
Swebad Fisher swim
  Spaupplevelse för hela familjen

Mått, mm  B 2280 x H 1200 x L 3800

Antal personer  2 sittplatser / 1 sim-yta

Acryl  Gypsum

Nackkuddar  Ja

Isolerlock låsbart  Ja, sluttande

Trapp, likt ytterpanel  Tillval 4 995:-

Underhållsfri ytterpanel  Ja

Vattenjets, reglerbar styrka  13 st

Vattenpump  1 x 2,5 Hk

Cirkulationspump  Ja

Luftpump  -

Desifisering  2-filtersystem, ozon

Ljudsystem  -

LED-belysning med ljusspel  Ja

Aromaterapi  -

Styrsystem  Gecko

El-anslutnings alternativ  3 x 16 A

Jordfelsbrytare krävs  Ja

Värmare  3 kW

Vattenvolym, liter  ca 6000 l

Fylld vikt exkl personer  ca 6 900 kg

Torrvikt, kg  ca 900 kg

Isolering  Ja

Locklyft  -

Produktmärkning  CE / EC

Garanti  2 år

Grundpris inkl moms  124 900:-

Vi reservera oss för tryckfel samt färgåtergivning.

         Energi            Baddjup
Du ska kunna använda ditt spabad varje dag. Baddjupet i detta spabad är enligt numrerad ritning.
Swebad Sandhammaren har låg energiförbrukning, (1) 69 cm, (2) 68 cm, (3) 125 cm.
3 500 - 4 000 kr kWh per år.
Reservation på energiförbrukningen beroende på
väderförhållanden samt var i sverige placering sker.

Ett tryggt köp
            Rent vatten - Utsätt inte din familj för onödiga             Låg driftkostnad - Du ska kunna använda ditt
och potentiellt skadliga kemikalier. Våra spabad är spabad varje dag utan att ora dig för skyhöga elräkningar.
utrustade med avancerad vattenreningsteknik.

            Lätt att underhålla - Du ska inte behöva spendera             Robust konstruktion - Våra spabad använder en 
din helg med att underhålla ditt spabad eller ha en 4-lagers, 8-stegs Thermabond-lameneringsprocess som 
kemiexamen för att hålla vattnet kristallklart. inte finns i de flesta andra spabad.

Showroom:   Importgatan 43,  602 28 Norrköping 
Telefon:          011-17 33 54 
Hemsida:       swebad.se 
E-post:            info@swebad.se 



Designa ditt spabad !
Nu kan du välja själv vilken färg du vill
ha på dina jets och nackkuddar.
Köp en blå jet sats för 3.990:- inkl. moms

Designa ditt spabad !
Nu kan du välja själv vilken färg du vill
ha på dina jets och nackkuddar.
Köp en orange jet sats för 3.990:- inkl. moms

Designa ditt spabad !
Nu kan du välja själv vilken färg du vill
ha på dina jets och nackkuddar.
Köp en grön jet sats för 3.990:- inkl. moms

Designa ditt spabad !
Nu kan du välja själv vilken färg du vill
ha på dina jets och nackkuddar.
Köp en lila jet sats för 3.990:- inkl. moms
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