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Upp till
40 000 kr
rabatt

SVENSKTILLVERKADE SPABAD

DALARÖ 330 x 230 cm
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Dalarö är vårt största bad och med plats för 9 personer.
Badet har en härlig liggdel på ena kortsidan och två djupa
hörnsäten på den andra. Dessa är självklart utrustade med
nack- och skuldermassage. I detta bad har vi inte sparat på
något och du kommer uppleva en mycket svårslagen
massage- och badupplevelse.

Tid pris: 189.900

Nu: 149.900
EKERÖ 230 x 230 cm
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Ekerö har 6 platser varav ett är en härlig liggdel och två är
hörnsäten med nack- och skuldermassage.
Ett av hörnsätena är dessutom utrustat med massage för
underarmarna, vaderna och fötterna.
Ekerö erbjuder en stor variation av massage då samtliga säten
har en unik sammansättning av massagejets och pumpar.

Ekerö
Tid pris: 129.900

Ekerö Limited Edition
Tid pris: 114.900

Nu: 109.900 Nu: 99.900
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LINDÖ 230 x 230 cm
Lindö har 8 platser och två av dessa är djupa hörnsäten med
helkroppsmassage. Här få du nack- och skuldermassage, ryggoch höftmassage likväl som underarms-, vad- och fotmassage.
Även om badet rymmer 8 personer finns det gott om plats för
alla. Designen, komforten och massagen i detta bad är något
unikt och mycket lyckat.

Lindö
Tid pris: 129.900

Lindö Limited Edition
Tid pris: 114.900

Nu: 109.900 Nu: 99.900

ASPERÖ 210 x 210 cm
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Asperö har 6 platser. Badet har djupa säten och en härlig liggdel.
Asperö är även utrustat med ett kombinerat instegs-/avsvalkningssäte. En plats som kan vara nog så skön efter en stunds
badande.
Varje massagesäte i Asperö är unikt gällande massagejets och
funktion. Detta för att ge dig en så skön massageupplevelse
som möjligt.

Tid pris: 99.900

Nu: 89.900
BJÖRKÖ 210 x 210 cm
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Björkö har 7 platser varav 4 är djupa och komfortabla hörnsäten.
Dessa är rikligt utformade i både storlek och i antal massagejets.
Designen och utformningen av badet gör att du sitter bra
och bekvämt likväl som att du får gott om plats för dig själv,
din familj och dina vänner.

Tid pris: 99.900

Nu: 89.900
SALTÖ
210 x 210

SVERIGEBADET
235 x 235

69.900

89.900

Saltö har 7 platser varav 4 är djupa och komfortabla hörnsäten. Badet är utrustat med
riktbara massagejets i olika storlekar. Dessa är
även placerade på olika höjd och bredd mellan varandra för att skapa en så bred och
mångsidig massage som möjligt.

Sverigebadet har 6 platser och är designat för
att ge gott om utrymme för kropp, fötter och
ben, oavsett om du är kort eller lång.
Blandningen mellan stora och små riktbara
massagejets skapar en härlig massage för hela
kroppen.

LOCKLYFT 2

LOCKLYFT 3

Locklyft som passar bra om ditt spabad
står med sidorna fria. Locklyften har
plattor som skjuts in under badet för att
stå stadigt på plats.

Locklyft som passar på de flesta bad,
oavsett om de står fritt eller nedsänkt
i altanen. Lyften fästs i övre delen på
panelen.
Art.nr 50711 Pris 3.495

Art.nr 50710 Pris 2.895

Tillbehör

TRAPPA

FJÄRRKONTROLL

Gedigen och kraftig trappa i samma
underhållsfria material som vår ytterpanel.

Sitt ner i favoritsätet och slappna av.
Med ärrkontrollen behöver du inte flytta
dig för att starta eller stänga av några
pumpar. Fjärrkontrollen är vattensäker och
flyter men ska tas ur vattnet efter avslutat bad.

Art.nr 50686 grå
Art.nr 50723 grå/brun
Pris 2.895
Mer info se hemsidan www.viskanspa.se

Art.nr 50667 Pris 2.895

Återförsäljare

Viskan Spa
Örbyvägen 29
511 62 Skene
0320-205590
info@viskanspa.se
www.viskanspa.se

