
VIBO Spabad Bali

Värmare 3kw Balboa 

Vattennivåbelysning 12st

Automatisk filtrering ja

Kontrollbox Balboa BP6013

Display Balboa Balboa TP600

Stomme Aluminum

Skal isolering CFC foam

Ram isolering ja

Kabinett isolering Ja

Botten 8mm pvc

Dränering ja

Filter 2x50

Lock 90-125mm
 extra tjockt thermolock

3-vägsventil För fördelning av trycket
 på respektive sittsektion

Trappa ja

Vattenkapacitet 1 365 liter

Vikt 331 kg

Garanti 3 år

Färg utsida Svart

Färg insida Vit marmorerad

Mått 2150 x 2150 x 970mm

Antal platser 6 platser varav
 2 ligglounger

Nackkuddar 3st

Akryl/Skal Lucite/amerikanskt

Hydroterapi massage  38st

Magic jets 2st

5” Jet 10st

3” Jet  6st

2” Jet  20st

Luft jet 14st

Total jet 52st

Luft reglage 3st

Jet pump LX 1st 2,5hk 2-steg

Luft pump ja

Ozonrening ja

LED Lampa master 1

El 3 fas 16 ampere

Vibo Spabad Bali  Ett välutrustat spabad för inne- och utomhusbruk. Specialanpassade för vårt skandinaviska
klimat. Våra badkar är utrustade med 3-skiktsisolering med luftspalt samt separat cirkulationspump för lägsta energi-
förbrukning, rostfria munstycken och isoleringsförstärkt glasfiberbotten. Amerikanskt XL 60 ozonrenare från Balboa 
vilket är en garanti för ett fräscht och säkert badvatten. Kroppsformade sitt- och liggplatser ger en härlig upplevelse
och vattenterapi. Vattenmassagen ger dig många positiva effekter med bland annat ökad blodcirkulation och 
frisättning av kroppens endorfiner.  Spabad Bali har generöst med utrymmen och plats för sex personer varav två är 
liggplatser. Trappa, isolerat lock och 2 st filter ingår alltid i leveransen av våra spabad.



www.vibostugan.se

INFORMATION

Spabadet använder UV-ljus samt mekanisk filtrering för bästa vattenrening. Dessutom måste kemikalier tillsättas i 
vattnet som återcirkuleras via en filterpump. Filtret tar bort smuts i vattnet och på ytan. Smuts som faller till botten 
filtreras ut med insug och rörelsen massagepumparna ger. Använd alltid locket när badet inte används, så att ytans 
material inte utsätts för onödigt solljus. Skydda även mot regn och snö på bästa möjliga sätt, tex med ett skydds-
täcke. Vattenbyte utförs vanligtvis 3-6 gånger/år. Kontrollera filtret 1 gång/vecka och rengör efter behov, dock minst 
1 gång/månad. Tvätt/duschning före bad rekommenderas för att bibehålla vattenkvalitén. Viktigt att undvika tvålres-
ter så var noggrann med avsköljning innan bad.

Spabadet ska placeras på ett fast och stabilt underlag. Ett spabad inklusive vatten har en betydande vikt. Möjliggör 
avrinning kring karet så att vatten kan ledas undan vid regn. Pumpar och annan elektrisk utrustning får aldrig riske-
ras att hamna under vatten. Tänk även på att placeringen ger tillgänglighet till maskinrum och avtappningskran. 
Läs och följ installationsanvisningarna noga.

INSTALLATION OCH FÖRBEREDELSER
Spabaden levereras kompletta, färdiga att installeras. Allt som krävs är en plan yta, elanslutning och vanligt 
kranvatten.

PLACERING Spabadet placeras på en plan och hårdgjord yta, som klarar badkarets belastning.
Lämpligt underlag är ett trädäck eller marksten (aldrig direkt på gräsmatta).

ELANSLUTNING Observera att all elanslutning skall utföras av en behörig elektriker.

PÅFYLLNING Fyll badet med vanligt kranvatten.

58 cm
63 cm

58 cm

62 cm

55 cm

62 cm

6
2

1

3

4 5

SITTDJUPET


