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I TILBLIVELSEN AF EN SPA BRUGES 
DER MEGET ENERGI!

I syd Californien i begyndelsen af 
1970’erne, byggede en håndfuld 
pionerer verdens første spabade
I syd Californien i begyndelsen af 1970’erne, byggede en håndfuld pionerer 
verdens første spabade. Vores Welldana-linje hylder de tidlige pionerer, som 
fremstillede spabade af ombyggede trætønder.

Takket være de tekniske fremskridt, der er sket siden, er 
Welldana-spa af træ-lignende syntetiske materialer i stedet for det truede 
redwood-træ, som tidligere blev brugt samt den nyeste elektronik i stedet for 
Pneumatisk styring.
.



Hydroterapi dyserne i en Welldana spa er perfekt placeret og designet til at 
give en blød, intens og afslappende massage, hvor du har mest brug for det. 
Uanset om de er placeret ved din nakke, skuldre og din nedre ryg eller dine 
fødder, lindrer de smerter og hjælper dig til at slappe af.

Dyserne kan åbnes eller lukkes ved at dreje dysen, så du kan tilpasse din 
spa-oplevelse. 
Du kan også justere kraften på hver dyse. Øge vand- og luftkraften for at 
gøre massagen hårdere eller nedsætte den for at få en blidere massage.
 
..

 For at berolige trætte og smertende 
muskler, roterer og pulserer mange 
af massage dyserne i et Welldana 
spa. Sæt dig i spabadet så strålerne 
rammer det sted, hvor du har mest 
brug for det. Til trætte fødder har 
mange af siddepositionerne dyser, 
der giver den ultimative fod og ben-
massage.

Med den valgfri håndholdte massa-
ge dyse kan du massere dine ben og 
overkrop eller andre steder, der er 
svære at nå med hydroterapi dyser-
ne.
..
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Beroligende hydroterapi



Termolåg tredobbelt 
isolationssystem
Der er adskillige typer og metoder af spaisolering, alle 
med det mål at bevare varmen og fugten i spavandet 
og holde omkostningerne lave.
Welldanas tredobbelte isolations system leverer 
øjeblikkelig adgang til varmt vand året rundt, kun med 
en lille smule elektricitet til at vedligeholde varmen.
For at levere højeffektiv isolation, samles spabadets 
kabinet og gulv uden spa-skallen. 
Højidensitetsskum sprayes så på spa-skallen. Dernæst 
fores kabinettet og gulvet med isolerende materiale og 
spa-skallen sænkes ned i kabinettet. De to dele passer 
perfekt sammen, og derfor er der ingen huller eller 
energitab 

Spabadets cover er endnu en vigtig barriere mod 
potentielt varmetab. Det skræddersyede vinyldække på 
Welldana Spabade har maksimal isolering til at   
bibeholde vandtemperaturen.

Coverets 100mm polystyren-kerne er dækket af 
varmereflekterende aluminiumfolie. Folielaget  holder 
også vand ude af polystyrenet og forhindrer at kernen 
bliver tung af fugt gennem skade fra ozon og klor, som 
altid er til stede i spavandet.
For sikkerhedens skyld er der børnesikrede låseremme 
og indbyggede håndtag samt yderligere 
hængselisolation (ofte et svagt punkt i mange andre 
spa- designs). Alt sammen som standardudstyr.

Lucite™ Skal Kabinet
Skallen på et Welldana-spa er lavet af industriførende 
Lucite™ akryl, som gør det muligt at forme det rundt 
om kanter og kurver.
Det UV-resistente træ-agtige kabinet er lavet af 
individuelle lameller. Panelmonteringerne er minimale 
for at give elegant charme.

Elektronik
Elektronik med et top-moderne 
kontrolsystem,produceret af det canadiske firma 
Gecko, er alle spabade udstyret med et touchpanel, 
vandtæt kontrolboks og en effektiv 3kw varmer, som 
holder vandet varmt.

Puder
Vores behagelige puder er lavet af langtidsholdbart 
ozon og klorresistent EVA- materiale.

Fontainede Vie™ 
Slap af og nyd synet og lyden af det indbyggede 
vandfald. 
Brug touchpanelet til at vælge dine yndlingsfarver.

Belysning 
LED-belysningen i badet har flere farveindstillinger og 
sekvenser. 

TEKNIK OG TILBEHØR
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TILBEHØR

LOCKLYFT I

En simpel coverlift, hvor coveret sidder 
ud over siden på spaet. Denne coverlift 
har en fast plade, som sættes fast under 
spaet, for at alt bliver hvor det skal

Vi har flere forskellige covers til din spa. Locklyften gør det lettere at få låget af, og skåner ryggen for besværlige løft.

LOCKLYFT III
Denne coverlift er velegnet til de fleste 
spa, uanset om den er fritstående eller 
indbygget i terassen. Denne coverlift er 
fastgjort til den øverste del af panelet.

LOCKLYFT II

Denne coverlift passer bedst til 
fritstående spa. Coverliften har en fast 
plade, som sættes fast under spaet, for 
at alt bliver hvor det skal.

COVERLIFT

Art.nr 50709 Art.nr 50710 Art.nr 50711

SPA TRAPPE RUNNED 
En grå runned trappe som passar vores 
runde spa.

SPA TRAPPE I
Kraftig trappe i samme vedligeholdelse 
fri materiale som  vores  yderpaneler.

SPA TRAPPE II 
En smidig og enkel trappe som  
passer til vores firkantede spa

SPA TRAPPER

Art.nr 50686 (grå)
Art.nr 50780 (sortt)
Art.nr 50750 (hvid) Art.nr 50706 (grafitgrå) Art.nr 50687
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Morsum II 360       Pris: kr 66.400,-
5 personers fremragende spa med kraftige dyser

Den helt nye Morsom II 0 er en 
smart designet 5-personers 
spabad med en beskeden areal 
på kun 200 cm firkant og 82 cm 
dyb som er yderst behagelig og 
alligevel kompakt.
Hvert sæde er ergonomisk 
designet til optimal komfort, og 
med 36 jets alle kommer til at 
finde deres favorit sæde. Der er 
et skridsikkert gulv, dedikeret
indgangstrin, nakkepuder, let 
adgang filtrering, nem at betjene 
bar top kontroller,og lys 
undervands LED -belysning.

Tekniske specifikationer

Dimensioner 200 x 200 x 82 cm
Konfiguration 1 liggestol og 4 sæder
Vægt 320 kg (tom)
Volumen 750 liter
36 jetfly • 2 x 3 fod massage (roterende)
• 8 x 2 stimuleringsstråler (direkte)
• 4 x 3 nakkemassagestråler (direkte)
• 12 x 3 enkeltpulsstråler (roterende)
• 2 x 3 dobbeltpulsstråler (roterende)
• 2 x 4 dobbeltpulsstråler (roterende)
• 4 x 5 enkeltpulsstråler (roterende)
• 2 x 5 dobbeltpulsstråler (roterende)
Pumper • 2 kraftige 3 hk pumper
• Dedikeret cirkulationspumpe
• Luftregulator, vanddeler
Belysning Undervands- og vandbelysning
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Den fantastiske nye Rantum II 
560 er en smart designet fem 
personers spabad med et 
mellemstort areal kun 212 x 212 
og 92 cm dybt er det en 
behagelig og alligevel kompakt
mellemstor spa.
Med hvert sæde ergonomisk 
designet til optimal komfort og 
med 43 godt placerede jetfly
der vil være plads til alle. Der er 
et skridsikkert gulv, dedikerede 
indgangstrin, let tilgængelig 
filtrering og let at bruge bar top
kontroller.

Tekniske specifikationer

Dimensioner 212 x 212 x 92 cm
Konfiguration 1 liggestol og 4 sæder
Vægt 350 kg (tom)
Volumen 1.300 liter
43 jetfly • 1 x 7 fod massage (direkte)
• 10 x 2 stimuleringsstråler (direkte)
• 4 x 3 nakkemassagestråler (direkte)
• 14 x 3 enkeltpulsstråler (roterende)
• 10 x 4 enkeltpulsstråler (roterende)
• 4 x 5 enkeltpulsstråler (roterende)
Pumper • 2 kraftige 3 hk pumper
• Dedikeret cirkulationspumpe
• Luftregulator, vanddeler
Belysning Undervands- og vandbelysning

Rantum II 560       Pris: kr 71.650,-
5 personers spa med 43 kraftige dyser
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Skånsom mod ryg og nakke og
energigivende for musklerne, det 
fantastiske nye Braderup II 760 er 
en rummelig fem person spabad 
med et areal på 230 x 230
og 920 dybt. Det er fantastisk 
rummeligt og behageligt at giver 
alle plads til at sprede sig, og 
hvert sæde er ergonomisk 
designet til optimal komfort.
45 godt placerede jetfly praktisk 
at bruge, bar top kontroller. 
Om aftenen kommer Braderup II  
760 til sin ret, med vand
kant og undervands belysning. 

Klassiske funktioner
Mål 230 x 230 x 92 cm
Konfiguration 1 liggestol og 4 sæder
Vægt 410 kg (tom)
Volumen 1.380 liter
45 stråler • 1 x 7 fod massage (direkte)
• 22 x 2 stimuleringsstråler (direkte)
• 4 x 3 nakkemassagestråler (direkte)
• 8 x 3 enkeltpulsstråler (roterende)
• 2 x 3 dobbeltpulsstråler (roterende)
• 2 x 4 dobbeltpulsstråler (roterende)
• 4 x 5 enkeltpulsstråler (roterende)
• 2 x 5 dobbeltpulsstråler (roterende)
Pumper • 2 kraftige 3 hk pumper
• Dedikeret cirkulationspumpe
• Luftregulator, vanddeler
Belysning Undervands- og vandbelysning

Braderup II 760      Pris: kr 75.900,-
5 personers spa - rummelig luksus med dysevariation

Ny karfarve fra november 2021
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At opleve Infinity 770 ligner mere
flyvende business class end at 
slappe af i et hot kar. Ekstremt 
behagelig og med en overflod af 
forfriskende massagestråler,
det er virkelig i en klasse for sig.

På 2,3 m kvadrat er 770 en meget 
rummelig fem person spabad, 
som har et unikt layout.
Spaen tilbyder fantastisk 
behagelig plads til alle til at 
sprede sig. Der er to fulde 
liggestole, to kaptajnstole, et 
spring sæde plus et praktisk 
nedkølingstrin.
Lad de 57 jetfly forkæle dig med 
en fod, nakke-, ryg- og 
benmassage. Hvil dit hoved på en 
af de behagelige nakkepuder 
mens de justerbare stråler 
massagere de trætte muskler.
Skumisolering med høj densitet 
og fuldt isoleret
cover beholder varmen i spaen, 
hvilket betyder
du kan tage en dukkert når som 
helst, året rundt.

Klassiske funktioner
Mål 230 x 230 x 92 cm
Konfiguration 2 liggestole og 3 sæder
Vægt 410 kg (tom)
Rumindhold 1800 liter
Massage 57 stråler
• 1 x 7 fod massage (direkte)
• 16 x 2 stimuleringsstråler (direkte)
• 4 x 3 nakkemassagestråler (direkte)
• 26 x 3 enkeltpulsstråler (roterende)
• 6 x 4 enkeltpulsstråler (roterende)
• 4 x 5 enkeltpulsstråler (roterende)
Pumper • 2 kraftige 3 hk pumper
• Dedikeret cirkulationspumpe
• Luftregulator, vanddeler
Belysning Undervands- og vandbelysning

Kejtum II 770      Pris: kr 77.600,-
5 personers spa med hydroterapi helt ud til fingerspidserne

Ny karfarve fra november 2021

9



NEM ADGANG TIL TEKNIK RUM.

Traditionelt designede 

spabade har pumper, 

kontrolbokse og 

varmelegemer rundt om 

alle fire sider af spaen. 

Hvis spaen er placeret i et hjørne mod et hegn eller langs en væg og 
teknikeren skal ind, skal disse spbade tømmes, flyttes, repareres, skubbes 
tilbage og genopfyldes og man spilder tid og penge. 
Dette er ikke tilfældet med Welldana Spabade. Alle komponenterne er 
placeret på samme side som lågen. 
Hvis en tekniker skal ind, er det eneste, du skal gøre at trække trappen 
væk og åbne lågen!
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AQUACHECK DIGITALTESTER
En digital vandmåler til klor-
desinficerede pools. Mål hurtigt og 
simpel pH, chlor og alkalinitet.

Art.nr 50712

Extra teststrips 
Art.nr 50761

VANDMÅLER WiFi

ICO SPA MED WiFi OG BLUE TOOTH
 
Med ICO Spa undgår du teststrimler og får hurtigt 
opdaterede vandværdier direkte i din smartphone.

Med ICO Spa får du nem kontrol over dit spa-vand 
via din smartphone. ICO Spa opretter forbindelse 
via WiFi og måler automatisk og kontinuerligt 
kvaliteten af   dit spa-badevand.

Du undgår teststrimler og får hurtigt opdaterede 
vandværdier direkte i din smartphone via en app, 
som du downloader fra Google Play-butikken eller 
fra App Store. De indbyggede sensorer i ICO Spa 
måler temperatur, pH, desinfektionsmiddel og 
saltniveauer, der vises på din smartphone. ICO Spa 
er kompatibel med kurbade, der bruger elektrolyse af klor, 
brom og saltvand. Garanti 2 år. 

Art.nr 50762

Kalibreringsset till ICO Spa vandmåler Art.nr 50763

ØVRIGE TILBEHØR

VANDMÅLERE  DIGITALE

TESTSTRIMLER

TESTSTRIMLER Klor/pH/TA 

Teststrimler til pH, klor 
og alkalinintet, 50st. 

Art.nr 50796

 TESTSTRIMLER

 Teststrimler til Oxygen/
 pH/alkalinitet, 10st. 

 Art.nr 50797

TESTSTRIMLER 

Teststrimler til Brom, 
total  alkalinitet, total 
Hårdhed samt pH. 
50st.

Art.nr 60708

TESTSTRIMLER

Spacheck 7 in 1
Måler pH, frit klor, 
totalt klor, brom, 
alkalinitet, cyansyra 
og hårdhed.
50st. 

Art.nr 60715

 
TESTSTRIMLER TDS

 Teststrimler for 
at måle mængden af   
opløste partikler i 
vandet. Mængden af   
partikler øges hele 
tiden, når du bruger 
badet. Når mængden 
nærmer sig den 
maksimale grænse, er 
det tid til at skifte 
vand. 25st. 

 Art.nr 50798

SCUBA SMARTTEST
Et digitalt fotometer, der giver dig 
nøjagtige målinger af pH, alkalinitet, 
klor og brom 

Art.nr 50746

Refill tabletter Smarttest
Art.nr 50746-A

TABLET  TEST

TABLETTEST 

Testtabletter for pH, klor og brom.
 
Giver et mere
pålideligt resultat end
teststickr, 40st.

Art.nr 60707
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SpaCare  
STARTPAKKE

Denne startpakke 
indeholder:
SunWac 12, 
Alka Up,  
Alka Down, 
pH Up, 
pH Down, 
Bright & Clear, 
No Scale, 
Tabletter till pH/klormætning og strips 
till måling af Alkalinitet. 

Art.nr 50781

SpaCare 
OXYBOX

SpaCare 
MINICHLOR

Ved tilsætning af SpaCare 
MiniChlor bliver vandet rent 
og bakteriefrit, således at 
alle i spabadet kan bevæge 
sig ubekymret rundt – også 
de små. 
Indhold. 1 kg.

Art.nr 50783

Med SunWac 12 opnår du 
rent og velduftende vand 
i dit spabad. Produktet er 
tilsat organisk egyptisk 
mynteekstrakt, som giver 
vandet en dejlig, afslappende 
duft, samtidig med at klorindholdet i 
tabletten sikrer, at du bader i rent vand.   

Indhold. 100 tabl. 

Art.nr 50788

PRODUKTER MED KLOREFFEKT
SpaCare 
SUNWAC 12

SpaCare Tab Twenty er 
langsomt opløselige 20 
grams multitabletter, 
som indeholder klor, 
flokningsmiddel, 
algemiddel og pH-
stabilisering. Produktet sikrer 
vandhygiejnen i dit spabad 
Indhold. 1 kg

Art.nr 50773

SpaCare 
TAB TWENTY

SpaCare 
ACTIVE OXYEN GRANULAT (A)

Active Oxygen Granular 
er et oxidationsmiddel, 
der benyttes sammen 
med SpaCare Oxy Plus 
Activator Liquid for at 
opnå et lugtfrit alternativ 
til klor- og bromholdige 
desinfektionsmidler i din 
spa. 
Indhold. 1 kg. 

Art.nr 50789

SpaCare Oxy Plus 
Activator Liquid er et 
effektivt langtidsvirkende 
desinfektionsmiddel, som 
bruges sammen med SpaCare 
Active Oxygen Granular for 
at opnå et lugtfrit alternativ 
til klor- og bromholdige 
desinfektionsmidler i din spa. 
Indhold. 1 l. 

Art.nr 50790

KLORFRIT BADEVAND

SpaCare 
OXYPLUS ACTIVATOR LIQUID (B)

SpaCare SpaChock er et 
klorfrit spa-produkt, som 
oxiderer vandet og sikrer 
vandhygiejnen i udendørs 
spa.
I tilfælde af uklart vand 
i spaen kan du bruge 
SpaCare SpaChock.  
Indhold. 1 kg.

Art.nr 50774

SpaCare 
SPACHOCK

SpaCare 
BROMINTABLETTER

SpaCare Bromin-tabletterne 
bruges til sikring af 
vandhygiejnen i udendørs 
spa for at undgå klorlugt.
SpaCare Bromin-tabletterne 
må kun tilsættes i en 
tabletflyder/doseringsrør – aldrig 
direkte i vandet  
Indhold. 1 kg.

Art.nr 50791

Alternativ till klor i dit 
badevand:  
Hvis du ikke har lyst til at bade i 

klorvand, kan du let finde andre 

alternativer. 
 

• Aktivt syre (OxyBox) 

• Brom 

• Biobromid

Hvorfor klor?  
Klor er det eneste stof, der både desinficerer og oxiderer vandet. 
Derfor anbefales klorprodukter i spabade - for at sikre, at bakterier-
ne ikke kan overlever, og at du kan nyde dit boblebad uden proble-
mer.

SpaCare  
STARTPAKKE KLORFRIT

STARTPAKKE VISKAN SPA KLORFRIT 

Denne startpakke inneholder:
Spashock, 
Acive Oxygen Granulat (A), 
Oxyplus Activator Liquid (B), 
pH Up,
pH Down, 
Alka Up, 
Alka Down, 
No Scale, 
Teststrips Aktivs syre.

Art.nr 50782

SpaCare 
BIOBROMIDE

Har du din egen brom-
generator, anvendes 
SpaCare Biobromide Salt for 
at desinficere badevandet.

Indhold. 2 kg. 

Art.nr 60532

STARTPAKKE VISKAN SPA BROM 

Denne startpakke inneholder:
Spashock, 
Brom-tabletter, 
pH Up, 
pH Down, 
Alka Up, 
Alka Down, 
No Scale, 
Teststrips 
Brom.Test

Art.nr 60710 

SpaCare OxyBox er et 
moderne behageligt, 
lugtfrit alternativ til klor
- og bromholdige 
desinfektionsmidler. 

Inneholder: 
Active Oxygen Granular (A), 
Oxy Plus Activator Liquid (B) 
et sæt oxygen- og pH-teststrips. 

Art.nr 50747
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SpaCare 
FILTER CLEANER

SpaCare Filter Cleaner rengør 
filterpatronerne i udendørs 
spa. Tag filterpatronerne op af 
filterhuset og rens for synligt 
snavs. Sæt dem i blød i en 
opløsning af 1 dl SpaCare Filter 
Cleaner og vand i mindst 12 
timer og skyl grundigt med 
rent, varmt vand. 
Indhold. 500 ml.

Art.nr 50793

SpaCare Bright & Clear er et 
flydende flokningsmiddel, 
som får små partikler i vandet 
til at samles, og som gør det 
nemmere for filteret at fjerne 
dem. 
Indhold 500 ml.

Art.nr 50760

VEDLIGEHOLDELSESPRODUKTER
SpaCare 
BRIGHT & CLEAR

Med SpaCare Foam Down kan 
du slippe for skummet. Tilsæt 
eller spray 25-50 ml SpaCare 
Foam Down ud over vandet, 
mens spabadet kører.
Du kan med fordel bruge 
SpaCare Foam Down hver 
gang, du synes, der er behov 
for det. 
Indhold 500 ml. 

Art.nr 50795

SpaCare 
FOAM DOWN

SpaCare 
SPACLEAN

SpaClean Spray sprayes på 
det snavsede område og 
fjerner snavs.Spray SpaCare 
SpaClean ud på det snavsede 
område og lad det virke i 
5-15 minutter, før du tørrer 
det af med en klud. Kan også 
bruges i baderum, på fliser 
og i brusekabiner. Indhold. 500 ml.

Art.nr 60705

SpaCare Biofilm Cleaner er en
 flydende skurebørste, som 
effektivt fjerner bakterieholdig 
biofilm fra spabadets rørsystem 

Indhold 500 ml. 

Art.nr 50792

SpaCare 
BIOFILM CLEANER

SpaCare Cleansing Cream 
bruges til overfladerengøring 
af dit spabad. Produktet har 
en mild skureeffekt og fjerner 
fastsiddende snavs i udendørs 
og indendørs spa. 

Indhold 500 ml. 
Art.nr 60706

SpaCare 
CLEANSING CREAM

SpaCare 
DESCALER

SpaCare Descaler 
er et koncentreret 
afkalkningsmiddel 
til skånsom afkalkning af udendørs og 
indendørs spabade. 2,5 kg rækker til 
200 liter vand..  
Indhold. 2,5 kg. 
Art.nr 50764

SpaCare 
PH-UP GRANULAT

Har vandet en værdi på 
under 7,0 anbefaler vi, at 
du bruger SpaCare pH-Up 
Granular – så hæver  pH-
værdien sig.  
Indhold 1 kg.

Art.nr 50784

Har vandet en værdi på over 
7,4 anbefaler vi, at du bruger 
SpaCare pH-Down Granular 

– så sænker pH-værdien sig.
Indhold 1,5 kg. 

Art.nr 50785

BALANCE PRODUKTER
SpaCare 
PH-DOWN GRANULAT

Ved at bruge Calcium Up 
forebygger du beskadigelser 
på karret i områder med 
blødt vand. 
Indhold. 1 kg. 

Art.nr 50751

SpaCare 
CALCIUM UP

SpaCare 
NO SCALE

Med SpaCare No Scale 
reduceres risikoen for, at kalk- 
og metal udfældes og sætter 
sig som kalk- eller jernholdige 
belægninger i din spa.
Indhold 500 ml. 

Art.nr 50794

SpaCare Alka Up hæver 
alkaliniteten i dit spabad og 
hjælper dig med at holde 
vandet i din spa i balance.
Alkaliniteten skal ligge på 
80-120 mg/l. 
Indhold. 1 kg. 

Art.nr 50786

SpaCare 
ALKA UP

SpaCare Alka Down sænker 
alkaliniteten i dit spabad og 
hjælper dig med at holde 
vandet i din spa i balance.
Hvis alkaliniteten er højere 
end 120 mg/l, kan du opleve problemer 
med fastlåst pH-værdi og uklart vand 
Indhold 1 kg.

Art.nr 50787

SpaCare 
ALKA DOWN

Vand i balance  
Det er vigtigt, at vandet er i balance - både med hensyn til pH og alkalinitet. Hvis disse to værdier er i balance, er det meget 

lettere at kontrollere dit spavand. Mange mennesker oplever problemer med turbid vand eller kalk i spaen. Begge problemer 

kan undgås, hvis både pH-værdien og alkaliniteten er i balance. 

Vedligeholdelsesprodukter 
SpaCares vedligeholdelses produkter er frem for alt produkter, der gør det let 

at vedligeholde din spa, både internt, eksternt og ikke mindst det skjulte rør-, 

pumpe- og filtersystem. Det er meget lettere at holde vandet i dit spa rent, hvis 

selve spaen, inklusive filtre og rør, er rene. 

Husk også at vedligeholde kabinettet til spaen (termisk låg) med CoverCare Box, 

se side 40, gælder for termolåg til spa i S-serien.
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SpaCare 
SCHAMPOO

Eksklusiv plejende shampoo 
med frisk duft af grapefrugt. 
Fresh Grapefruit Shampoo 
indeholder udtræk af aloe vera 
og er beriget med protein og 
vitaminer, der styrker håret 
og bevarer den naturlige 
fugtighed. Fresh Grapefruit 
Shampoo er specielt velegnet 
til brug efter ophold i Spa eller Pool da 
den fjerner klor lugt. 250 ml  

Art nr 60701 

Luksuriøs balsam med frisk 
duft af grapefrugt. Fresh 
Grapefruit Conditioner 
indeholder udtræk af aloe vera 
og har en unik kombination 
af vitaminer, mineraler og 
aminosyrer der renser, 
genopbygger og styrker håret. 

Art.nr 60702

PLEJE SERIE FRISK GRAPEFRUIT

SpaCare luksusprodukter giver dig de allerbedste produkter til både krop og hår med god samvit-
tighed, 100% uden skadelige kemikalier, parabener, mikroplastpartikler eller syntetiske farvestoffer.
Friske grapefrugtprodukter er især velegnede efter badning i kurbade eller puljer, da det fjerner lug-
ten af  klor. Produkterne er ikke testet på dyr.

SpaCare 
CONDITIONER

SpaCare 
BATH & SHOWERGEL

Luksuriøs bodyshampoo med 
forfriskende grapefrugt gør 
badet til en oplevelse. Fresh 
Grapefruit Bath & Shower Gel 
indeholder udtræk af aloe vera 
og efterlader huden glat og 
blød. Er specielt velegnet til 
brug efter ophold i Spa eller 
Pool, da den fjerner klor lugt. 
250 ml.
Art.nr  60703

Eksklusiv plejende og 
nærende bodylotion med 
frisk duft af grapefrugt. 
Fresh Grapefruit Bodylotion 
indeholder udtræk af aloe 
vera, mandelolie og shea 
smør der let absorberes og 
efterlader huden blød og glat 
samt bevarer fugten. 250 ml.

Art.nr  60704

SpaCare 
BODYLOTION

Presentpakke 
med Fresh Grapefruit 

Bath & Showergel, 250 ml 
Body lotion, 250 ml

Art.nr 60714

SpaCare 
PRESENTFÖRPACKNING

Presentpakke 
med Fresh Grapefruit 

Schampoo 250 ml
Conditioner 250 ml

Art.nr 60713
.

SpaCare 
PRESENTFÖRPACKNING
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GODE RÅD OG VEJLEDNING VEDRØRENDE KØB AF SPA

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 at din træterrasse er stærk nok eller 
hvormeget 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 autoriseretelektriker. 
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 VANDET SKIFTES
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 produkte

HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG MIN SPA?
Kontroller vandets PH-værdi og klorindhold med 
jævnemellemrum for at opretholde en god badehygiejne. 
Spaenskomponenter kan tage skade såfremt PH-værdien 
er forlav. Anvend et mildt rengøringsmiddel uden 
slibemiddeltil rengøring af panelet på din spa. I langt de 
fleste tilfældevil det være nok at spule med en vandslange 
eller blotrengøre det med en våd klud. Brug ikke en 
højtryksrenserda den kan skade spaen. Nakkepuderne i 
spaen tages udog rengøres med vand. Såfremt din spa 
ikke skal benyttes ien længere periode kan du med fordel 
fjernenakkepuderne for at forlænge levetiden.

KAN JEG TØMME SPAEN OG LUKKE DEN NED?
Vi anbefaler at din spa altid er fyldt op med vand 
ogtilsluttet strøm. Det kan således være vanskeligt at 
kommeaf med alt vandet i spaen, og i frostvejr kan 
pumper ogdyser få frostsprængninger såfremt der 
stadig er vandtilbage i systemet. Ved varmere 
temperaturer kan deropstå mug og algevækst, hvis 
der ikke er cirkulation ellerkemikalier i vandet. 
Cirkulationspumpen gør netop, at derkommer 
bevægelse og cirkulation i vandet, at 
temperaturenholdes og algevækst forhindres. Såfremt 
du ikkeønsker at benytte din spa i en længere periode 
kan du indstille det til Sleep mode. 

GARANTI VILKÅR.

SUPPORT HVIS DU BEHØVER HJÆLP
Kontakt din forhandler, eller find en i nærheden af   dig
på www.viskanspa.se/spasælgere

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.

TIL VORES SPA GIVER VI FØLGENDE GARANTIER:
• 2 års garanti.
• 5 års garanti på akrylpanel.
• 2 års komponentgaranti inkl arbejde.

Garantierne gælder for spabade, der anvendes til privat 
brug.

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

Som køber af og ejer af en Welldana spa Spa skal du føle dig tryg og sikker. Både vi og vores 
underleverandører har lang erfaring i valget af komponenter, hvilket betyder høj kvalitet på produktet

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.
Af tekniske grunde kan farverne i kataloget afvige lidt fra virkeligheden.

Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer af enhver art.  
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