerne til en spa er, da der kan være bekymring for, 
at elregningen skal svæve. Siden Viskan Spa startede, har vi derfor lagt stor vægt på, at spaen er 
godt isolerede og har lave driftsomkostninger. Vores egne målinger har vist meget gode resultater, 
men vi valgte stadig at lave en uafhængig test, en energiforbrugstest hos SP - Sveriges Tekniske 
Forskningsinstitut.

Hele testresultatet findes  på www.viskanspa.se/energiforbrukning
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er evnen 
hos et apparat, udstyr eller system til at fungere i sit 
elektromagnetiske miljø uden at forårsage uacceptable 
forstyrrelser i dette miljø.

EMC-direktivet (2014/30 / EU) er et EU-direktiv 
om elektromagnetisk kompatibilitet i Europa. Det 
sigter mod at undgå nationale specifikke krav ved at 
begrænse lovgivningen til generelle krav til sikkerhed, 
sundhed og miljø eller andre krav af almen interesse, 
og udstyr skal derfor være CE-mærket, før det kan 
markedsføres. Med CE-mærket viser producenten, 
at produktet opfylder alle væsentlige krav, både i 
EMC-direktivet, men også i andre relevante direktiver. 

 TESTEN

Prøven blev udført ved en Viskan Lindö i målekam-
meret Tesla ved SP - Sveriges Tekniske Forskningsin-
stitut. Et halvbagt værelse bygget til denne type 
projekt. Det testede er emission og immunitet; kablet 
og udstrålet interferens. Målingerne blev foretaget på 
en 3 m måleafstand. Det absorberende materiale var 
af combi absorberer, som garanterer gode testbeting-
elser over et bredt frekvensområde.

Spabadet var i fuld driftstilstand under emission og 
immunitetstest med alle pumper og LED-lamper i 
arbejdstilstand. Pumperne blev nulstillet hvert 15. 
minut. Funktionelle tests blev udført af badet før, 
under og efter testen for at kontrollere overholdelse af 

VORES GARANTI TIL DIG SOM VISKAN SPA-KUNDE

de angivne præstationskriterier.

RESULTATET

Testen viser, at Viskan Lindö på testede punkter opfyl-
der emissions- og immunitetsgrænserne i henhold til 
EMC-direktivets kompatibilitetsniveauer. Den maksi-
male tilladte emissionsgrænse (EN 61000-6-3: 2007 / 
A1: 2011) er lavere end kompatibilitetsniveauet for en 
bestemt elektromagnetisk interferens. Tilsvarende er 
grænsen for den laveste tilladte immunitet (EN 61000-
6-1: 2007) højere end niveauet for kompatibilitet for en 
bestemt forstyrrelse.

En Viskan Lindö spa placeret i målekammeret Tesla på Sveriges
Teknisk Forskningsinstitut. 

• At levere CE-markerede produkter med sikker 
og støjfri elektricitet, så du fuldt ud kan foku-
sere på brugeroplevelsen.

• At kunne levere dokumenter, der viser, at 
vores produkter er testet og godkendt til de 
krav, der pålægges elektromagnetisk kompa-
tibilitet inden for EU.

• At være på forkant med udviklingen af pro-
dukter med hensyn til tilpasninger i henhold 
til direktiver og standarder, der har til formål 
at fremme sundhed, sikkerhed og miljø.

TESTED OG GODKENDT 
FOR DET EUROPÆISKE MARKED
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JETS – MASSAGE PÅ DINE BETINGELSER.

Alle vores spa-bade er udstyret med forskellige typer 
massage dyser, jetfly, der behandler muskler og led på 
forskellige måder. Alt fra de mindste stråler, der giver 
en kraftig dybdemassage til de store roterende stråler, 
der giver en dejlig behagelig følelse over ryggen. Dels 
er der retningsmæssige faste dyser, der giver en 

stærkere massagestråle og dels er der roterende 
massedyser til en pulserende massage effekt. Alle 
vores massagestråler kan justeres og lukkes separat, 
hvilket giver stor fleksibilitet.

FAST PUNKTMASSAGE 
Disse massagestråler giver en kraftig og direkte 
massage på et specielt punkt. Dysen er 
justerbar, som giver dig massagebjælken, hvor 
du vil have det. 

ROTERENDE MASSAGE
Med roterende massagestråler får du en bedre 
massage over et større område sammenlignet med 
alm. dysser. Massage med vores store roterende 
massagestråler er så tæt på en ”ægte” massage, du 
kan komme til. Roterende massagestråler giver en 
lidt stærkere spirallignende massagebjælke.

PULSERENDE MASSAGE 
Massagestrålerne giver en mere intens pulserende 
massage effekt sammenlignet med de massive 
massagestråler. Disse stråler øger massagen af massage.

NAKKEMASSAGE
Hvis du har trætte og spændte muskler i nakke og 
skuldre, er vores nakkemassage fantastisk til dig. Med 
denne massage lindrer den både spændingshovedpine 
og reducerer stress i kroppen. For nogle er dette den 
absolutte bedste massage i hele badet.

Et par dokumenterede positive sundhedseffekter:

Vand er en forudsætning for hele livet, og derfor har 
vi mennesker en naturlig attraktion for vand. I vandet 
føler vi vægtløse, pulserende og afslappende på samme 
tid. Et boblebad er den perfekte måde at slappe af og 
komme sig efter en intens dag. Træd ned, lad din krop 
absorbere varme, og føl musklene slappe af.

Sundhedsfordelene ved at et varmt bad er mange. Når 
kroppen opvarmes, øges blodgennemstrømningen 
og blodkar udvides. Reduceret blodtryk, nedsat stress 
og midlertidig lindring af led- og muskelsmerter er 
effekter, som mange mennesker oplever i forbindelse 
med deres bad.

Ved at lade et spa blive et naturligt hjertepunkt, er der 
også mulighed for at skabe kvalitetstid med familie og 
venner, noget der også påvirker trivsel og understøtter 
en positiv overordnet følelse. Brug lidt tid i en varm 
atmosfære fri for hverdags forstyrrelser og følge, hvor-
dan det masserende vand frigiver endorfiner - krop-
pens selvfremstillede medicin.

• Naturligt hjælpemiddel mod søvnløshed

• Reduktion af stivhed og hævelse

• Hjælpemidler til gigt (men ikke alle typer af arthritis)

• Type 2 diabetes (nedsat blodsukker niveauer, bedre søvn)

VANDTERAPI  
– ER EN INVESTERING I DIT HELBRED



FRA TOP TIL TÅ. En fuld kropsmassage i varmt vand gør underværker for 
spændte muskler og led. Slap af og oplev dyserne arbjde. 

Spaen på billederne er  Viskan Lindø.

Fodmassage.

Ryg-, hofte-, og vandmassage.

Nakke  og skuldermassage.
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AROMABAD
I vores spa, som er en del af V-serien og i Spatunnan, 
kan du nyde et arombad. På kanten af   spaen er der en 
indbygget beholder, låget løftes af og fyldes med væske 
indeholdende æteriske olier. Når du er i badet, kan du 
nemt dispensere med en eller flere knappresser 
afhængigt af duften du ønsker. De æteriske olier 
blandes i varmt vand og absorberes i kroppen gennem 
huden, og når vi trækker vejret.

Vores lugtesans er tæt forbundet med vores følelser og 
minder og skaber balance i krop og sind.

Massage i badet får det til at virke dybt - gavnligt for 
både krop og sjæl. Afhængigt af duften, der fyldes i 
beholderen, kan spaen være beroligende eller 
forfriskende.
 
Prøv at læne dig tilbage i det varme vand under en 
stjerneklar himmel med lyden af   det brusende vandfald 
i baggrunden, følg stigningen i omløb, stive muskler og 
led blødgøres, mens total afslapning kan finde sted, er 
en dagligdags luksus, som vi alle har brug for.
 

LYSTERAPI.

RØD
Stimulerer 
cirkulationen.

ORANGE
Bedre humør
gør dig glad.

GUL
Styrker 
nervesystemet.

INDIGO
Forbedre intuition 
og perception.

GRØN
Har en positiv 
beroligende effekt

BLÅ
Virker adslappende 
og beroligende

LILLA
Muskelafslappende  
og afstressende.

Det er de detaljer, der gør det hele, og hvad kan bedre 
opveje spaoplevelsen end et atmosfærisk lys? Alle 
vores spa er rigeligt udstyret med belysning. En stor 
LED-lampe til kraftigt undervandslys, 
vandniveaubelysning og belyste betjeningselementer 
og oplyst kontrolpanel skaber et lyst sted, der øger 
spae plevelsen til himlen.

Belysningen har otte farver og fem programmer, som
du let kan indstille ved at trykke på en knap.

Det har vist sig, at farver stimulerer forskellige dele af 
vores krop, måske noget at prøve i badet?



2. VÆLG PANELFARVE

3. VÆLG SKALFARVE.

1. VÆLG MODEL

SÅDAN VÆLGER DU DIN SPA

Grå stående

Sterling Glacier Midnight Whispering Mystic

Sort liggende

 
 
         Jursterbar massage            Roterende massage              Pulserende  massage Nakkemassage

Find en spa-model, der passer til dine behov med hensyn til størrelse, design, grad af udstyr og 
massagefunktioner. For at finde den slags massage du leder efter, udnyt følgende symboler:

Alumi lyst træ

TIL V-SERIEN

TIL S-SERIEN

Alumi sort

de
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Vi har udviklet en række forskellige modeller, så du 
kan finde det bad, der passer dig bedst. 
Der er spa med kun siddepladser eller spa med 
en eller dobbeltsenge, spa, der passer til den store 

familie eller spa, der passer til den lille familie.
Badning til at hænge ud med venner og bekendte 
eller spa, der bare passer bedst til dine behov.

VORES SPA:  
FRA DALARØ TIL ASPERØ

V-SERIEN.

VISKAN DALARØ S.19

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 330 x 230 cm Højde: 104 cm

VISKAN LINDØ S.21

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm

VISKAN BJØRKØ S.24

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 210x210 cm Højde: 95 cm

VISKAN ASPERØ S.25

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 210 x 210 cm Højde: 95 cm

VISKAN ÆNGSØ S.22

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm

VISKAN EKERØ S. 20

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm

VISKAN VINDØS.23

Antal pladser:

Indretning

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm
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VISKAN SALTØ S.27

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse :210 x 210 cm 
Højde: 95 cm

VISKAN DONSØ S.33 VILDMARK SPA S.34

Antal pladser: Antal pladser:

Indretning: Indretning:

Størrelse: 210 cm diameter 
Højde: 103 cm

Størrelse: 210 cm diameter 
Højde: 103 cm

S-SERIEN

VISKAN SANDØ S.26

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 230 x 230 cm 
Højde: 95 cm

Størrelse: 210 x 210 cm 
Højde:: 95 cm

VISKAN LÆRKØ S.28

Antal pladser:

Indretning:

VISKAN STJÆRNØ S.32

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 210 x 177 cm 
Højde: 79 cm

VISKAN TROLLØ S.30

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 200 x 200 cm 
Højde: 95 cm

VISKAN BOKØ S.25

Antal pladser

Indretning:

Størrelse: 230 x 230 cm 
Højde: 95 cm

VISKAN RØNNØ S.29

Antal pladser:

Indretning:

Størrelse: 200 x 200 cm 
Højde 95 cm

Størrelse: 210 x 177 cm 
Højde: 79 cm

VISKAN LOVØ S.31

Antal pladser:

Indretning:
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V-SERIEN
I vores V-serie tilbyder vi 7 forskellige spamodeller. 
Alle er udstyret med massage dyser som har forskellige 
funktioner og i forskellige størrelser, for at kunne give 
dig en optimal spabadoplevelse på samtlige pladser i 
spaen. 
Du får altid en spa med justerbar punktmassage og 
ikke mindst pulserende og roterende massage. Samtlige 
modeller er desuden udstyret med en separat 
programmerbar cirkulationspumpe og massagepumper 
med to forskellige hastigheder (dual speed pump). 
Yderligere har vores tre topmodeller den avancerede 
Flexipumpe. 
Denne massagepumpe har hele tre forskellige 
hastigheder, men derudover også et fjerde niveau hvor 
pumpen selv ændrer hastighed løbende, for ekstra 
variation og dermed optimal vandmassage.

V-serien er desuden udstyret med Viskans store 
lyspakke, aromaterapi samt markedets bedste 
rensningssystem AOP, som består af både ozon og UV 
oxidation.
Styresystemet i alle modeller er fra Balboa, som er 
markedsledende på styresystemer til spa.  Deres seneste 
og forbedrede version har bl.a. tilføjet en lang række 
styrings – og sikkerhedsfunktioner. 

Varmelegemet i V-serien er produceret i titanium for at 
sikre en bedre holdbarhed og dermed også en længere 
levetid. Der kan desuden tilkøbes en fjernbetjening til 
styring af funktionerne i spaen samt et komplet 
musikanlæg.
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VISKAN DALARØ

Størrelse  330x230 cm
Højde 104 cm
Vægt (tom/fyldt) 585/3185 kg
Vand volumen 2600 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Overfladebelysning  Ja
Oplyst vandfald Ja
Oplyst vandfontæner 2 st
Oplyste kopholdere 6 st
Nakkepuder 8 st
Nakke/skuldermassage 2 st
Pumpe 1 2hp, 1500W Flexi Pump

Pumpe 2  2hp, 1500W
Pumpe 3  3hp, 2200W Dual Speed Pump
Pumpe 4  3hp, 2200W Dual Speed Pump
Separat cirk. pumpe  Ja
Titanium varmelegeme  3kW
Varmelegeme 2  3kW
ACS vandrensning Ja
Indbygget aromaterapi Ja
Rustfrie dyser  Ja
Massage dyser 90 st
Partikelfilter  2 st
El tilslutning 3N� 400V 3x20A 50Hz 10540W 
Varmelegeme  220-240V 1x16A 50Hz 3000W

FAKTA VISKAN DALARØ

Dalarø tilbyder et dejligt liggeområde og to dybe 
hjørnesæder med nakke- og skuldermassage, store 
roterende og roterende massagestråler til ryg- og 
punktmassedyserne til hofte, knæ og fødder. 
Massagepumperne har to hastigheder; Et enkelt tryk på 
en knap starter en blød massage, og massagestrålerne 
bliver meget kraftige med et tryk på en knap. Den 
liggende del har også vores flexpumpe, som ændrer 
massens styrke, eller med et tryk på en knap kan 
pumpen vandre mellem en blød og rolig massage til en 

kraftig og intensiv. I alt har Viskan Dalarø i alt 90 
massagestråler, der drives af fire kraftfulde massage
pumper.

Med fjernbetjeningen styrer du en stor belysnings
pakke. Eller hvad med en stor undervands lampe, 
vandniveau belysning, belyst vandfald, to belyste springvand
stråler, oplyste kontroller og belyste bægerholdere til dit 
kølevand?

STORT SPA MED 90 MASSAGE DYSER

TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Pulserende massage 

Nakkemassage

Styr spabadet via WiFi med en app fra din  
mobil. Findes som tillvalg til denne spa.

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

Vejledende pris: kr. 153.495,- 

Vores pris: kr. 139.495,-
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PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

VISKAN EKERØ

Størrelse 230x230 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 439/2154 kg
Vand volumen 1715 L
Barnesæde Ja
Undervandslys  Ja
Overfladebelysning  Ja
Oplyst vandfald Ja
Nakkepuder 5 st
Nakke/skuldermassage 1 st
Pumpe 1  3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2  2hp, 1500W
Pumpe 3  2hp, 1500W Flexi Pump
Separat cirk. pumpe  Ja
Titanium varmelegeme  3kW
ACS vandrensning Ja
Indbygget aromaterapi Ja
Rustfrie dyser  Ja
Massagedyser 54 st
Partikelfilter  2 st
El tilslutning 3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W 

FAKTA VISKAN EKERØ 

Ekerø har seks pladser, hvoraf den ene er et dejligt 
liggeområde og et hjørnesæde med nakkemassage, 
som også er udstyret med massage til knæ og fødder.

To af massagesæderne styres af en dobbelt 
hastighedspumpe ved to hastigheder. Med et tryk på 
en knap startes en blød massage, ved en anden knap 
presses massagestrålerne meget stærkere. Den bløde 
massage er perfekt aftagende efter et øjeblik med 
kraftig æltning og massering, eller hvis de yngre børn 
ønsker at bade uden for mange massagestråler.

Ligge afsnittet har en separat massagepumpe, Flexi 
Pump med flere hastigheder. Med denne ændrer du 
styrken af massage med et tryk på en knap, eller lad 
pumpen selv gå fra en blød og stille til en kraftig og 
intens styrke.

STOR MASSAGEVARIATION

TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Pulserende massage 

Nakkemassage

Styr spaen via WiFi med en app fra din mo-
bil.  Findes som tilvalg til denne spa.

Vejledende pris: kr. 111.495,- 

Vores pris: kr. 101.495,-
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Størrelse  230x230 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 460/2305 kg
Vand volumen  1845 L
Barnesæde Ja
Undervandslys  Ja
Overfladebelysning Ja
Oplyst vandfald Ja
Nakkepuder 6 st
Nakke/skuldermassage 2 st
Pumpe 1  3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2  2hp, 1500W
Pumpe 3  2hp, 1500W Flexi Pump
Separat cirk. pumpe  Ja
Titanium varmelegeme 3kW
ACS vandrensning Ja
Indbygget aromaterapi  Ja
Rustfrie dyser  Ja
Massagedyser 65 st
Partikelfilter  2 st
El tilslutning 3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W 

FAKTA VISKAN LINDØ

Lindø har otte pladser, hvoraf to er dybe hjørnesæder 
med helkrops massage, hvor du får nakke, ryg, hofte 
og fodmassage. Disse har også massagestråler i 
forskellige størrelser og funktioner for så behagelig og 
varieret massageoplevelse som muligt.

Du ændrer massens styrke ved et tryk på en knap, 
eller lad pumpen selv skifte mellem en blød og rolig 
massage til en kraftig og intens.

Tre af massagesæderne styres af en to-
hastighedspumpe. Med et tryk på en knap startes en 
blød massage, ved en anden knap presses 
massagestrålerne meget stærkere. Den blide massage 
er et perfekt step-down efter et øjeblik med kraftig 
æltning og massering, eller hvis de yngre børn ønsker 
at bade uden overdreven massagestråler.

TO DYBE HJØRNESÆDER MED HELKROPS MASSAGE

TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Pulserende massage 

Nakkemassage

Styr spaen via WiFi med en app fra din mo-
bil. Findes som tilvalg til denne spa.

VISKAN LINDØ
Vejledende pris: kr. 111.495,- 

Vores pris: kr. 101.495,-
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VISKAN ÆNGSØ PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

TYPe AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende  massage

Pulserende massage 

Styr spaen via WiFi med en app fra 
din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa. detta 
bad.

Størrelse 230x230 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 439/2154 kg
Vand volumen 1715 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Overfladebelysning Ja
Oplyst vandfontæne Ja
Nakkepuder 5 st
Pumpe 1  3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2  2hp, 1500W
Pumpe 3  2hp, 1500W
Separat cirk. pumpe  Ja
Titanium varmelegeme  3kW
ACS vandrensning Ja
Indbyggetaromaterapi  Ja
Rustfrie dyser  Ja
Massage dyser 44 st
Partikelfilter  2 st
El tilslutning 3N� 400V 3x16A 50Hz 8340W 

FAKTA VISKAN ÆNGSØ

AT DELE GLÆDE ER DOBBELT GLÆDE

NYHED 
2019

Ængsø er et fuld størrelse spa (230 cm x 230 cm), smart 
designet med to liggepladser og veludstyret. Placeringen 
af sofaer inviterer dig til sammen med hinanden at ligge 
og nyde den fredelige og gavnlige vandmassage. Ængsø 
har tre massagepumper med forskellige funktioner, 
hvilket betyder at vandmassagen kan tilpasses til din 
egen smag og smag.

Spaen er udstyret med f.eks. vores store lyspakke, ACS 
vandrensningssystem, vandfald, aromaterapi og separat 
cirkulationspumpe.

Ængsø er et premium bad, der giver fuldstændig 
nydelse uden kompromis.

Vejledende pris: kr. 101.495,- 

Vores pris: kr. 93.495,-
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VISKAN VINDØPANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Pulserende massage 

Styr spaen via WiFi med en app 
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

Størrelse  230x230 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 439/2154 kg
Vand volumen 1715 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Overfladebeslysning  Ja
Oplyst vandfontæner Ja
Nakkepuder 6 st
Pumpe 1  3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2  2hp, 1500W
Pumpe 3  2hp, 1500W
Separat cirk. pumpe  Ja
Titanium varmelegeme  3kW
ACS vandrensning Ja
Indbygget aromaterapi  Ja
Rustfrie dyser  Ja
Massage dyser 53 st
Partikelfilter  2 st
El tilslutning 3N� 400V 3x16A 50Hz 8340W 

FAKTA VISKAN VINDØ

STILRENT OG HYGGELIGT PÅ EN OG SAMME TID

NYHED 
2019

Vindø er udstyret med et dobbelt sæde i det ene hjørne 
af spaen. Dette skaber et blødere og mere hyggeligt 
element i det stilfulde design. Ligesom de andre 
V-serier spa, har du den store lyspakke til atmosfærisk 
belysning, vandløbende vandfald og ACS 
vandrensningssystemet for minimal pleje af din spa.

Vindø har tre massagepumper med forskellige 
funktioner, hvilket betyder at du kan tilpasse 
vandmassagen, lige som du vil have det.

Vindø er en spa for afslapning, men også en spa, der 
bringer familien tættere på hinanden.

Vejledende pris: kr. 101.495,- 

Vores pris: kr. 93.495,-
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VISKAN BJØRKØ

Størrelse 210x210 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 385/1960 kg
Vand volumen 1575 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
overfladebelysning  Ja
Oplyst vandfald Ja
Nakkepuder 5 st
Pumpe 1 3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2  3hp, 2200 W
Separat cirk. pumpe  Ja
Titanium varmelegeme  3kW
ACS vandrensning Ja
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser 49 st
Indbygget aromaterapi Ja
Partikelfilter  1 st
El tilslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 7660W 

FAKTA VISKAN BJÖRKØ

Syv pladser, hvoraf fire er komfortable hjørnesæder.
Disse er designet i både størrelse og antal 
massagestråler. 

Spaen har også fodmassage med justerbare 
massagestråler. Alt for at give dig den massage du vil 
have, og hvor du vil have det.

EN SPA AT LÆNGES HJEM TIL

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende  massage

Pulserende massage 

Styr spaen via WiFi med en app 
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

Spaets design betyder, at du sidder godt og komfortabelt, 
samt har rigelig plads til dig selv, din familie og dine 
venner. Viskan Björkö er et bad, man længes efter at 
komme hjem til. 

Med et oplyst vandfald, stor undersøisk lampe og 
seksten små lamper lige under vandstanden får du en 
vidunderlig atmosfærisk oplevelse. 

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:
Vejledende pris: kr. 87.495,- 

Vores pris: kr. 79.495,-
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Størrelse  210x210 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 378/1853 kg
Vand volumen 1475 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Overfladebelysning  Ja
Oplyst vandfald Ja
Nakkepuder 5 st 
Pumpe 1 3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2 3hp, 2200W
Separat cirk. pumpe Ja
Titanium varmelegeme  3kW
ACS vandrensning Ja
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser 40 st
Indbygget aromaterapi Ja
Partikelfilter 1 st
El tilslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 7660W

FAKTA VISKAN ASPERØ

Dette seks-sæders boblebad har dybe sæder og en 
dejlig hvilestol. Viskan Asperö er også udstyret med 
et kombineret indgangs- / udgangssæde. Et sted, der 
kan være så dejligt efter et stykke tid at bade.

HVER ENESTE MASSAGE ER UNIK

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Pulserende massage 

Styr spaen via WiFi med en app
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

Hvert massagesæde i Viskan Asperö er unikt. 
Badekaret har massagestråler i forskellige størrelser 
og med forskellige funktioner på de forskellige 
massagesæder. Dette for at give en vidunderlig 
massageoplevelse i hele kroppen. 

VISKAN ASPERØPANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

Vejledende pris: kr. 87.495,- 

Vores pris: kr. 79.495,-
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EN OPLEVELSE, 
UD OVER DET SÆDVANLIGE

under stjernehimlen, måske med lidt frost i luften eller en lun sommer- 
aften. Helt alene eller i selskab med dine kære, i en varm atmosfære - fri 

for hverdags forstyrrelser. Masser af massagestråler, kraftfulde pumper, 
atmosfærisk belysning og stimulerende aromaterapi.  

En oplevelse for alle sanser, på alle årstider. 
– Kliv ner, och låt njutningen börja.
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WWW.INSTAGRAM.COM/SWIMMINGPOOL.DK/

MØD OS ONLINE
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S-SERIEN
I vores S-serie tilbyder vi 10 forskellige modeller i fire 
forskellige karfarver og i fire forskellige 
beklædningsfarver. Du kan kombinere disse 
fuldstændig, som du ønsker.
Ens for alle modeller er, at de er udstyret med rustfrie 
dyser, ozon rensning, separat programmeringsbar 
cirkulationspumpe samt antibakterielle slanger. Kort 
sagt den samme høje grundkvalitet som i alle Viskans 
modeller.

I S-serien indgår der desuden en lyspakke bestående af 
en stor LED lampe samt overfladebelysning, som giver 
din spa et smukt skær og løfter din badoplevelser til 
nye højder. 

S-serien giver dig således masser af kvalitet for 
pengene.
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VISKAN BOKÖ

Størrelse  230x230 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 439/2054 kg
Vand volumen 1615 L
Undervandslys Ja
Overfladebelysning  Ja
Pumpe 1 3hp, 2200W
Pumpe 2 3hp, 2200W

Separat cirk. pumpe Ja
Varmelegeme 3kW
UV-C-rengøring Ja
Nakkepuder 5 st
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser  53 st
Partikelfilter  2 st
El tilslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 7540W 

FAKTA VISKAN BOKØ

Viskan Bokø er en af de seneste tilføjelser til S-serien 
og den første med dobbeltsæder. Badet måler 230x230 
cm og har en god siddedybde med meget god komfort.

Med to massagepumper, roterende stråler, et 3kW 
varmelegeme, dobbeltfilter, separat programmerbar 
cirkulationspumpe, 53 massagestråler, undervands- 

TO LIGGENDE SÆDER EN TIL DIG OG EN DU HOLDER AF
og vandniveaubelysning og belyste kontroller i 
forskellige farver, er det et bad at nyde i enhver sæson. 
Badet har også antibakterielle slanger og UV-C 
rengøring, hvilket letter badevandet og reducerer 
behovet for kemikalier.

VISKAN BOKØ

TYPEAF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app fra din mo-
bil. Findes som tilvalg til denne spa.

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:
Vejledende pris: kr. 74.495,- 

Vores pris: kr. 67.495,-
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VISKAN SANDØ

Størrelse  230x230 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt9 439/2054 kg
Vand volumen 1615 L
Undervandslys Ja
Overfladebelysning  Ja
Pumpe 1 3hp, 2200W
Pumpe 2 3hp, 2200W

Separat cirk. pumpe Ja
Varmelegeme  3kW
UV-C-rengøring Ja
Nakkepuder 6 st
Rustfri dyser Ja
Massage dyser  52 st
Partikelfilter  2 st
El tilslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 7540W 

FAKTA VISKAN SANDØ

Sandø er et af vores mest overkommelige spa. Spaen 
måler 230x230 cm og har selvfølgelig Viskans 
betydelige spadybde.

Sandø har to massagepumper, dobbeltfiltre, separat 
programmerbar cirkulationspumpe, 52 
massagestråler, undervands- og vandbelysning i 
forskellige farver og en 3kW varmelegeme.

STORT SPA SOM TILBYDER DET MESTE
Sandö har det samme høje niveau af udstyr, som du 
finder i premiumklassen blandt de andre hot tubs på 
markedet.

Spaen har også antibakterielle slanger og UV-C 
rengøring. 

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app 
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

Vejledende pris: kr. 74.495,- 

Vores pris: kr. 67.495,-
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VISKAN SALTØ

Størrelse  210x210 cm
Højde  95 cm
Vægt (tom/fyldt) 385/2010 kg
Vand volumen 1625 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Overfladebelysning  Ja
Pump e 3hp, 2200W

Separat cirk. pumpe Ja
Varmelegeme  3kW
UV-C-rengøring Ja
Nakkepuder 6 st
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser 25 st
Partikelfilter  1 st
El tilslutning 2N� 400V 2x16A 50Hz 5462W 

FAKTA VISKAN SALTØ

Syv pladser, hvoraf fire er komfortable hjørnesæder. 
Spaen er udstyret med justerbare massagestråler i 
forskellige størrelser. Disse er også placeret i forskellige 
højder og bredder mellem hinanden for at skabe så bred 
og alsidig massage som muligt.

FIRE DYBE HJØRNEPLADSER
Saltø er udstyret med en stor undervandslamper og otte 
små lamper lige under vandstanden, hvilket forbedrer 
spa oplevelsen.

TYPE AF MASSAGE DYSER

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app 
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

Vejledende pris: kr. 62.495,- 

Vores pris: kr. 56.495,-
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VISKAN LÆRKØ PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

Vejledende pris: kr. 62.495,- 

Vores pris: kr. 56.495,-
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FAKTA VISKAN LÄRKØ

I en Viskan Lærkø får du et spa med retnings- og 
roterende massagestråler til behagelig og gavnlig 
vandmassage. Du får belysning i fast eller skiftende lys, 
og du får et vandrensningssystem med antibakteriel 
slange og UV-C rensning for nemmere vedligeholdelse.  
Kort sagt du får et bad at nyde.

SPA TIL TRIVSEL

Størrelse  210x210 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 378/1853 kg
Vand volumen 1475 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Overfladebelysning  Ja
Pumpe  3hp, 2200W

Separat cirk. pumpe Ja
Varme legeme 3kW
UV-C-rengøring Ja
Nakkepuder 5 st
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser 26 st
Partikelfilter  1 st
El tilslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 5462W 

Lærkø er spaen for dem, der kan lide en god spa dybde, 
liggende og god vandmassage uden at ofre kvalitet. Et 
bad der giver dig mange vidunderlige badeoplevelser 
for dig selv eller med dem, du nyder at være sammen 
med.

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app 
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.



Størrelse  200x200 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 345/1670 kg
Vand volumen 1325 L
Undervandslys Ja
Nakkepuder 6 st
Pumpe  2hp, 1500W

Separat cirk. pumpe  Ja
Varme legeme 3kW
Ozonrengøring Ja
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser 16 st
Partikelfilter  1 st
El tilslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W 

FAKTA VISKAN RÖNNØ

Dette, som er et af vores mindste spa rummer stadig 
mange badere. Viskan Rönnö har retningsmassage jets 
for en vidunderlig massage og afslapning.

 Spabadet er også udstyret med en stor undervands 
lampe, der belyser vandet med forskellige farver.

ET LILLE SPA TIL MANGE BADENDE

VISKAN RØNNØPANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

Vejledende pris: kr. 52.495,- 

Vores pris: kr. 47.495,-
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TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app 
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.



Trollø er enkel og nem at håndtere. 
Trollø har et dejligt liggeområde og plads til yderligere 
fire personer og faktisk de fleste af de ting, man kunne 
ønske sig i et spabad. 

Badet skal være lille i ydre dimensioner, men er 
designet, så mange kan nyde et bad sammen. Du vil 
bemærke dette, når du prøver Trollö. På troda af sin 
størrelse giver det plads til hele familien.

LILLE SPA MED STORT HJERTE

VISKAN TROLLØ PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

FAKTA VISKAN TROLLØ

Størrelse  200x200 cm
Højde 95 cm
Vægt (tom/fyldt) 345/1670 kg
Vand volumen 1325 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Overfladebelysning  Ja
Pumpe  2hp, 2200W

Separat cirk. pumpe Ja
Varme legeme 3kW
Ozonrengøring Ja
Nakkepuder 5 st
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser 26 st
Partikelfilter  1 st
El tilslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W  

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

NYHED 
2019

Vejledende pris: kr. 52.495,- 

Vores pris: kr. 47.495,-
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VISKAN LOVØ

FAKTA VISKAN LOVØ

Lovø er et bad med et lille ydre men et stort interiør. 
Selv om badet kun er 79 cm højt, er sæderne designet 
på en sådan måde, at du sidder komfortabelt og med 
en høj vandstand.

Lovö tilbyder en fuld længde hvilestol og to 
komfortable hjørnesæder. 

Spaen er også udstyret med to kraftfulde 
massagepumper, der giver pulserende og 
retningsstrålende massage. Du kan justere styrken af 
det sæde, du sidder i, ved hjælp af en let betjent 
kontrol.

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app fra din mo-
bil. Findes som tilvalg til denne spa. 

Separat cirk. pumpe
Varme legeme 3kW
UV-C-rengøring Ja
Rustfrie dyser Ja
Massage dyser 36 st
Partikelfilter  1 st
El tilslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 6840W 

Størrelse 210x177 cm
Højde 79 cm
Vægt (tom/fyldt) 326/1293 kg
Vand volumen 967 L
Undervandslys Ja
Overfladebelysning Ja
Pumpe 1  3hp, 2200W
Pumpe 2  2hp, 1500W

DET ER INDERSIDEN, DER TÆLLER

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER

NYHED 
2019

Vejledende pris: kr. 58.495,- 

Vores pris: kr. 53.495,-
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VISKAN STJÆRNØ

FAKTA VISKAN STJÄRNØ

Stjærnø er det bad, der er plads til, hvor rummet ellers 
angiver grænser. På trods af sine ydre dimensioner 
tilbyder Stjärnö to fuld længde senge og et 
opholdsområde.
Liggepladserne er designet, så du ”sidder dybt”
ligesom lignende i Viskan Spas andre modeller.

Spaen er udstyret med to kraftfulde massagepumper, 
der giver pulserende og retningsstrålende 
massagestråler. Du kan justere styrken af det sæde, du 
sidder i, ved hjælp af en let betjent kontrol.
Stjärnö er det perfekte bad for den lille mindre familie, 
eller for dem der foretrækker en dejlig 
massagebadoplevelse ved hånden.

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende  massage

Styr spaen via WiFi med en app fra din mobil. 
Findes som tilvalg til denne spa.

Separat cirk. pumpe  Ja
Varme legeme 3kW
UV-C-rengøring Ja
Rustfri dyser Ja
Massage dyser  36 st
Partikelfilter  1 st
El tilslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 6840W 

Størrelse  210x177 cm
Højde 79 cm
Vægt (tom/fyldt) 325/1303 kg
Vand volumen 978 L
Undervandslys Ja
Overfladebelysning
Pumpe 1  3hp, 2200W 
Pumpe 2  2hp, 1500W

MEGET SPA PÅ LIDT PLADS

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

NYHED 
2019

Vejledende pris: kr. 66.495,- 

Vores pris: kr. 60.495,-
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Størrelse 210 cm diameter
Højde 103 cm
Vægt (tom/fyldt) 290/1765 kg
Vand volumen 1475 L
Barnesæde Ja
Undervandslys Ja
Pumpe 2hp, 1500W

Separat cirk.  pumpe Ja
Varme legeme  3kW
Ozonrengøring Ja
Rustfri dyser Ja
Massage dyser 12 st
Partikelfilter 1 st
El tilslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W

FAKTA VISKAN DONSØ

Viskan Donsö er et rundt spa med plads til 4-5 bade og 
et køle- / børnesæde. Spabadet har retningsmassage, 
undervandslygte og små lamper lige under 
vandstanden, der belyser vandet med forskellige farver. 

Viskan Donsö er udstyret med en separat 
cirkulationspumpe til stille og god vandrensning.

EN KLASSISK RUND SPA

VISKAN DONSØ

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

INDRETNING:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Styr spaen via WiFi med en app
fra din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:

Vejledende pris: kr. 49.495,- 

Vores pris: kr. 45.495,-
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Størrelse 210 cm diameter
Højde 103 cm
Vægt (tom/fyldt) 260/1735 kg
Vand volumen 1475 L
Barnesæde Ja
Undervandsbelysning Ja

Cirkulationspumpe  Ja
Titanium varmelegeme  3kW
Aromaterapi Ja
Partikelfilter  1 st
El tilslutning  1N� 220-230V 1x16A 50Hz 3250W 

FAKTA VISKAN VILDMARK SPA

Måske har du tidligere badet i træfyret  eller ejet
en selv? Med vores spa undgår du planlægning med 
genopfyldning af vand og opvarmning til varmt vand i 
hvert spa. Spaen behøver heller ikke tømmes efter badet 
uden vandforandring behøves kun 3-4 gange om året.

Spaen, som vores andre hot tubs, skal altid fyldes med 
vand. Med andre ord skal du blot løfte låget og krybe ind 
i det opvarmede bad. Undervandsbelysning og 
aromaterapi gør aftendypen ekstra hyggelig og sjov. 

EN VILDMARK SPA MED ALLE SPAENS FORDELE

ANTAL PLADSER:

TYPE AF MASSAGE DYSER:

Styr spaen via WiFi med en app fra 
din mobil.
Findes som tilvalg til denne spa.

VISKAN VILDMARK SPA PANEL ALTERNATIV:

SKAL FARVER:
Vejledende pris: kr. 40.495,- 

Vores pris: kr. 36.495,-
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TRÅDLØS MUSIKPAKKE
Lyt til din yndlingsmusik via
Bluetooth. Musikpakken indeholder
en subwoofer, to højttalere,
fjernbetjening (kun s-serien) og en 
forstærker.
Art.nr 50714 S-serien
Art.nr 50715 V-serien

FJERNBETJENING
Med fjernbetjeningen behøver du 
ikke at flytte for at starte eller lukke 
pumper eller belysning. Styringen er 
vandtæt og flyder, men skal tages fra 
vandet efter badet.
Art.nr 50670
Passer til V-serien

AFKØLEDE DRINKSBAKKE
Drinksbakke med farvemærkning, 
hvor afkølede drikke kan serveres i 
badet.
Art.nr 50718 (grå) Art.nr 50707 
(sort)

AFTAGELIG NAKKEPUDE
OPPUSTELIGE MED 
SUGEKOPPER. 
Art.nr 50748

AFTAGELIG NAKKEPUDE
LAVET AF SAMME EVA 
MATERIALE SOM VORES 
ANDRE PUDER, 
Art.nr 50749

SEAT CUSHION
Sædepude Vandmølle. 
Art.nr 50745

SITTING BOOSTER SEAT
Fyld med vand og fastgør til badet med
sugekopper. 
Art.nr 50744

En sædepude i spaen, bevirker at alle, store som små, 
kan vælge alle siddepladser. 

AROM 245 ML
Art.nr 50772 Passion Flower 
Art.nr 50776 Lavendel
Art.nr 50777 Citrus
Art.nr 50778 Ros 
Art.nr 50779 Eukalyptus
Art.nr 50733 Med mixede dufter

FOR 
BØRN

WIFI
Med WiFi kan du trådløst styre dit bad 
via en app, hvor som helst i verden du 
er.  Alt, hvad du kan styre via 
badkontrolpanelet, kan du nu styre via 
mobiltelefonen. Du kan ændre varmen, 
filtercykluserne eller bare kontrollere, 
at alt er som du ønsker i spaen. 
Art.nr 50743

VANDBEHANDLING
Spabadene er udstyret med ozon eller 
ozon / UV-lys, men også spa-kemikalier 
er nødvendige i vandet. Vi har en bred 
vifte af forskellige kemikalier som klor
og aktivt ilt. Husk at bruge kun produkter 
beregnet til spa.
Vores startpakker indeholder alt, hvad 
der er nødvendigt for at starte spa.
Art.nr 50781 (Startpakke)  
Art.nr 50782 (Startpakke klorfritt)

SPA TILBEHØR
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COVERLIFT 1
Et enklere coverlift hvor låget 
trækkes ud over armene. Løfteløbet 
har plader, der er indsat under 
badet, for at holde sig fast på plads.
Art.nr 50709

COVERLIFT
Vi har flere forskellige coverlift til din spa. Lokkeløft gør det lettere at fjerne låget, forsigtigt på bagsiden.

COVERLIFT 3
Et coverlift der passer til de fleste 
spa, uanset om de er fri eller 
nedsænket
på balkonen. Elevatoren er fastgjort 
til den øvre del på panelet.
Art.nr 50711

SPA TRAPPE 1
Kraftig trappe i samme 
vedligeholdelsesfri materiale som 
vores ydre paneler.
Vare nr. 50686 (grå) Art.nr. 50780 
(sort)
Vare nr. 50687 (Grå trappe, rund bad)

FILTER RENSER
Tilsluttes nemt til haveslangen og 
renser filteret hurtigt og effektivt.
Art.nr 50767

STORM BAND
2 stk. Stropper med clips til at 
trække over låget og forhindre det i 
at blæse af, når der er kraftig vind. 
Stropperne er justerbare med en 
maksimal længde på 2,80 m.
Art.nr 50719

COVERLIFT 2
Et coverlift der passer godt, hvis din 
spa er fri for siderne. Låsehejsen har 
plader, der glider ind under badet, 
for at stå fast.
Art.nr 50710
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SPA TRAPPE 2
En glat og nem trappe der
passer til vores firkantede spa.
Art.nr 50706 (grafit)

GELÆNDER - EKSTRA STØTTE
Is håndtag til ekstra støtte til at lette, 
når du går nedad eller opad fra spaen. 
Håndtaget har en trappe  nedenfor
spaen for at stå fast.
Art.nr 50708
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Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i kataloget uden advisering. Kontroller altid din installation med 
autoriseret el- og VVS installatør. Af trykketekniske årsager kan farverne i kataloget afvige i forhold til virkeligheden. Vi 
tager forbehold for eventuelle trykfejl. Miljøbilleder af huse er venligst udlånt af Anebyhusgruppen.
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GODE RÅD FØR KØBET
HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ INDEN SPAEN 
LEVERES?
Spaen skal stå på et stabilt og jævnt underlag, som kan 
holde til vægten af en spa fyldt med vand og badende 
mennesker. Tal derfor gerne med en fagmand, hvis du er i 
tvivl om eksempelvis din træterrasse er stærk nok eller hvor 
meget grus, der skal understøtte spaen hvis den skal stå på 
din græsplæne. Hvis du har planer om at sænke din spa ned 
i en terrasse eller lign. skal du være opmærksom på at der 
skal være plads tilgængelig for service hele vejen rundt om 
spaen.
Alle elektroniske installationer skal udføres af en autoriseret 
elektriker. Strømtilslutningen kræver 3 faser og 16 ampere, 
Viskan Dalerø undtaget som kræver 3 faser og 20 ampere. 
Spaen fyldes med 1300-2600 liter vand (afhængig af model) 
med en vandslange.

HVOR OFTE SKAL JEG SKIFTE VAND?
Vandet i din spa skal typisk skiftes 3-6 gange om året 
afhængigt af brug og vandkvalitet. Inden tømning kobles 
strømmen fra. For hurtig og enkel tømning anbefaler vi at 
bruge en dykpumpe. Brug gerne vandslangen til at skylle 
dyser og udsug når du alligevel skifter vand. Filterkurve og 
indsug bør renses regelmæssigt

SKAL DER BRUGES KEMIKALIER FOR AT HOLDE 
BADEVANDET RENT?
Selvom et Viskan spa har både en cirkulationspumpe,
partikelfilter og UV-C/Ozonator kræver det brug af 

kemikalier for at sikre, at vandkvaliteten og hygiejnen er 
helt i top. Læs brugsanvisningen for korrekt dosering på 
de respektive produkter.
 
HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG MIN SPA?
Kontroller vandets PH-værdi og klorindhold med jævne 
mellemrum for at opretholde en god badehygiejne. Spaens 
komponenter kan tage skade såfremt PH-værdien er for 
lav. Anvend et mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel 
til rengøring af panelet på din spa. I langt de fleste tilfælde 
vil det være nok at spule med en vandslange eller blot 
rengøre det med en våd klud. Brug ikke en højtryksrenser 
da den kan skade spaen. Nakkepuderne i spaen tages ud 
og rengøres med vand. Såfremt din spa ikke skal benyttes i 
en længere periode kan du med fordel fjerne 
nakkepuderne for at forlænge levetiden.

KAN JEG TØMME SPAEN OG LUKKE DEN NED?
Vi anbefaler at din spa altid er fyldt op med vand og 
tilsluttet strøm. Det kan således være vanskeligt at komme 
af med alt vandet i spaen, og i frostvejr kan pumper og 
dyser få frostsprængninger såfremt der stadig er vand 
tilbage i systemet. Ved varmere temperaturer kan der 
opstå mug og algevækst, hvis der ikke er cirkulation eller 
kemikalier i vandet. Cirkulationspumpen gør netop, at der 
kommer bevægelse og cirkulation i vandet, at tempera-
turen holdes og algevækst forhindres. Såfremt du ikke 
ønsker at benytte din spa i en længere periode kan du 
indstille det til Sleep Mode. 

GARANTI.
Som ejer af et Viskan Spa skal du føle dig tryg, og vide at 
du har foretaget en sikker investering.
Både vi og vores underleverandører har en solid viden og 
erfaring i branchen. Vi har været omhyggelige i valget af 
komponenter og materialet som benyttes i en Viskan Spa,  
for at sikre den bedst mulige kvalitet og en lang levetid.

FOR VORES SPA GÆLDER FØLGENDE GARANTIER:
-  10 års garanti på rammen
-  5 års garanti på kar mod krakelering og misfarvning
-  3 års garanti på komponenter inkl. arbejdsløn *

*Undtagelser på komponentgarantien er belysning, 
nakkepuder, UV-C lamper/Ozongenerator, termocover og 
filter, da disse er sliddele med varierende levetider.

GARANTI OG SERVICEARBEJDE:
Ved garanti og servicearbejde er det vigtigt at alle sider af 
spaen er tilgængelige for vores servicemontører. Vi 
afholder ikke omkostninger forbundet med at gøre spaen 
tilgængelig for service/garantiarbejde.
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