Vanliga frågor vid köp av spabad
Vad ska man tänka på inför köpet?
Provbada gärna ett spabad innan du köper det. Du bör sitta skönt i massagesätena och ha vatten
åtminstone upp till axlarna, annars får du inte maximalt utbyte av hydroterapin. Det finns även spabads
modeller som har en liggdel som är väldigt populära.
Vad kostar ett riktigt spabad?
Priset liksom kvalitén varierar rätt mycket men generellt sätt så kan man säga att priset på ”riktiga”
spabad börjar på ca 80.000 kr upp till ca 160.000 kr och ännu mera. Precis som med bilar och andra
komplexa maskiner så avspeglas oftast kvalité som komfort, service och livslängd i priset. Därför är det
viktigt att köpa ett spa som man litar på. Vi är övertygade om att om Ni väljer det Svenska Viskan Spa
så får du ett väl utrustat spabad av högsta kvalitet med bästa komfort till ett rimligt pris.
Hur är det med garantin?
Jämför gärna olika tillverkares garantier. Fabriksgarantin ska vara minst 2 år. Det mest kostsamma i ett
spabad är själva karet man sitter i och det är därför mycket viktigt att det är av det bästa materialet för
garanteras hålla många år och att det inte spricker eller får missfärgningar. Precis som med bilar så vet
man att saker slits och det är därför tryggt att köpa ett märke man känner till och där vägen mellan
kund, återförsäljare och fabrik inte är så lång. Man bör känna sig trygg med återförsäljaren och att
reservdelar finns i Sverige om olyckan skulle vara framme.
Ska ett spabad vara utomhus?
Riktiga spabad är gjorda för utomhusbruk och ska klara det. Det är en viktig del och själva poängen med
produkten. Nordiskt byggda spabad är anpassade för att klara vårt klimat. I Norden har vi en kort
sommar och många månader av kallt väder så därför har spabad blivit mycket populärt eftersom det är
en källa till värme, glädje och välbefinnande. Spabadet är varmt årets alla dagar och det ska vara enkelt
att snabbt få sig ett skönt bad och en välgörande vattenmassage (hydroterapi) efter en tröttsam dag.
Behöver man installera vatten till spabadet?
Nej, alla moderna spabad är flyttbara och fylls med vatten via en vattenslang. På engelska heter spabad
” portable hot tub” eftersom en del speciellt i USA tar med sig badet till landstället på semestern.
Hur hålls vattnet rent?
Rätt underhåll av vattnet i spabadet är av största vikt för att du ska kunna njuta av ditt spabad. En del
försäljare hävdar att spabad inte kräver kemiska produkter, men professionella återförsäljare och
tillverkare rekommenderar oftast ozon-rening tillsammans med rengöringsmedel som utvecklats särskilt
för spabad. Underhållet är inte svårt och vi förser dig med ett startpaket och de instruktioner som
behövs. Det finns även uv ljus istället för ozonrening men enligt en världsledande tillverkare av spabad
så är det är inte lika effektivt som ozonrening i Skandinavien pga. vår el specifikation 50hz.
Hur lång tid tar det att värma upp spabadet?
Det tar ungefär ett dygn att värma upp badet (beroende på vatten och omgivande temperatur) efter att
det är påfyllt. Viskans Spa håller sedan vattnet varmt och alltid klart att användas närhelst badlusten
faller in. Man kan också ställa in temperaturen på ”ekonomi” på sommaren eller när man reser bort.
Hur ofta behöver jag rengöra spabadet?
Det är rekommenderat att byta vatten 3 eller 4 gånger per år beroende på hur ofta du använder det och
hur väl du underhåller vattnet.
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Hur regleras vattentemperaturen?
Bra spabad har en ordentlig termostat som noggrant styr temperaturen efter den temperatur som du
ställer in. Rekommenderad badtemperatur är 36-39grader.

Vad är hydroterapi?
Hydroterapi är en kombination av värme, vattnets bärkraft och vatten-massage. Varmt vatten utvidgar
blodkärlen, vilket ökar blodflödet till ömma och skadade vävnader så att syre och näringsämnen kan
hjälpa överansträngda muskler att läka snabbare. Den massage som ges av spabadets strålar får spända
muskler att slappna av och minskar trycket på omgivande nerver. Massagen ökar även cirkulationen och
påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess. Vattnets lyftkraft reducerar kroppstyngden med 90
procent, detta lindrar trycket på sträckta leder och muskler. Hydroterapi är en erkänd metod för att
minska den spänning som vanligen förknippas med stress.
Hur kan jag anpassa hydroterapin med hjälp av strålarna?
Många av munstyckena för vattenstrålarna även kallade ”jets” är lätt anpassningsbara, vilket ger dig
många alternativ för personliga favoriter. Viskans Spas t.ex. har 4 olika massagejets och multijets som
kan växlas mellan roterande och inriktad massage och multijets i golvet med 16 öppningar för sensuell
fotmassage.
Hur många strålar ”jets” ska det vara?
Verkningsfull hydroterapeutisk massage är direkt beroende av att strålarna går att ställa in så att de
verkar precis där de behövs. Det upplevs ofta förvirrande när tillverkarna visar upp spabad med mängder
av billiga, fasta strålar som inte kan ställas in. Det spelar ingen roll hur många strålar ett spabad har om
de inte sitter på rätt ställe och inte är korrekt installerade för att ge rätt balans mellan vatten, luft och
effekt för bästa resultat.
Varför är cirkulationspumpen viktig?
Dagens finaste spabad har en cirkulationspump som cirkulerar och kontinuerligt filtrerar vattnet så att
det hålls rent och klart. Den ger även den genomströmning som krävs för att värmaren ska kunna
behålla den inställda temperaturen. En bra cirkulationspump är det effektivaste sättet att skapa
genomströmning för filtrering och hålla jämn temperatur.
Vad innebär pumpens effektangivelse?
Det finns två slags effektangivelser för vattenpumparna i spabad, kontinuerlig drift och momentandrift
även kallad "marknadsförd effekt". Värdet av effekten vid kontinuerlig driftens är det viktigaste och det
som visar vad pumpen går för. Momentan är den effekt som motorn drar vid starten innan den går ner
till kontinuerlig drift.
Ger en större pump bättre massage?
Svaret är nej. Om en leverantör uppger att pumpens effekt är 6 hk, som beskrivs (enligt ovan) är det
den momentana effekten och inte den effekt pumpen kräver vid kontinuerlig drift. Effektivt rörsystem,
bättre strålar och flödeskontroll är mycket viktigare än hög effekt. En pump med lägre effekt i ett
effektivt spabad kan ge lika mycket kraft i vattenstrålarna som en pump med högre effekt. Viskans Spa
har minst 2st kvalitetspumpar strategiskt placerade för bästa kraft och komfort.
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Isolering är viktigt för att hålla ner kostnaden?
Välj det bästa! Ingen kan vårt Nordiska klimat bättre än vi Skandinaver. Viskans Spa är isolerade i flera
skikt runt hela badet för att uppnå de bästa isolerande egenskaperna. Närmast karet ligger ett 20-50
mm tjock lager av skumisolering och för att uppnå termoseffekten och tillvarata värmen från alla pumpar
så är ramen isolerad med 45mm tjockt isoleringsmaterial med högt K-värde och en viktig thermofolie
som reflekterar bort det kalla från utsidan och reflekterar tillbaks värmen från spabadet. Thermofolie
fungerar även som en diffusionsspärr och skyddar därmed badet extra bra som en överlevnads filt.
Isolering i locket?
Viktigast av allt när det gäller isolering är locket. Värmen stiger uppåt och utan ett väl isolerande lock så
är mycket av den övriga isoleringen bortkastad. Viskans Spa har låsbart lock och troligtvis marknadens
tjockaste lock. Materialet i locket är svensktillverkat och väl testat för vårt klimat.
Varför är bottenplattan viktig?
Bottenplattan är grunden i konstruktionen och viktig för att förenkla installationen och hålla kostnaden
nere för underlaget spabadet ska stå på. Viskan Spabad vilar tryggt på en förstärkt och isolerad
bottenplatta. Detta gör det enkelt att placera ditt bad där du vill ha det, utan en massa extra
markberedning och tilläggsisolering. Bottenplattan är isolerad i två skikt, skumisolering och thermofolie,
vilket skapar en bra grund för spabadet och håller smågnagare på behörigt avstånd. I bottenplattan finns
uttag för truckgafflar eller spännband vilket förenklar lyft vid t.ex. monteringen.
Hur hålls god vattenkvalitet?
Enkelt genom bra filter, ozongenerator med diffusionskammare, starka pumpar och kunskap.
De flesta av Viskans Spa har 2 filterkorgar för större partiklar, utbytbara partikelfilters, viktig
antibakteriell svensktillverkad slang och fabriksinstallerad ozongenerator med diffusionskammare.
Viskans Spabad är även utrustade med en cirkulationspump som pressar över 300 000 liter vatten
genom partikelfiltren per dygn. Detta innebär att allt badvatten renas upp till 200 ggr/dygn och ger dig
ett rent och fräscht badvatten att njuta av. Vid köp ingår ett startpaket och information om hur man
håller badet fräscht.
Hur blir vattnet varmt?
Viskans Spa har en kraftig värmare på 3kw, värmaren har en 2-årig garanti utan förbehåll.
Vilka är spabadets elektriska specifikationer?
Badet behöver ett 3-fas uttag installerat av behörig elektriker. Viskans Spa har 3N~ 400 V 3x16 amp
50Hz med inbyggd frostvakt.
Belysning, behövs det?
Det är detaljerna som gör helheten, och vad kan bättre förhöja badupplevelsen än ett stämningsfullt
ljus? Samtliga av Viskans Spabad är rikligt utrustade med ljusterapi som styrs med panelen. En stor LED
lampa för kraftfullt undervattenljus, vattennivåbelysning samt belysning kring reglage och kontrollpanel
skapar ett ljussken som höjer badupplevelsen till skyarna. Belysningen har 8 olika färger och 5 olika
program som du enkelt ändrar genom ett knapptryck.
Välkommen att kontakta oss för att få mer info och beställa ditt nya spabad som vi är övertygande
kommer att ge dig många livshöjande och sociala stunder.
Mvh
Christer Ulfvengren
AlfaBryggan AB
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