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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 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. siddekomforten i et spabad med og uden
vand. Ved prøvebadning får du testet både siddeog
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 IN 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 SETVÆRET

SYNONYMT MED HØJ KVALITET OG GOD BRUGERVENLIGHED - EN ARV, VI DAGLIGT STRÆBER

EFTER FOR AT STYRKE KVALITETEN.

VELKOMMEN TIL VISKAN SPA, SVERIGES ENESTE SPAFABRIK.

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

kunne opretholde den højeste standard.

”En kæde er kun så stærk som dens 

svageste led”

et 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 vand strømning på 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.
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BYGGET EFTER NORDISKE 
FORHOLD.

SPABADE MED FOKUS PÅ 
KVALITET OG DESIGN

KVALITETSKOMPONENTER
-DETALJER GØR FORSKELLEN.
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KARRET  
– MARKEDETS TYKKESTE.

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 glasfiber 

forstærkning.

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.

GARANTI OG SERVICE 
– FoR ET TRYGT SPABADSLIV.

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. Spakaret 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..

VISKAN SPA 
– MARKEDSANDELE. 

Vi har også en af de bedste spa på markedet. Vores 

cover er tykt og lavet af en ’højcellulær’ plast, som i 

modsætning til de fleste andre cover på markedet, har 

en meget god isoleringsevne også efter nogle få år.. 

ISOLERING 
– GOD DRIFTØKONOMI.

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.

RENT VAND – ACS 
- RENERE END DRIKKEVAND.

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. 

KVALITETSKOMPONENTER 
– DETALJER GØR FORSKELLEN.

Det er de små ting, som man ikke umiddelbart kanse 

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 monterings  

metode 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 PROGRAMMERINGSBAR  
CIRKULATIONSPUMP.

Vi har valgt at bruge  en seperat  programbar 

cirkulationspumpe i alle vores modeller. Årsagen til 

dette er, at du får en roligere spa med et lavere 

energiforbrug, hvor du kan styre, hvor ofte vandet skal 

filtreres fra 4 til 24 timer.



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 bakterierbliver 

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 

AOP (Advanced Oxidation Process) er en proces, som 

fjerner organiske og uorganiske stoffer (som bakterier 

og vira) fra drikkevand ved hjælp afoxidation. 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..

SPABADS REGNEREN

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 af 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

Ytterst har vi en thermomatta som reflekterar bort det 

kalla från utsidan och reflekterar tillbaks värmen från 

spabadet. Detta fungerar även som en diffusionsspärr 

och skyddar därmed spabadet extra bra och står emot 

vid blåst.

VIGTIGST AF ALT ER AFDÆKNINGEN

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 BEDTE  
ISOLEREDE SPA MED  
PRO SILENCE INSULATION.
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ISOLERAR OCH ABSORBERAR. 

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 maksimalværdi. 

Vigtigt at bemærke ved sammenligning afenergiforbrug 

er antallet af pumper og varmelegemetsstørrelse. Disse 

trækker naturligvis mere end svagerepumper 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, aten 3 kW 

varmelegeme er et must for at holdevandtemperaturen 

i badet i koldere udendørs temperaturer. Ved at bruge 

f.eks. Et 1,5 kW varmeapparatbetyder, at temperaturen 

falder flere grader temmelighurtigt, idet badning og 

varmeapparatet ikke kan opretholde vandtemperaturen.

RESULTAT SOM VARMER DIN PENGEPUNG.

Resultatet af testen viser, at med 30 minutters bad to 

gange om  ugen bliver det gennemsnitligte  forbrug 

260kwh/månad. Da elpriserna kan variere, så vælger vi 

at vise 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 
ergodt 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 
TekniskeForskningsinstitut.



Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er evnen hos 

et apparat, udstyr eller system til at fungere i sitelek-

tromagnetiske 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 begræn-

se 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 op-

fylder alle væsentlige krav, både iEMC-direktivet, men 

også i andre relevante direktiver. 

SÅ GENOMFØRES TESTEN.

Prøven blev udført ved en Viskan Lindö i målekamme-

retTesla ved SP - Sveriges Tekniske Forskningsinstitut.

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 må-

leafstand. Det absorberende materiale var af combi 

absorberer, som garanterer gode testbetingelser over 

et bredt frekvensområde. 

Spabadet var i fuld driftstilstand under emission og 

immunitetstest med alle pumper og LED-lamper i ar-

bejdstilstand. Pumperne blev nulstillet hvert 15. minut. 

Funktionelle tests blev udført af badet før, under og 

efter testen for at kontrollere overholdelse af. de an-

givne præsentations kriterier

VORES GARANTI TIL DIG SOM SPA-KUNDE.

RESULTATET.

Testen viser, at Viskan Lindö på testede punkter op-

fylder emissions- og immunitetsgrænserne i henhold 

til EMC-direktivets kompatibilitetsniveauer. Den mak-

simale 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 spa placeres i testkammer Testes hos Sveriges  

Tekniske 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 vo-

res 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.
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TESTED OG GODKENDT
FOR DET EUROPÆISKE MARKED



JETS – MASSAGE PÅ DINE BETINGELSER.

Alle vores spa-bade er udstyret med forskellige 

typermassage dyser, jetfly, der behandler muskler og 

led påforskellige måder. Alt fra de mindste stråler, der 

giveren kraftig dybdemassage til de store roterende 

stråler,der giver en dejlig behagelig følelse over 

ryggen. Delser der retningsmæssige faste dyser, der 

giver en stærkere massagestråle og dels er der 

roterendemassedyser til en pulserende massage 

effekt. Allevores massagestråler kan justeres og lukkes 

separat, hvilket giver stor fleksibilitet.

FAST PUNKTMASSAGE
Disse massagestråler giver en kraftig og 
direktemassage 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 
roterendemassagestråler er så tæt på en ”ægte” 
massage, du kan komme til. 
Roterende massagestråler giver en lidt stærkere 
spiral-lignende 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 
ogskuldre, er vores nakkemassage fantastisk til dig. 
Meddenne massage lindrer den både spændings 
hovedpineog reducerer stress i kroppen. 
For nogle er dette denabsolutte 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 sam-

me tid. Et boblebad er den perfekte måde at slappe af 

og komme sig efter en intens dag. Træd ned, lad din 

kropabsorbere 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 effek-

ter, 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 at-

mosfære fri for hverdags forstyrrelser og følge, hvor-

dandet 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
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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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AROMA SPA BAD.
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 

ogminder 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.

LYS TERAPI.

RØD
Stimulerer 
cirkulationen.

ORANGE
Bedre humør gør 
dig gladere.

GUL
Styrker
nervesystemet.

INDIGO
Forbedre intuition
og perception.

GRØN
Har en positiv
beroligende effekt

BLÅ
Virker adslappende
og beroligende

LILLA
Muskelavslappende  
og afstressende.

Det er de detaljer, der gør det hele, og hvad kan 

bedreopveje spaoplevelsen end et atmosfærisk lys? 

Allevores 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?
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Vi har et af markedets bedste låg og varmen stiger 

som bekendt opad. Vores låg er lavet med en kerne af 

tykt plastindpakket skum med høj densitet, der har en 

meget god isoleringsevne, selv efter et par år. Lågde-

lene har en forstærkning, som betyder, at de ikke bøjer 

eller mister form.

I vores V-serie inkluderer vores Weather Shield-låg, hvor 

dækslet er et gennemfarvet polyesterstof, der er de-

signet at være fleksibel. Dens belægning øger stoffets 

stabilitet og muliggør højere vandmodstand, samtidig 

med at risikoen for krympning og strækning minimeres. 

Weather Shield har en høj UV-, vand- og formbestan-

dighed, fremragende slidstyrke.

De er nemme 

at vedligeholde, 

kan enten vas-

kes eller bør-

stes af og skyl-

les. Låget kan

valges i sort el-

ler grå

Vores S-serie inkluderer vores låg, hvor omslaget er i 

vinyl. Vinylen er let at holde ren og let at vaske / skylle 

af. De er UV-resistente og har fremragende holdbarhed.

Låget fås i mørkegråt.

THERMOLOCK

Till vores V-serie ingår vores unike Alumi panel som vi 

giver hela 8 års garanti på. 

Panelsiderne er lavet af komposit og aluminium som er 

indrammet med aluminiumsprofiler. Der er ingen synlige 

skruer, panelerne er udstyret med en kraftig velcrobånd 

til nem demontering.

Mellem spa-badekanten og det ydre panel er der en 

LED-sløjfe, der lyser op i de vidunderlige efterårsaf-

tener og mørke vinternætter og gør dit spabad til et 

ornament på din terrasse eller i haven. Belysningen er 

tændt / slukketslukket med en separat knap, der er let 

tilgængelig på et af hjørnepanelerne. Alumi panel fås i 

to versioner. Alumi let træ og Alumi sort

YDER-PANELER

For vores S-serie har vi tre versioner til det ydre panel.

En model med brede vandrette paneler, der kan vælges 

i sort eller hvid og en model med lodrette paneler i grå. 

Panelerne er UV-resistente og nemme at holde rene. Vi 

giver 3 års garanti på disse paneler

15



3. VÆLG PANELFARVE.

2. VÆLG SKALFARVE

1. VÆLG MODEL.

SÅDAN VÆLGER DU DIN SPA.

Sort liggende Hvid liggende

 
 
          Justerbar punkt massage Roterende massage  Pulserende  massage Nakke massage

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 lys træ

TIL V-SERIEN

TILL S-SERIEN

Alumi sort

Grå stående

Sterling Glacier Midnight Mystic
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INFO@BERLEPOOL.DK

FIND OS ONLINE

EN OPLEVELSE, 
UD OVER DET SÆDVANLIGE.

UNDER STJERNEHIMLEN, MÅSKE MED LIDT FROST I LUFTEN ELLER EN LUN SOMMERAFTEN.

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.



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 meden 
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 SPABADE:  
FRA EKERØ TILL DONSØ.

VISKAN LINDØ s. 22

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm

VISKAN BJØRKØ s.25

Antal pladser:

Type av pladser:

Størrelse: 210x210 cm Højde: 95 cm

VISKAN ASPERØ s.26

Antal pladser:

Type av pladser:

Størrelse: 210 x 210 cm Højde: 95 cm

VISKAN ÆNGSØ s.23

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm

VISKAN EKERØ s.21

Antal pladser:

Type pladser:

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm

VISKAN VINDØ s.24

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 230 x 230 cm Højde: 95 cm
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VISKAN SALTØ s.31

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 210 x 210 cm 
Højde: 95 cm

VISKAN DONSØ s.37 VILDMARKS SPA s.38

Antal pladser: Antal pladser:

Type af pladser: Type af pladser:

Størrelse: 210 cm diameter 
Højde: 103 cm

Størrelse: 210 cm diameter 
Højde: 103 cm

VISKAN SANDØ s.30

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 230 x 230 cm 
Højde: 95 cm

Storlek: 210 x 210 cm 
Höjd: 95 cm

VISKAN LÆRKØ s.32

Antal platser:

Typ av platser:

VISKAN STJÆRNØ s.36

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 210 x 177 cm 
Højde: 79 cm

VISKAN TROLLØ s.34

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 200 x 200 cm 
Højde: 95 cm

VISKAN BOKØ s.29

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 230 x 230 cm 
Højde: 95 cm

VISKAN RØNNØ s.33

Antal pladser:

Type af pladser:

Størrelse: 200 x 200 cm 
Højde: 95 cm

Størrelse: 210 x 177 cm 
Højde: 79 cm

VISKAN LOVØ s.35

Antal pladser:

Type af pladser:
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V-SERIEN.
I vores V-serie tilbyder vi syv forskellige 
spamodeller. Alle er udstyret med masage dyser 
som har forskellige funktioner, for at kunne give 
dig en optimalspaoplevelse på samtlige pladser i 
spaen.
Du får en spa med justerbar punktmassage og 
ikke mindst pulserende og roterende massage. 
Samtligemodeller er desuden udstyret med en 
separat 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 ekstravariation og dermed optimal 

vandmassage.
V-serien er udstyret med Viskans store lyspakke, 
aromaterapi samt markedets bedste rensnings-
system 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..

Viskan Ekerø med skalfarve sterling og med alumi panel.Foto: Kalkprinsessan, Gotland.
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PANELALTERNATIV:

TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

TYP AV PLAdSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende punktmassage 

Pulserende massage

 

Styr spaen via WiFi med en app fra din 
mobil Findes som tillvalg på denne spa.

SKAL FARVER:

VISKAN SPA V-SERIEN

VISKAN EKERØ

Ekerø har seks sæder, hvoraf et er liggende og et 

hjørnesæde med mulighed for nakkemassage, spaen 

er også  udstyret med massage til knæ og fødder.

To af massagesæderne styres af en Dual Speed   Pumpe

med to hastigheder. Med et tryk på en knap startes en 

blød massage, med endnu et tryk på en knap bliver 

massagestrålerne meget kraftigere. Den bløde 

massage er en perfekt hvis de yngre børn vil svømme 

uden for stærke massagestråler.

Liggedelen har en separat massagepumpe, Flexi 

Pump med flere hastigheder. Med denne ændrer du 

styrken af   massagen med et tryk på en knap eller 

lader selve pumpen bevæge sig mellem en blød og 

stille til en kraftig og massering.

STOR MASSAGEVARIATION.

Nakkemassage

FAKTA VISKAN EKERØ

Størrelse  ....................................................... 230x230 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt  ................................439/2154 kg

Vandmængde  ........................................................... 1715 L

Aftagelig-/børnesæde ................................................. Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau /belysning  ............................................... Ja

Belyst vandfald  ............................................................... Ja

Nakkepuder .................................................................... 5 st

Nakke-/skuldermassage ............................................ 1 st

Pumpe 1  ................... 3hp, 2200W Dual Speed pumpe

Pumpe 2  .........................................................2hp, 1500W

Pumpe 3  .............................. 2hp, 1500W Flexi Pumpe

Separat cirk pumpe  ...................................................... Ja

Titaniumvarme  .......................................................3,8 kW

ACS rensnings system .................................................. Ja

Aromaterapi  ..................................................................... Ja

Rustfrie dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................54 st

Partikel filter  ................................................................. 2 st

El tilslutning  ............3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W

Vejledende pris: kr 104.400,-
Vores pris: kr 99.495,-
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TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassag

Roterende massage

Punkt massage 

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

PANELALTERNATIV:

VISKAN SPA V-SERIEN

SKALFARVER:

TO DYBE HJØRNESÆDER 
MED HELKROPS MASSAGE
Lindø spaen 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 hastigheder og funktioner for så behagelig 

og varieret massageoplevelse som muligt.

Du ændrer massagens styrke ved et enkelt tryk, eller lad 

pumpen selv skifte mellem en blød og rolig massage til 

en kraftig og intens. 

Tre af massagesæderne styres af en tohastighedspumpe.

Med et enkelt tryk starter en blød massage, ved en 

anden tryk kan du få massage strålerne 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.

VISKAN LINDØ

FAKTA VISKAN LINDØ

Størrelse  ....................................................... 230x230 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ................................ 460/2305 kg

Vandmængde  ..........................................................1845 L

Aftageligt /børnesæde ................................................ Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vand niveau belysning  ................................................ Ja

Belyst vandfald ................................................................ Ja

Nakkepuder .................................................................... 6 st

Nakke-/skuldermassage ........................................... 2 st

Pumpe 1  ................... 3hp, 2200W Dual Speed pumpe

Pumpe 2  .........................................................2hp, 1500W

Pumpe 3  .............................. 2hp, 1500W Flexi Pumpe

Seperat cirk pumpe  ...................................................... Ja

Titaniumvarme ........................................................3,8 kW

ACS rensningssystem .................................................... Ja

Aromaterapi  ..................................................................... Ja

Rustfrie jets  ...................................................................... Ja

Massagejets ..................................................................67 st

Partikelfilter  .................................................................. 2 st

El tilslutning .............3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W 

Nakke massage

Vejledende pris: kr 104.400,-
Vores pris: kr 99.495,-
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PANELALTERNATIV:

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Pulserende massage 

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

SKALFARVER:

VISKAN SPA V-SERIEN

AT DELE GLÆDE ER 
DOBBELT GLÆDE

VISKAN ÆNGSØ

Ængsø er en spa på (230 cm x 230 cm), smart designet 

med to liggepladser og veludstyret med mange 

funktioner. Placeringen af sofaerne inviterer jer til at 

ligge og nyde den fredelige og gavnlige vandmassage.

Ængsø har tre massagepumper med forskellige 

funktioner, hvilket betyder at vandmassagen kan  

tilpasses til din smag. 

Spaen er udstyret med den store lyspakke, 

ACS vandrensningssystem, vandfald, aromaterapi og

separat cirkulationspumpe. Ængsø er et premium bad, 

der giver fuldstændig nydelse uden kompromis..

FAKTA VISKAN ÆNGSØ

Størrelse  ....................................................... 230x230 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................439/2154 kg

Vandmængde  ........................................................... 1715 L

Aftalelig /børnesæde.................................................... Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Belyst vandfald ................................................................ Ja

Nakkepuder .................................................................... 5 st

Pumpe 1  .................3hp, 2200W Dual Speed pumpe

Pumpe 2  .........................................................2hp, 1500W

Pumpe 3  .........................................................2hp, 1500W

Seperat cirk pumpe  ...................................................... Ja

Titaniumvarme  .......................................................3,8 kW

ACS rensningssystem .................................................... Ja

Aromaterapi  ..................................................................... Ja

Rustfrie dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  .......................................................... 44 st

Partikelfilter  .................................................................. 2 st

El tilslutning  ........... 3N� 400V 3x16A 50Hz 8340W

Vejledende pris: kr 98.100,-
Vores pris: kr 93.495,-
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TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

Pulserende massage 

Styr spaen via WiFi med en app fra din 
mobila. Findes som tillvalg til denne spa.

PANELALTERNATIV:

VISKAN SPA V-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN VINDØ

STILRENT OG HYGGELIGT 
PÅ EN OG SAMME TID

Vindø er udstyret med et dobbelt sæde i det ene hjørne 

af badet. Dette skaber et blødere og hyggeligere 

element i det stilfulde design. 

Ligesom andre bade i V-serien har du den store lyspakke 

til atmosfærisk belysning, krusende vandfald og ACS-

vandrensningssystem for minimal pleje af dit bad. 

Vindø har tre massagepumper med forskellige 

funktioner, hvilket betyder, at du kan tilpasse 

vandmassagen nøjagtigt, som du vil have den. 

Vindø er et bad til afslapning og restitution, men også 

et bad, der bringer familien tættere sammen.

FAKTA VISKAN VINDØ

Størrelse  ....................................................... 230x230 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................439/2154 kg

Vandmængde  ........................................................... 1715 L

Aftageligt-/børnesæde ................................................ Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Belyst vandfald ................................................................ Ja

Nakkepuder .................................................................... 6 st

Pumpe 1  ......................3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2  .........................................................2hp, 1500W

Pumpe 3  .........................................................2hp, 1500W

Seperat cirk pump ......................................................... Ja

Titaniumvarme  .......................................................3,8 kW

ACS rensningssystem .................................................... Ja

Aromaterapi  ..................................................................... Ja

Rostfria dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................53 st

Partikelfilter  .................................................................. 2 st

Eltilslutning  ............ 3N� 400V 3x16A 50Hz 8340W

Vejledende pris: kr 98.100,-
Vores pris: kr 93.495,-
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PANELALTERNATIV:

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage

Roterende massage

Pulserende massage 

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

SKALFARVER:

VISKAN SPA V-SERIEN

VISKAN BJØRKØ

Syv sæder, hvoraf fire er komfortable hjørnesæder. 

Disse er rigt designet i både størrelse og antal 

massagestråler. Spaen har også fod massage med 

justerbare massagestråler.

Alt for dig for at få den massage, du ønsker, og hvor du 

vil have den. Udformningen og layoutet af spaen 

betyder, at du sidder godt og behageligt, samt at du får 

masser af plads til dig selv, din familie og dine venner. 

Viskan Bjørkø er en spa, der længes efter i hjemmet. 

Med et oplyst vandfald, en stor undervandslampe og 16 

små lamper lige under vandstanden, så får du en 

vidunderlig atmosfærisk badeoplevelse. 

EN SPA AT LÆNGES 
HJEM TIL 

FAKTA VISKAN BJØRKØ

Størrelse  ......................................................... 210x210 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ................................. 385/1960 kg

Vandmængde  .......................................................... 1575 L

Aftagelig -/børnesæde ................................................ Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Belyst vandfald  ............................................................... Ja

Nakkepuder .................................................................... 5 st

Pumpe 1 .......................3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2  ...................................................... 3hp, 2200 W

Separat cirk pump  ......................................................... Ja

Titaniumvarme  .......................................................3,8 kW

ACS rensningssystem .................................................... Ja

Aromaterapi ...................................................................... Ja

Rostfrie dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................49 st

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

El tilslutning  ........... 3N� 400V 3x16A 50Hz 7660W 

Vejledende pris: kr 85.500,-
Vores pris: kr 81.495,-
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TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerende punktmassage 

Roterende massage

Pulserende massage 

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

PANELALTERNATIV:

VISKAN SPA V-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN ASPERØ

HVER ENESTE MASSAGE 
ER UNIK

Dette seks-sæders spa har dybe sæder og en dejlig 

liggestol. Viskan Asperø er også udstyret med et 

kombineret indgangs- / udgangssæde.

Et sæde der kan være så dejligt efter et stykke tid i 

spaen.

Hvert massagesæde i Viskan Asperø er unikt.

Spaen har massagestråler i forskellige størrelser og med 

forskellige funktioner på de forskellige massagesæder. 

Dette for at give en vidunderlig massageoplevelse i 

hele kroppen.

FAKTA VISKAN ASPERØ

Størrelse  ................................................................210x210 cm

Højde  .................................................................................95 cm

Vægt tom/vandfyldt ........................................ 378/1853 kg

Vandmængde  .................................................................1475 L

Aftageligt /børnesæde .......................................................Ja

Belysning  .................................................................................Ja

Vandniveau belysning .........................................................Ja

Belyst vandfald  ......................................................................Ja

Nakkepuder   ........................................................................5 st 

Pumpe 1 ...........................................3hp, 2200W Dual Speed pump

Pumpe 2 ...............................................................3hp, 2200W

Separat cirk pumpe ..............................................................Ja

Titaniumvarme  .............................................................3,8 kW

ACS reningssystem ...............................................................Ja

Aromaterapi .............................................................................Ja

Rostfria dyser ..........................................................................Ja

Massage dyser ..................................................................40 st

Partikelfilter ...........................................................................1 st

Eltilslutning  ...................3N� 400V 3x16A 50Hz 7660W

Vejledende pris: kr 85.500,-
Vores pris: kr 81.495,-
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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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PANELALTERNATIV:

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AV PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

VISKAN SPA S-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN BOKØ

FAKTA VISKAN BOKØ

Størrelse  ....................................................... 230x230 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ................................ 439/2054 kg

Vandmængde  ........................................................... 1615 L

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 5 st

Pumpe 1 ..........................................................3hp, 2200W

Pumpe 2 .........................................................3hp, 2200W

Separat cirk pumpe ....................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

UV-C-rensning .................................................................. Ja

Rostfria dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................53 st

Partikelfilter  .................................................................. 2 st

Eltilslutning  .............3N� 400V 3x16A 50Hz 7540W

TO LGGENDE SÆDER MED 
ROTERENDE DYSER

Viskan Bokø er den seneste tilføjelse til S-serien og 

den første med dobbelt tilbagelænet sæder. Badet 

måler 230 × 230 cm og har en god badedybde med 

meget god komfort.

Med to massagepumper, roterende jets, en 3 kW 

varmeapparat, dobbelt filter, separat programmerbar 

cirkulationspumpe, 53 massagestråler, belysning 

under vand og vandniveau og oplyste kontroller i 

forskellige farver, er dette et bad at nyde uanset årstid.

Spaen har også antibakteriel slange og UV-C-

oprensning, hvilket letter styringen af spavandet og 

reducerer behovet for kemikalier

Vejledende pris: kr 75.700,-
Vores pris: kr 72.195,-

29



TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

PANELALTERNATIV:

VISKAN SPA S-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN SANDØ

STOR SPA MEGET 
FOR PENGENE.
 
Af alle vores spa tilbyder Sandø sandsynligvis den 

bedste værdi for pengene. Den måler 230 × 230 cm og 

har den karakteristiske Viskan Spa-hot tub dybde.

Sandø har 2 massagepumper, dobbeltfiltre, separat 

programmerbare cirkulationspumper, 52 

massagestråler, belysning under vand og vandstand i 

forskellige farver og en 3 kW varmeovn. Sandø har det 

samme høje udstyrsniveau, som du kan finde i 

premiumklasser af andre spabade på markedet.

Badet har også antibakterielle slanger og 

ozongeneratorer, som letter kontrol med badevand og 

reducerer behovet for kemikalier. 

FAKTA VISKAN SANDØ

Størrelse  ....................................................... 230x230 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ................................ 439/2054 kg

Vandmængde  ........................................................... 1615 L

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 6 st

Pumpe 1 ..........................................................3hp, 2200W

Pumpe 2 .........................................................3hp, 2200W

Separat cirk pumpe ....................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

UV-C-rengøring ............................................................... Ja

Rostfrie dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................52 st

Partikelfilter  .................................................................. 2 st

Eltilslutning  .............3N� 400V 3x16A 50Hz 7540W 

Vejledende pris: kr 75.700,-
Vores pris: kr 72.195,-
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PANELALTERNATIV:

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

VISKAN SPA S-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN SALTØ

FAKTA VISKAN SALTØ

Størrelse  ......................................................... 210x210 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ................................. 385/2010 kg

Vamdmængde  ........................................................ 1625 L

Aftagelig-/børnesæde ................................................. Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 6 st

Pumpe  ............................................................3hp, 2200W

Separat cirk pumpe ....................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

UV-C-rensning .................................................................. Ja

Rostfria dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................25 st

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

Eltilslutning  .............2N� 400V 2x16A 50Hz 5462W 

SYV DYBE SÆDER - FIRE 
ER KOMFORTABLE 
HJØRNESÆDER.

Syv sæder, hvoraf fire er komfortable hjørnesæder. 

Spaen er udstyret med justerbare massagestråler i 

forskellige størrelser. 

Disse dyser er også placeret i forskellige højder og 

bredder mellem hinanden for at skabe en så bred og 

alsidig massage som muligt. Saltø er udstyret med en 

stor undervandslampe og otte små lamper lige under 

vandstanden, hvilket markant forbedrer badeoplevelsen.

Vejledende pris: kr 66.300,-
Vores pris: kr 63.195,-
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TYPE Af MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AV PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

PANELALTERNATIV:

VISKAN SPA S-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN LÆRKØ

FAKTA VISKAN LÆRKØ

Størrelse  ......................................................... 210x210 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt .................................. 378/1853 kg

Vandmængde  .......................................................... 1475 L

Aftagelig-/børnesæde ................................................. Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 5 st

Pumpe  ............................................................3hp, 2200W

Separat cirk pumpe ....................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

UV-C-rensning .................................................................. Ja

Rostfriw dyser  ................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................26 st

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

Eltilslutning  .............2N� 400V 2x16A 50Hz 5462W 

EN SPA MAN TRIVES I.

I en Viskan Spa Lærkø får du et badekar med justerbare 

massagestråler til en behagelig og fordelagtig 

vandmassage. 

Du får belysning i et fast eller skiftende lys, og du får et 

vandrensningssystem med antibakteriel slange og 

ozongenerator for lettere pleje og vedligeholdelse. 

Kort sagt får du et bad at nyde. 

Lærkø er badet for dig, der kan lide en god badedybde, 

liggende område og god vandmassage uden at ofre 

kvaliteten. Lærkø er det bad, der giver dig mange 

vidunderlige badeoplevelser for dig selv eller med 

dem, du kan lide

Vejledende pris: kr 66.300,-
Vores pris: kr 63.195,-
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PANELALTERNATIV:

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

VISKAN SPA S-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN RØNNØ

FAKTA VISKAN RØNNØ

Størrelse  ...................................................... 200x200 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................345/1670 kg

Vandmængde  .......................................................... 1325 L

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 6 st

Pumpe  .............................................................2hp, 1500W

Separat cirk pumpe  ...................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

Ozon rensning .................................................................. Ja

Rostfria dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ............................................................16 st

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

Eltilslutning  ............. 2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W  

LILLE SPA.MED UNDER-
VANDS LYS.

Dette, som er vores mindste spabad, har stadig plads til 

mange badende. Viskan 

Rønø har justerbare massagestråler for en vidunderlig 

massageafslapning. Spaen er også udstyret med en stor 

undervandslampe, der lyser op i vandet i forskellige 

farver. 

Vejledende pris: kr 56.700,-
Vores pris: kr 53.995,-
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TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

PANELALTERNATIV:

VISKAN SPA S-SERIEN

SKALFARVER:

VISKAN TROLLØ

FAKTA VISKAN TROLLØ

Størrelse  ...................................................... 200x200 cm

Højde  .......................................................................... 95 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................345/1670 kg

Vandmængde  .......................................................... 1325 L

Aftagelig-/børnesæde ................................................. Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 5 st

Pumpe  ............................................................3hp, 2200W

Separat cirk pumpe ....................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

Ozonrengøring ................................................................ Ja

Rostfrie dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................26 st

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

Eltilslutning  ............. 2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W 

LILLE SPA MED MANGE 
MULIGHEDER.

Trollø er enkel, fleksibel og let at vedligeholde – ligesom 

den skal være. 

Trollø har et behageligt soveområde og plads til fire 

flere mennesker og virkelig det meste af det, du kunne 

ønske dig i et spabad. 

Spaen kan være lille i størrelse, men er designet, så 

mange kan nyde et bad sammen. Dette vil du bemærke, 

når du prøver Trollø. For sin størrelse giver det masser 

af plads til hele familien.

Vejledende pris: kr 57.900,-
Vores pris: kr 55.195,-
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FAKTA VISKAN LOVØ

Størrelse  ..........................................................210x177 cm

Højde  .......................................................................... 79 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................326/1293 kg

Vandmængde  ........................................................... 967 L

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 3 st

Pumpe 1  .........................................................3hp, 2200W

Pumpe 2  .........................................................2hp, 1500W

Separat cirk pumpe  ...................................................... Ja

Varme ............................................................................. 3kW

UV-C-rensning .................................................................. Ja

Rostfria dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................36 st

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

Eltilslutning  ............ 3N� 400V 3x16A 50Hz 6840W 

DET ER INDERSIDEN DER 
TÆLLER I EN SPA

Lovø er et spa med et lille udvendigt, men et stort 

interiør. Selvom spaen kun er 79 cm højt, er sæderne 

designet på en sådan måde, at du sidder behageligt og 

komfortabelt med en høj vandstandslinie.

Lovø tilbyder en køkken i fuld længde og to komfortable 

hjørnesæder. Spaen er også udstyret med to kraftige 

massagepumper, der driver de pulserende og justerbare 

punktmassagedyser.

Du kan justere styrken på det sæde, du sidder i, gennem 

en let at manøvrere ’skyderen’.

PANELALTERNATIV:

TYPE AF MASSAGEDYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

SKALFARVER:

VISKAN SPA S-SERIEN

VISKAN  LOVØ
Vejledende pris: kr 68.400,-

Vores pris: kr 65.195,-
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TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

VISKAN SPA S-SERIEN

VISKAN STJÆRNØ

FAKTA VISKAN STJÆRNØ

Størrelse  ..........................................................210x177 cm

Højde  .......................................................................... 79 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................325/1303 kg

Vandmængde  ............................................................978 L

Belysning  .......................................................................... Ja

Vandniveau belysning .................................................. Ja

Nakkepuder .................................................................... 3 st

Pumpe 1  .........................................................3hp, 2200W 

Pumpe 2  .........................................................2hp, 1500W

Separat cirk pumpe  ...................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

UV-C-rensning .................................................................. Ja

Rostfrie dyser  .................................................................. Ja

Massage dyser  ...........................................................36 st

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

Eltilslutning  ............ 3N� 400V 3x16A 50Hz 6840W

MEGET SPA PÅ LIDT 
PLADS.

Stjærnø er det bad, der får et sted, hvor rummet ellers 

sætter grænser. På trods af sine udvendige dimensioner 

tilbyder Stjærnø to sæder i fuld længde og et sæde lidt 

kortere. Sæderne er designet, så du “sidder dybt” som 

i Viskan Spa’s andre modeller. 

Spaen er udstyret med 2 kraftige massage pumper, der 

driver de pulserende  og retningspunkts massage 

dyserne. 

Du kan justere styrken på det sæde, du sidder i, gennem 

en let at manøvrere skyderen. Stjærnø er det perfekte 

spa til den lidt mindre familie eller for dem, der 

foretrækker en vidunderlig masseringsbadoplevelse på 

to hænder

PANELALTERNATIV:

SKALFARVER:

Vejledende pris: kr 68.400,-
Vores pris: kr 65.195,-
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VISKAN SPA S-SERIEN

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Styr spabadet via WiFi med en app från din 
mobila enhet. Finns som tillval på detta bad.

PANELALTERNATIV:

SKALFÄRGER:

EN KLASSISK RUND SPA.

Viskan Donsø er et rundt spa-bad med plads til 4-5 

badere og et køle- / børnesæde. 

Spaen har justerbare massagestråler, undervandslampe 

og små lamper lige under vandstanden, der belyser 

vandet med forskellige farver.

Viskan Donsø er udstyret med en separat 

cirkulationspumpe til stille og god vandrensning 

TYPE AF MASSAGE DYSER:

ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

Justerbar punktmassage 

Roterende massage

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

FAKTA VISKAN DONSØ

Størrelse  ............................................... 210 cm diameter

Højde  .........................................................................103 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................290/1765 kg

Vandmængde  .......................................................... 1475 L

Aftagelig-/børnesæde ................................................. Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Pumpe ..............................................................2hp, 1500W

Separat cirk pumpe ....................................................... Ja

Varme  ............................................................................ 3kW

Ozonrensning ................................................................... Ja

Rostfria dyser ................................................................... Ja

Massage dyser ............................................................. 12 st

Partikelfilter .................................................................... 1 st

Eltilslutning  ............. 2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W

VISKAN DONSØ

PANELALTERNATIV:

SKALFARVER:

Vejledende pris: kr 54.700,-
Vores pris: kr 52.195,-
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ANTAL PLADSER:

TYPE AF PLADSER:

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

FAKTA VISKAN VILDMARKSPA

Størrelse  ............................................... 210 cm diameter

Højde  .........................................................................103 cm

Vægt tom/vandfyldt ..................................260/1735 kg

Vandmængde  .......................................................... 1475 L

Aftagelig-/børnesæde ................................................. Ja

Belysning  .......................................................................... Ja

Cirkulationspumpe  ........................................................ Ja

Titaniumvarme  ........................................................... 3kW

Aromaterapi ...................................................................... Ja

Partikelfilter  ................................................................... 1 st

Eltilslutning  ...........1N� 220-230V 1x16A 50Hz 3250W

EN VILDMARKSPA MED 
ALLE SPAENS 
FORDELE!

Måske har du tidligere badet i et træfyret karbad eller 

ejet et selv?

Vores spa sparer dig for at skulle planlægge at fylde 

vandet og træfyring af det varme vand til hvert bad. 

Spabadet er altid klar til et spontant, varmt og 

afslappende bad. Spaen behøver ikke tømmes efter 

badning, da vandet kun skal udskiftes 3-4 gange om 

året.

Som vores andre hot tubs er spabadet altid fyldt med 

vand. Med andre ord, løft bare af dækslet og skub det 

op i det opvarmede bad. Undervandsbelysning og 

aromaterapi gør aftenen ekstra hyggelig. Som alle 

vores spa kommer spaen med et tykt låg, en 3 kw 

titaniumvarmer og en cirkulationspumpe / filter til 

rengøring

VISKAN VILDMARKSPA

PANELALTERNATIV:

SKALFARVER:

Vejledende pris: kr 45.300,-
Vores pris: kr 43.195,-
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Ekstra varmelegeme 3 kW er et ekstra 
varmelegeme, der kan tilsluttes en 
Viskan Spa for at sikre, at spa 
temperaturen opretholdes, selv under 
lange bade om vinteren.

Art.nr 50713

Med WiFi kan du trådløst styre din 
spa via en app, hvor som helst i 
verden du er.
Alt, hvad du kan kontrollere via 
spaens kontrolpanel, kan du nu 
styre via din mobiltelefon. 
Du kan ændre varmen, 
filtercyklerne eller bare 
kontrollere, at alt er i orden med 
spaen.

Art.nr 50743

Med en fjernbetjeningen så behøver du 
ikke flytte dig for at tænde eller slukke 
for pumper eller belysning.

Fjernbetjeningen  er vandtæt og flyder, 
oven på vandet - men skal fjernes fra 
vandet, nårspaen er lukkett. Passer til 
V-serien.

Art.nr 50670

Lyt til din yndlingsmusik via Bluetooth. Musikpakken inkluderer en subwoofer,
to højttalere, fjernbetjening (kun s-serien) og en forstærker. 

SPATILLBEHÖR
TRÅDLØST MUSIKPAKKE

FABRIKSMONTERET TILBEHØR

WiFi

Art.nr 50714 S-serien Art.nr 50715 V-serien

BROMINATOR

FJERN BETJENING

STARTPAKET VISKAN SPA BROMINATOR

Denne startpakke indeholder:
Spachock, 
pH Up, 
pH Down, 
Bromicharge, 
Alka Up, 
Alka Down, 
No Scale, 
Teststickor 7in1
Teststickor Bromicharge.
          

Art.nr 60709

EXTRA VARME

Clear Brominator er et monteret tilbehør, der gør 
det lettere at få god vandkvalitet uden brug af klor. 
Når du starter spaen (eller ved vandudskiftning) 
natriumbromid (bromsalt) tilsættes til vandet. I 
vandet, natriumioner og bromidioner, og når van-
det paserer IN.Rydenheden reducerer bromidio-
nerne til brom.

Brom desinficerer vandet fra bakterier og alger og 
frigiver derefter bromidioner tilbage til vandet til 
kontinuerlig genvinding gennem IN.Rens enheden 
indtil næste vandskift. Via et display justerer du 
hvor mange badende for optimal oprensning. Via 
displayet kan du også se, at brom er på det rig-
tige niveau. Brom sammen med IN.Clear-enheden 
eliminerer hurtigt bakterier, mens de øges vandets 
klarhed og kvalitet i boblebadet til en 

dejlig badeoplevelse.

Art.nr 50737
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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

TILLBEHØR

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

2 st remme med clips for att holde på 
loget og dermed forhindre att det 
blæser af ved kraftig vind. Remmene er 
stållbara med maxlængde på 2,80 m. 

Art.nr 50719

Håndtag for ekstra støtte til op og ned 
i spaen. Håndtaget har en plads ind 
under spaen når den ikke bruges.

Art.nr 50708

HÅNDTAG - EXTRA STØTTE STORMBÅND

Oppustelige puder med sugekopper. Produceret i samme EVA-material 
som vore øvrige puder, men 
flytbare. 

LØSTHÆNGENDE NAKKEPUDER

Art.nr 50749 Art.nr 50748

SIDDEPUDE .  

SIDDEPUDE BOOSTER SEAT

En siddepude som kan bruges i 
spaen fyldes med vand og fæst-
nes med sugepropper.

En siddepudde i spaen gør at dem 
som er lidt kortere, eller børn, kan 
vælge mellem alle siddepladser.

FÖR 
BARNEN

SIDDEPUDER

Art.nr 50745

Art.nr 50744
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SPASVAMP

Absorberer olier og 
andet snavs fra 
vandoverfladen. 
Svampen kan vaskes 
rent og genbruges.

Art.nr 50766

SPASTØVSUGER

Manuel spastøvsuger, 
der trækker snavs, græs 
osv. som kan ende i 
boblebadet. Vægbeslag 
og net er også 
inkluderet

Art.nr 50732

FILTER VASKER
Let at tilslutte til haveslangen
og rengør filteret hurtigt og
effektivt.

Art.nr 50767

RENGØRINGSPRODUKTER

VANDLINESKRUBBER
En rengøringssvamp med håndtag, 
der forsigtigt rengør vandlinjen
i boblebadet.

Art.nr 50768

VISKAN FILTER V40 MED SKRUEGEVIND.

Passer till spabad med 
filterholder der ser således 
ud
 

VISKAN FILTER V50 MED SKRUEGEVIND.

Passar till spabad med 
filterholder som ser således
ud

FILTER TIL V-SERIEN

Art.nr 50735 Art.nr 50757

VISKAN FILTER 
25 SQF.

Art.nr 50759

VISKAN FILTER 
50 SQF.

Art.nr 50758

FILTER TIL S-SERIEN

COVER CARE

Inneholder produkter til rengøring og 
imprenering af dit vinyl dække.

Art.nr 50775

HOLD DIN 
SPA REN.

Flydende bakke med farvemarkering, 
hvor den kølede drink kan serveres i 
spaen.

DRINKBAKKE

Art.nr 50718 (grå)  
Art.nr 50707 (sort)

AROMA 245 ML

Art.nr 50772 - Passion Flower 

Art.nr 50776 - Lavender

Art.nr 50777 - Citrus

Art.nr 50778 - Rose 

Art.nr 50779 - Eucalyptus

Art.nr 50733 - Set of mixed fragrances

For klor eller 
bromtabletter.

Art.nr 50754

VÆSKE-’DOSER’

AROMA OLIER
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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 OCH 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 är det enda ämne som både desinficerar och oxiderar vattnet. Därför  

rekommenderas klorprodukter i spabad – för att säkerställa att bakterierna  

inte överlever, och att du kan njuta av ditt spabad utan problem.

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
Spraymunstycke Art.nr 50795-A

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 

badendemennesker. Tal derfor gerne med en fagmand 

hvis du er i tvivl om eksempelvis 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.

HUR OFTA SKA 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:

• 10 års ram/stomme garanti.

• 8 års garanti på alumipanel.

• 5 års skalgaranti mod krakeleringer og 

misfarvning.

• 3 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 Viskan 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.

Vi forbeholder os ret til at foretage eventuelle skrivefejl. 
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MADE IN SWEDEN.
SOLGT IN DENMARK

VORES SIDDEDYBDE GØR AT DINE SKULDRE KOMMEN UNDER 
OVERFLADEN, SÅ DU KAN NYDE VORES SPA HELE ÅRET.


