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VÄLKOMMEN TILL SVERIGES  
ENDA TILLVERKARE  
AV SPABAD!

Johan Eriksson Charlotte Lindblad

Grundare och ägare av Viskan Spa.

här i skene, västergötland, designar och bygger vi våra spabad för svenska för-
hållanden. Viskan Spa grundades 2010, och vi är en av de största leverantörerna av 
premiumspabad i Europa. Det är mycket glädjande att så många, på så kort tid, har 
upptäckt fördelarna med oss. 

FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN.

I Sverige skiljer det över 50°C mellan vinter och sommar. Men det är inte kylan som 
är värsta utmaningen, utan det är den råa fukten och vinden. Med utgångspunkt i 
detta designar och konstruerar vi därför spabaden med bl.a. följande fördelar: mark-
nadens tjockaste skal, sittdjup som är djupare än konkurrenternas, reningsprocess 
som gör vattnet renare än dricksvatten, unikt driftsäkert styrsystem, välisolerade 
lock som minimerar värmeförlust och ger ett energisnålt ägande.

DU HAR NÄRA TILL OSS OCH VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE.

Vi är nära dig med allt du kan tänkas behöva till ditt spabad. Eller vad sägs om service, 
support, reservdelar och tillbehör? Med andra ord får du ett tryggt och enkelt spabads-
liv. Våra återförsäljare finner du på www.viskanspa.se 

KOM NÄRMARE DINA NÄRA OCH KÄRA! 

Många av våra kunder berättar om att den stora fördelen med våra spabad är att det 
samlar familjer, par och vänner. Här kopplar de av, i en värld helt fri från läsplattor 
och smartphones, och kommer varandra närmare. 

Så, varför inte börja med att bläddra igenom katalogen, hitta det spabad som passar er, 
och låta njutningen börja!

Viskan Spa Sverige AB
Örbyvägen 29,  511 63, Skene
0320-20 55 90
info@viskanspa.se
www.viskanspa.se



Det viktigaste på ett spabad är skalet. Odiskutabelt. 
Därför har vi valt att satsa på marknadens tjockaste 
skalskiva, från den bästa leverantören. Skalskivan är 
mer än dubbelt så tjock som normalt samt uppbyggd av 
både akryl och abs, för bästa styrka och flexibilitet. 
Skivan förstärks med flera lager av polyuretan (PUR) 
för maximal styrka. Detta reducerar även ljudet samt 
fungerar som ett extra lager isolering och är mycket 
bättre för miljön än traditionell glasfiberförstärkning.

SKALET  
– MARKNADENS TJOCKASTE

LOCKET 
– MARKNADSLEDANDE 

SITTDJUPET 
– DJUPARE ÄN KONKURRENTERNAS

Att bada ute på vintern är kanske det bästa badet  
du kan göra. Men då gäller det att du sitter bra och 
tillbakalutad med vatten över axlarna – annars blir det 
kallt och tråkigt. Att vi i Skandinavien dessutom är lite 
längre gör designen och sittdjupet extra viktigt. Det är 
därför ett Viskan spabad är lite djupare än de andra 
baden på marknaden – provsitt och testa själv.

Vi har även ett av marknadens i särklass bästa lock  
– och värmen stiger ju som bekant uppåt. Vårt lock  
är tjockt och gjort av en högdensitetscellplast, som  
till skillnad mot de flesta övriga lock på marknaden, 
även har mycket god isolationsförmåga efter några år. 

UNIKT DRIFTSÄKERT SYSTEM 
– LÅNGA VARMA BAD ÅRET OM

Vi använder Balboa watergroup som leverantör av 
styrsystem. Förutom att vi valt att använda titanium-
värmare, för längre livslängd av värmaren, på de flesta 
av våra spabad, har Balboa också tagit fram ett unikt 
styrsystem för oss. Här kan du köra massage-pumparna 
samtidigt som värmaren värmer ditt badvatten. Detta 
är ett måste i vårt nordiska klimat. Om inte tappar 
vattnet temperaturen mycket fort – oavsett vilken 
isolering du har i sidan på badet. 

Spabadet på bilden är Viskan Dalarö.

MADE IN SKENE, VÄSTERGÖTLAND, SWEDEN
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Spabadet på bilden är Viskan Dalarö.

MADE IN SKENE, VÄSTERGÖTLAND, SWEDEN

Ett friskt och rent vatten är en förutsättning för att du  
ska kunna njuta och trivas med ditt spabad. För att 
uppnå så rent vatten som möjligt med minimalt 
användande av diverse kemprodukter, så har vi tagit 
fram ett unikt system; Aqua Clear System. Här är vi 
unika med antibakteriell slang, AOP – avancerad 
oxiderings-process (ozon och UV-C ljus som när det 
kombineras rätt skapar den kraftfullaste, icke kemi-
kaliska, reningen av dricksvatten), kraftfulla filter och 
en energisnål och programmerbar cirkulationspump. 

RENT VATTEN – ACS 
– RENARE ÄN DRICKSVATTEN

ISOLERING 
– BÄSTA MÖJLIGA DRIFTSEKONOMI

Viskans spabad är dokumenterat energisnåla, tack vare 
flera lager av isolering och luftbarriärer likväl som vi 
återanvänder värmen från spabadets pumpar. En annan 
fördel med vår isolering är att spabaden är mycket 
servicevänliga och lätta att sköta, vilket kan spara dig 
många tusenlappar i framtiden. Låg energikostnad  
+ servicevänligt = bästa möjliga driftsekonomi.

KVALITETSKOMPONENTER 
– DETALJER AVGÖR SKILLNADEN

Det är de små sakerna som tätningar, o-ringar, 
packningar och till och med silikon och lim som gör  
en stor skillnad. Att använda rätt produkter för rätt 
ändamål är helt avgörande för hur väl ditt spabad 
kommer att hålla. Vi använder Viton-tätningar till 
pumparna som är ca fyra gånger bättre än traditionell 
EPDM-tätning. På flertalet av våra spabad använder  
vi en mycket säkrare monteringsmetod gällande 
massagejetsen som eliminerar silikon och mutter och 
därmed läckage på grund av för dålig eller föråldrad 
silikon och/eller plastmutter. 

SEPARAT PROGRAMMERINGSBAR  
CIRKULATIONSPUMP

Vi har valt att använda en separat programmerings-
bar cirkulationspump i samtliga av våra modeller. 
Anledningen till det är att du får ett tystare bad med 
lägre energikostnad och där du själv kan styra hur 
ofta vattnet skall filtreras, från 4 till 24 timmar. 
Slitaget minskar även på övriga pumpar då dessa 
används endast till vattenmassagen. 
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AROMTERAPI.

JETS – MASSAGE PÅ DINA VILLKOR.

Aromterapi ingår i V-serien och även på Viskan 
Spatunna. Fyll på behållaren med medföljande flaska 
doft. Vid bad trycker man på knappen och det kommer 
ut arom i vattnet. Här väljer du själv hur mycket, genom 

att trycka flera gånger på knappen. Dessa är framtagna 
för att användas i spabad, de skummar inte, påverkar 
inte pH-värdet och lämnar inga oljiga rester. 

LJUSTERAPI.

RÖD
Stimulerar 
cirkulationen.

ORANGE
Höjer humöret, gör 
dig piggare.

GUL
Stärker nerv-
systemet, skärper 
sinnet.

INDIGO
Förbättrar 
intuition och 
perception.

GRÖN
Har en lugnande 
positiv effekt.

BLÅ
Verkar 
avkopplande och 
lugnande.

LILA
Muskelavslappnande  
och avstressande.

Det är detaljerna som gör helheten, och vad kan bättre 
höja badupplevelsen än ett stämningsfullt ljus? 
Samtliga av våra spabad är rikligt utrustade med 
belysning. En stor LED-lampa för kraftfullt 
undervattenljus, vattennivåbelysning samt belysning 
kring reglage och kontrollpanel skapar ett ljussken 
som höjer bad-upplevelsen till skyarna.

Belysningen har åtta färger och fem program som  
du enkelt ställer in genom ett knapptryck.

Det har visat sig att färger stimulerar olika delar av vår 
kropp, kanske något att prova vid badet?

Alla våra spabad är utrustade med olika typer av 
massagemunstycken, jets, som behandlar muskler 
och leder på olika sätt. Allt från de minsta jetsen 
som ger en kraftig djupgående punktmassage till de 
stora roterande jetsen som ger en skön knådande 
känsla över ryggen.

Dels så finns det riktbara fasta munstycken som ger en 
kraftigare fast massagestråle och dels så finns det 
roterande massagemunstycken, för en pulserande 
massageeffekt. Huvuddelen av våra massagejets är 
juster- och avstängningsbara var för sig, vilket skapar en 
stor flexibilitet.

FAST RIKTBAR PUNKTMASSAGE 
Dessa massagejets ger en kraftfull och direkt massage, 
på en speciell punkt. Munstycket är riktbart, vilket 
gör att du får massagestrålen där du vill ha den. 

KNÅDANDE MASSAGE
Med roterande massagejets får du en knådande massage över 
ett större område, jämfört med fasta jets. Att masseras med 
våra stora roterande massagejets är så nära en ”riktig” massage 
du kan komma. Roterande massagejets ger en lite kraftigare 
spiralliknande massagestråle. 

PULSERANDE MASSAGE 
Massagejetsen ger en mer intensiv pulserande massageeffekt 
jämfört med de fasta massagejetsen. Dessa jets höjer kvaliteten på 
massagen rejält.

NACKMASSAGE
Har du trötta och spända muskler i nacke och axlar är vår 
nackmassage utmärkt för dig. Med en knådande massage lindrar 
det såväl spänningshuvud-värk samt minskar stressen i kroppen. 
För vissa är detta den absolut bästa massagen i hela badet.



2. VÄLJ PANELFÄRG.

1. VÄLJ MODELL.

SÅHÄR VÄLJER DU DITT SPABAD.

3. VÄLJ SKALFÄRG.

Sterling Silver

Grå stående Brun liggande Svart liggande

Glacier Mountain Midnight Canyon Inca Gold Whispering Winds

 
 
         Fast riktbar punktmassage           Knådande massage              Pulserande  massage Nackmassage

8

Hitta en spabadsmodell som passar dina behov med avseende på storlek, utformning, utrustningsgrad och 
massagefunktioner. För att hitta den formen av massage just du är ute efter, ta hjälp av följande symboler:



 
 
         Fast riktbar punktmassage           Knådande massage              Pulserande  massage Nackmassage



VISKAN DALARÖ SID 13

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 330x230 cm,  höjd: 100 cm

VISKAN BJÖRKÖ SID 18

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210x210 cm, höjd: 100 cm

V-SERIEN.

VISKAN LINDÖ SID 14

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 230x230 cm, höjd: 100 cm

VISKAN HASSELÖ SID 22

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 230x230 cm,  höjd: 100 cm

VISKAN HÄGGÖ SID 17

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 230x230 cm,  höjd: 100 cm

VISKAN ASKÖ SID 21

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210x177 cm,  höjd: 75 cm

Vi har tagit fram en rad olika modeller för att ni 
skall kunna hitta det bad som passar er allra bäst. 
Det finns bad med enbart sittplatser eller bad med 
en eller dubbla liggplatser, bad som passar den stora 

familjen eller bad som passar den lilla familjen.  
Bad att umgås med vänner och bekanta eller bad 
som lämpar sig bäst på tu man hand.

VÅRA SPABAD:  
FRÅN DALARÖ TILL ASPERÖ.

VISKAN EKERÖ SID 16

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 230x230 cm, höjd: 100 cm

VISKAN ALMÖ SID 20

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210x177 cm,  höjd: 75 cm

VISKAN ASPERÖ SID 23

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210x210 cm, höjd: 100 cm

10



VISKAN SPATUNNA SID 32

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210 cm i diameter, höjd: 103 cm

S-SERIEN.

SWIMSPA.

VISKAN SANDÖ SID 27

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 230x230 cm,  höjd: 100 cm
VISKAN LÄRKÖ SID 28

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210x210 cm,  höjd: 100 cm
VISKAN SALTÖ SID 29

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210x210 cm, höjd: 100 cm

VISKAN RÖNNÖ SID 30

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 200x200 cm, höjd: 97 cm
VISKAN DONSÖ SID 31

Antal platser:

Typ av platser:

Storlek: 210 cm diameter, höjd: 103 cm

SWIMSPA 1 SID 34

Antal platser:

Storlek: 226x437 cm,  höjd: 137 cm
SWIMSPA 2 SID 35

Antal platser:

Storlek: 226x503 cm,  höjd: 137 cm
SWIMSPA 3 SID 35

Antal platser:

Storlek: 228x587 cm, höjd: 147 cm
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V-SERIEN.
I vår V-serie erbjuder vi nio olika modeller. Alla 
utrustade med massagejets med olika funktioner och 
storlekar för bästa massageupplevelse. Du får alltid ett 
bad med punkt-, pulserande- samt knådande 
massagejets. Samtliga modeller är utrustade med 
separat programmerbar cirkulationspump, flera 
massagepumpar varav minst 1 av pumparna har två 
olika hastigheter (dual speed). I tre av modellerna 
ingår även vår Flexi Pump. Denna pump har tre olika 
hastigheter, samt ett fjärde läge där pumpen själv 

ändrar hastighet. Detta ger dig ytterligare en 
dimension av massage-upplevelsen. 

I V-serien är alla baden utrustade med Viskan Spas 
stora ljuspaket, aromaterapi samt marknadens bästa 
reningssystem – AOP.  Styrsystemet i baden är Balboas 
(marknads-ledande på styrsystem till spabad) senaste 
och förbättrade system med en rad styr- och 
säkerhetsfunktioner. Värmaren är i titanium och 
badet kan extrautrustas med fjärrkontroll och musik.
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VISKAN DALARÖ

Storlek  330x230 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 585/3185 kg
Vattenmängd  2600 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Belyst vattenfall & reglage Ja
Belysta vattenfontäner 2 st
Belysta dryckeshållare 6 st
Nackkuddar 8 st
Nack-/skuldermassage 2 st
Pump 1 2hp, 1500W Flexi Pump

Pump 2  2hp, 1500W
Pump 3  3hp, 2200W Dual Speed Pump
Pump 4  3hp, 2200W Dual Speed Pump
Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
Värmare 2  3kW
ACS reningssystem Ja
Aromaterapi Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets 90 st
Partikelfilter  2 st
Elanslutning  3N� 400V 3x20A 50Hz 10540W 
Elanslutning värmare 2  220-240V 1x16A 50Hz 3000W

FAKTA VISKAN DALARÖ

Viskan Dalarö erbjuder en härlig liggdel och två djupa 
hörnsäten med nack- och skuldermassage, stora 
roterande och knådande massagejets för ryggen samt 
riktbara punktmassagejets för höft, vader och fötter. 
Massagepumparna har två hastigheter; ett knapptryck 
startar en mjuk massage och med ett knapptryck till 
blir massagestrålarna betydligt kraftfullare. Liggdelen 
har dessutom vår flexipump, vilken ändrar styrkan på 
massagen, eller med ett knapptryck låter pumpen 
vandra mellan en mjuk och stillsam massage till en 

kraftfull och intensiv. Totalt har Viskan Dalarö hela 90 
massagejets, vilka drivs av fyra kraftfulla massage- 
pumpar.

Med fjärrkontrollen styr du över ett stort belysnings- 
paket. Eller vad sägs om en stor undervattenslampa, 
vattennivåbelysning, belyst vattenfall, två belysta fontän- 
jets, belysta reglage, samt belysta kopphållare för din 
avsvalkande dryck?

STORT SPABAD MED 90 MASSAGEJETS.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

Nackmassage

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

Storlek  230x230 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 460/2305 kg
Vattenmängd  1845 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Belyst vattenfall & reglage Ja
Nackkuddar 6 st
Nack-/skuldermassage 2 st
Pump 1  2hp, 1500W

Pump 2  3hp, 2200W Dual Speed Pump
Pump 3  2hp, 1500W Flexi Pump
Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare 3kW
ACS reningssystem Ja
Aromaterapi  Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets 63 st
Partikelfilter  2 st
Elanslutning 3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W 

FAKTA VISKAN LINDÖ

Viskan Lindö har åtta platser, varav två är djupa 
hörnsäten med helkroppsmassage, där du får nack-, 
rygg-, höft-, underarms-, vad- och fotmassage. 
Dessa har även massagejets i olika storlekar och 
funktioner för en så behaglig och varierande 
massageupplevelse som möjligt. 

Du ändrar styrkan på massagen med ett knapptryck 
eller låter pumpen själv växla mellan en mjuk och 
stillsam massage till en kraftfull och intensiv.

Tre av massagesätena styrs av en pump med två 
hastigheter. Med ett knapptryck startas en mjuk 
massage, vid ytterligare ett knapptryck blir 
massagestrålarna betydligt kraftfullare. Den mjuka 
massagen är en perfekt nedtrappning efter en stunds 
kraftfullt knådande och masserande, eller om de 
yngre barnen vill bada utan alltför kraftiga 
massagestrålar.

TVÅ DJUPA HÖRNSÄTEN MED HELKROPPSMASSAGE.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

Nackmassage

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

Vi byggde vårt hus 2014 och bestämde då att vi skulle 
ha ett spabad. Det är mycket berg på vår tomt så vi 
fick spränga. Det föll sig då så att berget gick ner på ett 
ställe precis efter altanen och där grävde vi ur för vårt 
bad. Det blev en perfekt, en väldigt mysig plats för ba-
det. För att få lite insynsskydd satte vi en avenbokhäck 
och även ett staket. Vi har också en utedusch.

Det är bara jag och min man som bor i huset men vi 
har fyra barn och tre barnbarn så huset är ofta fullt av 

familjen och alla älskar att bubbla. Jag och mannen 
kopplar ofta av i spabadet och anser båda att det är ett 
av de bättre val vi gjort.

Valet föll på Viskan Spa, dels på grund av närheten 
till tillverkaren och återförsäljaren, men också för att 
det är svensktillverkat. Det fungerar perfekt och är 
lättskött.

”ETT AV DE BÄTTRE VAL VI GJORT”

Familj: Sussi och Rolf Nielsen

Bor: Anderstorp, Småland

Spatyp: Viskan Lindö
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VISKAN EKERÖ

Storlek  230x230 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 439/2154 kg
Vattenmängd  1715 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Belyst vattenfall & reglage Ja
Nackkuddar 5 st
Nack-/skuldermassage 1 st
Pump 1  2hp, 1500W

Pump 2  3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 3  2hp, 1500W Flexi Pump
Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
ACS reningssystem Ja
Aromaterapi  Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets  52 st
Partikelfilter  2 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 8462W 

FAKTA VISKAN EKERÖ

Detta spabad har sex platser varav en härlig liggdel 
och ett hörnsäte med nackmassage som dessutom är 
utrustat med massage för underarmarna, vaderna 
och fötterna. 

Två av massagesätena styrs av en Dual Speed Pump  
med två hastigheter. Med ett knapptryck startas en 
mjuk massage, vid ytterligare ett knapptryck blir 
massagestrålarna betydligt kraftfullare. Den mjuka 
massagen är en perfekt nedtrappning efter en stunds 

kraftfullt knådande och masserande, eller om de 
yngre barnen vill bada utan alltför kraftiga massage-
strålar.

Liggdelen har en separat massagepump, Flexi Pump 
med flera hastigheter. Med denna ändrar du styrkan på 
massagen med ett knapptryck eller låta pumpen själv 
vandra mellan en mjuk och stillsam till en kraftfull 
och intensiv.

STOR MASSAGEVARIATION.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

Nackmassage

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

Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
ACS reningssystem Ja
Aromaterapi  Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets  52 st
Partikelfilter  2 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 8340W 

FAKTA VISKAN HÄGGÖ

Stoppa in ljusterapi, aromaterapi, ACS reningssystem, 
3 massagepumpar, separat programmeringsbar cirkula-
tionspump och 52 underbara massagejets samt en skön 
liggdel och 5 sittplatser i varierande storlek och djup – 
och du får ett Viskan Häggö.

Häggö är ett bad som erbjuder dig det mesta. 
Massagejets med olika funktioner och storlekar som 
ger dig den sortens massage som just du vill ha och just 
där du vill ha den.

HÄGGÖ ERBJUDER DET MESTA.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

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

Storlek  230x230 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 439/2054 kg
Vattenmängd  1615 L
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Pump 1  3hp, 2200W Dual Speed Pump 
Pump 2  2hp, 1500W
Pump 3  2hp, 1500W

Ett bad där du enkelt kan justera massagetrycket, 
komplettera med en skön doft och ett härligt ljussken i 
vattnet. Allt för att badupplevelsen skall bli så bra som 
du vill ha den.

Trötta fötter kan få massage oavsett om ditt favoritsäte 
är liggdelen eller någon av de övriga 5 sittplatserna.
Häggö är ett bad att trivas i, oavsett om du badar själv 
eller om ni är flera som badar tillsammans.
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VISKAN BJÖRKÖ

Storlek  210x210 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 385/1960 kg
Vattenmängd  1575 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Belyst vattenfall & reglage Ja
Nackkuddar 6 st
Pump 1 3hp, 2200 W

Pump 2  3hp, 2200W Dual Speed Pump
Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
ACS reningssystem Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets  47 st
Aromaterapi Ja
Partikelfilter  1 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 7660W 

FAKTA VISKAN BJÖRKÖ

Sju platser varav fyra är komfortabla hörnsäten. Dessa 
är rikligt utformade i både storlek och i antal 
massagejets. Spabadet har även fotmassage med 
justerbara massagejets. Allt för att du ska få den 
massage du vill, samt var du vill ha den. 

Designen och utformningen av spabadet gör att du 
sitter bra och bekvämt, likväl som att du får gott om 

ETT BAD ATT LÄNGTA HEM TILL.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

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

plats för dig själv, din familj och dina vänner. Viskan 
Björkö är ett bad att längta hem till.

Med ett belyst vattenfall, stor undervattenslampa och 16 
smålampor strax under vattennivån, får du en härligt 
stämningsfull badupplevelse. 
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Vi skulle bygga ut altanen och ville då göra den till en 
trivsam plats att umgås på med familj och vänner. Det 
var då vi kom på idèn med att införskaffa ett spabad 
där vi kan koppla av och ha de roligt, både stora som 
små. Vi ville också ha något som man kunde utnyttja 
året runt, och vad passar inte bättre då än ett spabad?
 
Valet föll på ett Viskan Björkö på grund av att det bara 
är sittdelar. Det är trevligt när man är ett gäng, att alla 
sitter mot mitten så man ser varandra. 

Det var också viktigt att det skulle ha ett bra sittdjup 
och låg ljudnivå (bullernivå). Att viskan är energisnålt 
och att vi hört mycket positiva omdömmen om Viskan 
Spa gjorde valet lättare.

Det vi uppskattar mest är att man behöver aldrig pla-
nera för en stunds avkoppling, man kan bara gå ut och 
krypa ner i det varma vatttnet när helst man vill – och 
dottern på 1,7 år bara älskar det!

Familj: Fredrik, Hanna och dottern Sara

Bor: Jämjö utanför Karlskrona

Spatyp: Viskan Björkö

”MAN BEHÖVER ALDRIG PLANERA FÖR EN STUNDS  

AVKOPPLING – OCH DOTTERN BARA ÄLSKAR DET!”

VISKAN BJÖRKÖ
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VISKAN ALMÖ

FAKTA VISKAN ALMÖ

Almö är badet som får plats där utrymmet annars 
sätter begräsningar. Trots dess yttermått erbjuder 
Almö två fullängds liggplatser samt en sittplats.
Liggplatserna är designade så att du ”sitter djupt”  
likt i Viskan Spas övriga modeller. 

Blandningen mellan stora och små massagejets samt 
variationen av knådande-, pulserande och punkt-
massage tillsammans med ett stort ljuspaket och 

aromaterapi gör detta bad till ett utmärkt alternativ för 
dig som vill ha det mesta, men i en lite mindre 
förpackning.

Almö har separat programmeringsbar cirkulations-
pump, 2 massagepumpar, Viskan Spas ACS 
reningssystem, och individuell styrning av massage-
styrkan. Med andra ord, allt du kan önska dig av ett 
premiumbad.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

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

Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
ACS reningssystem Ja
Aromaterapi  Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets  36 st
Partikelfilter  1 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 6840W 

Storlek  210x177 cm
Höjd  75 cm
Vikt tom/vattenfylld 325/1303 kg
Vattenmängd  978 L
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Pump 1  3hp, 2200W Dual Speed Pump 
Pump 2  2hp, 1500W

MYCKET BAD PÅ LITEN PLATS.
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VISKAN ASKÖ

FAKTA VISKAN ASKÖ

Askö är ett bad med ett litet yttre men ett stort inre. 
Trots att badet endast är 75 cm högt är sätena ut-
formade på ett sådant sätt så att man sitter skönt och 
bekvämt med en hög vattennivålinje. 

Askö erbjuder en fullängds liggplats samt två sköna 
hörnsäten. Badet har vårt bästa reningssystem med 
antibakteriell slang, AOP rening och separat 
programmeringsbar cirkulationspump. Allt för att 
skapa så rent vatten som möjligt med minsta möjliga 
skötsel.

Badet är även utrustat med 2 kraftfulla massagepumpar 
som driver de knådande-, pulserande och riktbara 
punktmassagejetsen. Du kan själv justera styrkan i 
sätet som du sitter i genom ett lättmanövrerat reglage.

I Askö får du även en härlig doftupplevelse då badet är 
utrustat med aromaterapi likväl som med Viskan Spas 
stora belysningspaket.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

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

Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
ACS reningssystem Ja
Aromaterapi  Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets  36 st
Partikelfilter  1 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 6840W 

Storlek  210x177 cm
Höjd  75 cm
Vikt tom/vattenfylld 326/1293 kg
Vattenmängd  967 L
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Pump 1  3hp, 2200W Dual Speed Pump 
Pump 2  2hp, 1500W

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS.
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VISKAN HASSELÖ

Separat cirk pump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
ACS reningssystem Ja
Aromaterapi  Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets  53 st
Partikelfilter  2 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 8340W 

FAKTA VISKAN HASSELÖ

Hasselö är badet med två liggplatser. Liggplatserna 
har olika mått men båda är utformade så att lång som 
kort kan ligga skönt och få en bra massage.

Med sina 53 massagejets och 3 massagepumpar ger 
badet dig en mycket bra vattenmassage. Du väljer om 
du vill ha knådande-, pulserande- eller punkt-
massage. Du kan även välja styrka på massagen eller 

varför inte addera lite uppfriskande doft med vår 
aromaterapi.

Badet är utrustat med separat programmerbar 
cirkulationspump, AOP rening, dubbla filter och 
antibakteriell slang – allt för att minimera skötseln 
och maximera njutningen av ditt Viskan Hasselö.

BADET MED TVÅ LIGGPLATSER.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

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

Storlek  230x230 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 439/1998 kg
Vattenmängd  1559 L
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Pump 1  3hp, 2200W Dual Speed Pump 
Pump 2  2hp, 1500W 
Pump 3  2hp, 1500W
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Storlek  210x210 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 378/1853 kg
Vattenmängd  1475 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Belyst vattenfall och reglage Ja
Nackkuddar 5 st 
Pump 1 3hp, 2200W

Pump 2 3hp, 2200W Dual Speed Pump
Separat cirk pump Ja
Titaniumvärmare  3kW
ACS reningssystem Ja
Rostfria jets Ja
Massagejets 40 st
Aromaterapi Ja
Partikelfilter 1 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 7660W

FAKTA VISKAN ASPERÖ

Detta spabad med sex platser har djupa säten och en 
härlig liggdel. Viskan Asperö är även utrustat med 
ett kombinerat insteg/avsvalkningssäte. En plats som 
kan vara nog så skön efter en stunds badande. 

Varje massagesäte i Viskan Asperö är unikt. Badet har 
massagejets i olika storlekar och med olika funktioner 

VARJE MASSAGESÄTE ÄR UNIKT.

TYP AV MASSAGEJETS:

ANTAL PLATSER:

TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage 

Knådande massage

Pulserande massage 

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

VISKAN ASPERÖ

på de olika massagesätena. Detta för att kunna ge en 
skön massageupplevelse över hela kroppen. Viskan 
Asperö är ett bad att koppla av i.
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EN UPPLEVELSE, 
UTÖVER DET VANLIGA.
EN STÄMNINGSFULL BADUPPLEVELSE FÖR ALLA SINNEN.
MASSAGEJETS, KRAFTFULLA PUMPAR, BELYSNING OCH AROMTERAPI.





S-SERIEN.
I vår S-Serie har vi 6 olika modeller, fem olika 
skalfärger och tre olika panelfärger. Du väljer fritt det 
som passar just dig bäst. Gemensamt för samtliga 
modeller i S-serien är att de är utrustade med rostfria 
jets, ozonrening, separat programmeringsbar 
cirkulations-pump, antibakteriell slang och samma  
höga grundkvalitet som i alla Viskan Spas bad. 

I S-Serien ingår även ett ljuspaket bestående av en stor 
LED lampa samt vattennivåbelysning, allt för en skönare 
och trevligare badupplevelse en mörk vinterkväll.   
 
Kort och gott, ett bad med mycket hög kvalitet till ett 
riktigt bra pris.
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VISKAN SANDÖ

Storlek  230x230 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 439/2054 kg
Vattenmängd  1615 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Pump 1 3hp, 2200W
Pump 2 3hp, 2200W

Separat cirk pump Ja
Värmare  3kW
Ozonrening Ja
Nackkuddar 6 st
Rostfria jets  Ja
Massagejets  52 st
Partikelfilter  2 st
Elanslutning  3N� 400V 3x16A 50Hz 7540W 

FAKTA VISKAN SANDÖ

Sandö är kanske vårt mest prisvärda spabad. Badet mäter 
230x230 cm och med ett för Viskan Spa signifikant 
baddjup. 

Sandö har 2 massagepumpar, dubbla filter, separat 
programmeringsbar cirkulationspump, 52 massagejets, 
undervattens- och nivåvattensbelysning i olika färger och 
en 3kW värmare. 

STORT OCH PRISVÄRT BAD.
Sandö har samma höga utrustningsnivå som ni hittar i 
premiumklassen bland övriga spabad på marknaden.

Badet har även antibakteriell slang och ozongenerator 
vilket underlättar skötseln av badvattnet och minskar 
behovet av kemikalier. 

TYP AV MASSAGEJETS:TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage

ANTAL PLATSER:
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VISKAN LÄRKÖ

FAKTA VISKAN LÄRKÖ

I ett Viskan Spa Lärkö får du ett bad med riktbara 
massagejets för skön och välgörande vattenmassage. Du 
får belysning i fast eller växlande sken och du får ett 
vattenreningssystem med antibakteriell slang och 
ozongenerator för enklare skötsel och underhåll. Kort 
och gott, du får ett bad att trivas i.

BAD ATT TRIVAS I.

Storlek  210x210 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 378/1853 kg
Vattenmängd  1475 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Pump  3hp, 2200W

Separat cirk pump Ja
Värmare  3kW
Ozonrening Ja
Nackkuddar 5 st
Rostfria jets  Ja
Massagejets  26 st
Partikelfilter  1 st
Elanslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 5462W 

Lärkö är badet för dig som gillar ett bra baddjup, 
liggplats och bra vattenmassage, utan att göra avkall på 
kvaliteten. Lärkö är badet som ger dig många sköna 
badupplevelser för dig själv eller tillsammans med dem 
du tycker om.

TYP AV MASSAGEJETS:TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage

ANTAL PLATSER:
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VISKAN SALTÖ

Storlek  210x210 cm
Höjd  100 cm
Vikt tom/vattenfylld 385/2010 kg
Vattenmängd  1625 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Vattennivåbelysning  Ja
Pump  3hp, 2200W

Separat cirk pump Ja
Värmare  3kW
Ozonrening Ja
Nackkuddar 6 st
Rostfria jets  Ja
Massagejets  25 st
Partikelfilter  1 st
Elanslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 5462W 

FAKTA VISKAN SALTÖ

Sju platser varav fyra är komfortabla hörnsäten. Spabadet  
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. 

FYRA DJUPA HÖRNSÄTEN.

TYP AV MASSAGEJETS:TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage

ANTAL PLATSER:

Spabadet är utrustat med en stor undervattenslampa och 
åtta smålampor strax under vattennivån, vilket förhöjer 
badupplevelsen markant.
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Storlek  200x200 cm
Höjd  97 cm
Vikt tom/vattenfylld 345/1670 kg
Vattenmängd  1325 L
Belysning  Ja
Nackkuddar 6 st
Pump  2hp, 1500W

Separat cirk pump  Ja
Värmare  3kW
Ozonrening Ja
Rostfria jets  Ja
Massagejets  16 st
Partikelfilter  1 st
Elanslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W 

FAKTA VISKAN RÖNNÖ

Detta som är vårt minsta spabad rymmer ändå plats för 
många badande. Viskan Rönnö har riktbara massagejets 
för en härlig masserande avkoppling. Spabadet är även 

utrustat med en stor undervattenslampa som lyser upp 
vattnet med olika färger. 

MINSTA BADET. MÅNGA BADANDE.

VISKAN RÖNNÖ

TYP AV MASSAGEJETS:TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage

ANTAL PLATSER:
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VISKAN DONSÖ

Storlek  210 cm diameter
Höjd  103 cm
Vikt tom/vattenfylld 290/1765 kg
Vattenmängd  1475 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja
Pump 2hp, 1500W

Separat cirk pump Ja
Värmare  3kW
Ozonrening Ja
Rostfria jets Ja
Massagejets 12 st
Partikelfilter 1 st
Elanslutning  2N� 400V 2x16A 50Hz 4762W

FAKTA VISKAN DONSÖ

Viskan Donsö är ett runt spabad med plats för 4–5 
badande och ett avsvalknings-/barnsäte. Spabadet har 
riktbara massagejets, undervattenslampa och smålampor 

strax under vattennivån som lyser upp vattnet med 
olika färger. Viskan Donsö är utrustat med separat 
cirkulationspump för tyst och bra vattenrening. 

FÖR DIG SOM GILLAR RUNDA FORMER.

TYP AV MASSAGEJETS:TYP AV PLATSER:

Fast riktbar punktmassage

ANTAL PLATSER:
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Storlek  210 cm diameter
Höjd  103 cm
Vikt tom/vattenfylld 260/1735 kg
Vattenmängd  1475 L
Avsvalknings-/barnsäte Ja
Belysning  Ja

Cirkulationspump  Ja
Titaniumvärmare  3kW
Aromaterapi Ja
Partikelfilter  1 st
Elanslutning  1N� 220-230V 1x16A 50Hz 3250W 

FAKTA VISKAN SPATUNNA

Kanske har du tidigare badat i vedeldad tunna eller ägt  
en själv? Med vår spatunna slipper du planeringen med att 
fylla på vatten och elda för varmvatten vid varje bad, det 
är alltid klart för ett varmt och avkopplande spontanbad. 
Spatunnan behövs heller inte tömmas efter bad utan 
vattenbyte behöver göras endast 3–4 gånger per år.

Spatunnan ska som våra övriga spabad alltid vara påfylld 
med vatten. Med andra ord är det bara att lyfta på locket 
och krypa ner i det uppvärmda badet. Undervattens-
belysning och aromaterapi gör kvällsdoppet extra mysigt 
och spalikt. Spatunnan levereras, likt alla våra bad, med  
ett tjockt lock, 3 kw titaniumvärmare och cirkulations-
pump/filter för rening. 

ÄNTLIGEN, EN BADTUNNA MED SPABADETS FÖRDELAR! 

VISKAN SPATUNNA

TYP AV PLATSER:ANTAL PLATSER:
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VÅRT SITTDJUP GÖR ATT DINA AXLAR KOMMER UNDER YTAN,  
SÅ ATT DU KAN NJUTA AV VÅRA SPABAD ÅRET OM.



SWIMSPA.
Sim- och träningsspabad som sammanför fördelarna 
med varmt vatten, träning, terapi och simning. Allt i ett 
underbart spabad för dig och din familj. Att i varmt 
vatten, året runt, kunna träna styrka, kondition och 
uthållighet ger stora hälsofördelar. De stora skillnaderna 
mellan ett spabad och swimspa är storleken och djupet. 
Man brukar även ha lite lägre temperatur i vattnet, då 
man ofta rör sig under badstunden. 

Det följer också med träningsredskap för extra träning. 
Det varma vattnet ger ett tufft motstånd samtidigt som 
det ger en skonsam träning för kroppen. 

Likt våra spabad är swimspat alltid vattenfyllt och med 
en värmare som håller önskad badtemperatur står badet 
alltid redo för såväl träning som nöje. 

SWIMSPA 1

• Storlek: 226 x 437 cm

• Höjd: 137 cm

• Vikt tom/vattenfylld: 1043 kg / 6721 kg

• Vattenmängd: 5678 l

• Elanslutning: 3 x 16A 

• Total effekt: 9750W

• Värmare: 1 st 3kW

• Sittplatser: 3 sittplatser + 1 ståplats 

+ 1 simmare

• 3 st river stream jets

• 39 st rostfria jets

• 3 Pumpar, 1 hastighet 

• 1 Cirkulationspump

• 2 Ozongeneratorer

• Digitalt kontrollsystem med touch-skärm

• XT-isolering

• Trappsteg på insidan

• 6 belysta vattenfontäner, LED kant- 

belysning, LED interiörbelysning samt, 

LED-belysta kopphållare

• Tillhörande träningsredskap

• WiFi och Bluetooth

VISKAN SWIMSPA
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VISKAN SWIMSPA

SWIMSPA 2

• Storlek: 226 x 503 cm

• Höjd: 137 cm

• Vikt tom/vattenfylld: 1124 kg / 7597 kg

• Vattenmängd: 6473 l

• 2 x 3 x 16A

• Total effekt: Simdel 9750W + spadel 

7540W = 17290W

• 2 st 3kW

• Sittplatser: 4 platser spadel  

+ 1 ståplats simsida + 1 simmare

• 3 st river stream jets

• 32 st rostfria jets

• 2 Pumpar, 2 hastigheter 

• 3 Pumpar, 1 hastighet 

• 2 Cirkulationspumpar

• 2 Ozongeneratorer

• Separat temperaturreglering för spa  

och simsida

• Digitalt kontrollsystem med touchskärm

• XT-isolering

• Trappsteg på insidan

• 6 belysta vattenfontäner,  

LED kantbelysning, LED interiör- 

belysning samt LED-belysta  

kopphållare

• Tillhörande träningsredskap

• WiFi och Bluetooth

SWIMSPA 3

• Storlek: 228 x 587 cm

• Höjd: 147 cm

• Vikt tom/vattenfylld: 1205 kg / 10 605 kg

• Vattenmängd: 9400 l

• Elanslutning: 2 x 3 x 16A

• Total effekt: Simdel 9750W + spadel 

7540W = 17290W

• 1 st 3kW

• Sittplatser: 2 platser spadel + 1 ståplats 

simsida + 1 Simmare

• 3 st river stream jets

• 85 st rostfria jets

• 2 Pumpar, 2 hastigheter 

• 3 Pumpar, 1 hastighet 

• 2 Cirkulationspumpar

• 2 Ozongeneratorer

• Separat temperaturreglering för spa och 

simsida

• Digitalt kontrollsystem med touchskärm

• XT-isolering

• Trappsteg på insidan

• 6 belysta vattenfontäner, LED kant- 

belysning, LED interiör-belysning samt, 

LED-belysta kopphållare

• Tillhörande träningsredskap

• WiFi och Bluetooth

Våra sim- och träningsspa tillverkas i samarbete med amerikanska Premium Leisure
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UNDERHÅLL(NING) FÖR  
STORA OCH SMÅ.

”OKROSSBART”
Glas och tillbringare till olika drycker som tål det mesta.
Art.nr 50735 (highballglas) Art.nr 50737 (tillbringare) Art.nr 50736 (juiceglas)  
Art.nr 50734 (vinglas) Art.nr 50738 (champagnekylare)

TRÅDLÖST MUSIKPAKET
Lyssna på din favoritmusik via  
bluetooth. Musikpaketet innehåller  
en subwoofer, två högtalare,  
fjärrkontroll samt en förstärkare. 
Art.nr 50714

FJÄRRKONTROLL
Med fjärrkontrollen behöver du inte 
flytta dig för att starta eller stänga av 
pumpar eller belysning. Kontrollen  
är vattensäker och flyter, men ska tas  
ur vattnet efter avslutat bad.
Art.nr 50667
Passar V-serien

DRINKBRICKA
Flytande drinkbricka med färg-
markering där den kylda drycken  
kan serveras i badet.
Art.nr 50718 Grå    Art.nr 50707 Svart

SITTKUDDE
Sittkudde Waterbrick.  
Art.nr 50745

En sittkudde i spabadet gör att den som är lite kortare, eller 
barnen, kan välja alla säten.

SITTKUDDE
Sittkudde Booster Seat, fylls med 
vatten och fästs med sugproppar.
Art.nr 50744

AROM 245 ML
Art nr: 50776 Lavendel
Art nr: 50777 Citrus
Art nr: 50778 Ros 
Art nr: 50779 Eukalyptus
Art.nr 50733 Set med mixade dofter

FÖR 
BARNEN

WIFI
Med WiFi kan du trådlöst styra ditt bad, via 
en app, vart helst i världen du befinner dig. 
Allt som du kan styra via badets kontroll-
panel kan du nu styra via mobiltelefonen. 
Du kan ändra värmen, filtercyklarna eller 
bara kolla så att allt står rätt till med badet.  
Art.nr 50742
Passar V-serien
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LOCKLYFT 1
Ett enklare locklyft där locket dras ut 
över armarna. Locklyften har plattor 
som skjuts in under badet för att stå 
stadigt på plats.
Art.nr 50709

SPADISC
Absorberar oljor och annan smuts från 
vattenytan. Svampen kan tvättas ren 
och återanvändas.
Art.nr 50766

SPADAMMSUGARE
Manuell spadammsugare som drar upp smuts, gräs m m som kan hamna i spabadet.  
I setet ingår även väggfäste och håv.
Art.nr 50732

LOCKLYFT
Vi har flera olika locklyftar till ditt spabad. Locklyften gör det enklare att få av locket, 
skonsamt för ryggen men även för locket.

VATTENVÅRD
Spabaden är utrustade med ozon eller ozon/uvlampa, men det behövs även 
spakemikalier i vattnet. Vi har ett stort sortiment av olika kemikalier såsom klor  
och aktivt syre. Tänk på att endast använda produkter som är avsedda för spabad.  
Våra startpaket innehåller allt som behövs för uppstarten av spabadet
Art.nr 50781 (Startpaket) Art.nr 50782 (Startpaket klorfritt)

LOCKLYFT 3
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

SPATRAPPA 1
Gedigen och kraftig trappa i samma 
underhållsfria material som i våra  
ytterpaneler.
Art.nr 50686 (grå)  
Art.nr 50723 (brun)
Art.nr 50780 (svart)

SPATRAPPA 2 
En smidig och enkel trappa som 
passar våra fyrkantiga spabad
Art.nr 50706 (grafit)

FILTERTVÄTTARE
Kopplas enkelt till trädgårdsslangen 
och rengör filtret snabbt och effektivt.
Art.nr 50767

LOCKLYFT 2
Locklyft som passar bra om ditt 
spabad står med sidorna fria. Lock-
lyften har plattor som skjuts in under 
badet för att stå stadigt på plats.
Art.nr 50710

COVER CARE
Rengöring och skydd för ditt spalock 
som ger en blank yta och skyddar mot 
smuts och solens skadliga påverkan.
Innehåller rengöring, impregnering, 
tvättsvamp och microtrasa.
Art.nr 50775

HANDTAG – EXTRA STÖD
Istegshandtag för extra stöd för att 
underlätta vid ned- och uppstigning 
ur spabadet. Handtaget har en platta  
som skjuts in under badet för att stå 
stadigt på plats.
Art.nr 50708

37



Testet utfördes i en av deras kammare där omgivande 
temperatur ställdes in på 7,5°, vilket motsvarar 
årsmedel-temperaturen i Mellansverige. Spabadet fick 
stå i ca tolv timmar efter att det uppnått inställda 38°, 
då vattnet inte skulle vara ”laddat” med energi, dvs att 
vattnet höll en högre temperatur än 38° då testet 
startade.

SYSTEMETS ALLA PUMPAR, BELYSNING  
OCH VÄRMARE KÖRDES.
Detta för att få ett rättvisande mätvärde, ett maxvärde. 
Viktigt att notera vid jämförelse av energiförbrukning 
är antal pumpar och storlek på värmare. Dessa drar 
givetvis mer än svagare pumpar och mindre värmare, 
men vi har valt att använda kraftiga pumpar, för att få 

en bättre och kraftigare massage, en separat 
cirkulationspump samt att vi anser att en 3 kW 
värmare är ett måste för att hålla vattentemperaturen 
vid bad i kallare utetemperatur. Att använda t ex en 1,5 
kW värmare innebär att temperaturen sjunker flera 
grader ganska snabbt vid badande och värmaren 
orkar inte bibehålla vattentemperaturen.

ETT RESULTAT SOM VÄRMER DIN PLÅNBOK.
Resultatet från testet visar att med 30 min bad två 
gånger per vecka, blir den genomsnittliga 
elförbrukningen 260 kwh/månad. Då elpriserna kan 
variera, så väljer vi att visa resultatet i kWh.

VI LÄGGER MYCKET  
ENERGI PÅ TILLVERKNINGEN.

– SVERIGES TEKNISKA  
FORSKNINGSINSTITUT  
FICK AVGÖRA HUR MYCKET.

En vanlig fråga är vad driftskostnaden för ett spabad är, då det kan finnas en oro 
att elräkningen ska skjuta i höjden. Sedan Viskan Spa startade har vi därför 
lagt stort fokus på att baden ska vara välisolerade och ha en låg driftskostnad. 
Våra egna mätningar har visat mycket bra resultat, men vi valde ändå att 
göra ett oberoende test, ett energiförbrukningstest på SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut*.

Hela testresultatet finns att läsa på www.viskanspa.se/energiforbrukning
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FÖRSTÄRKT BOTTENPLATTA ISOLERAD I TVÅ SKIKT. 

Bottenplattan består av en högkvalitativ ABS platta, 
och på detta kommer en isolerande thermomatta. 

ISOLERING ENLIGT TERMOSKONCEPTET.

Det finns olika teorier om hur ett spabad ska isoleras  
på bästa sätt. Vi har tillsammans med svenska experter 
valt den s k termosisoleringen (vilket du återfinner i 
våra svenska hus). Detta innebär att vi har en isolering 
mot själva skalet, ingen isolering i maskin/slang 
utrymmet men ett 45mm tjockt isoleringsmaterial  
i ytterramen. Andra fördelar med termoskonceptet är 
att värmen från pumparna återanvänds för att hålla 
vattnet varmt likväl som att det gör badet mycket mer 
servicevänligt.

THERMOFOLIEN STÖTER BORT KYLAN  

OCH TAR VARA PÅ VÄRMEN.

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.

VIKTIGAST AV ALLT ÄR ÄNDÅ LOCKET. 
Vi har även ett av marknadens i särklass bästa lock  
– och värmen stiger ju som bekant uppåt. Vårt lock  
är tjockt och gjort av en högdensitetscellplast, som  
till skillnad mot de flesta övriga lock på marknaden, 
även har mycket god isolationsförmåga efter några år. 

ETT AV MARKNADENS BÄST  
ISOLERADE SPABAD. 
Ingen kan vårt skandinaviska klimat bättre än vi skandinaver. Därför har vi tagit 
hjälp av svenska experter på isolering. Vårt samarbete har resulterat i att våra 
bad är isolerade i flera skikt runt hela badet, för att uppnå de bästa isolerande 
egenskaperna.
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SKALET – FÖRHINDRAR PARTIKLAR ATT FASTNA.
Ytan på skalet, akrylen, är tillverkad på ett sätt så att 
den förhindrar partiklar och mikrober att fastna och 
föröka sig, vilket kan vara både ohälsosamt likväl som 
det kan få både skal och vatten att se smutsigt ut 
Skalkonstruktionen, hjälper dessutom till att hålla 
ytan glänsande och skinande ren vilket minimerar 
din tid för ren-göring av badet vid vattenbyte. 

KRAFTFULLA FILTER – FÅNGAR SMUTSEN BÄTTRE. 
Bra filter är helt avgörande för vattenkvalitén. Ett bra 
vattenfilter kännetecknas av hur täta fibrerna sitter 
snarare än mängden filterduk. I våra filter sitter fibrerna 
tätare än hos de flesta andra fabrikat, vilket gör att fler 
och mindre partiklar kan samlas upp. 

UNIK ANTIBAKTERIELL SLANG FRÅN SMÅLAND. 
Det är oftast i badets slangsystem som bakterier får fäste 
och kan föröka sig och skapa ohälsosamt vatten. Vår 
svensktillverkade antibakteriella slang är gjord för att 
förhindra just detta. Det antibakteriella medlet i slangen 
hjälper till att minska bakterietillväxten och du får ett 
friskare och renare badvatten. Det antibakteriella medlet 
är en del av slangen och inget material som läggs på ytan 
och slits bort med tiden. 

AOP – RENAR VATTNET FRÅN FÖRORENINGAR. 
AOP (Avancerad Oxidations Process) är en process  
som tar bort organiska och oorganiska ämnen (som  
bla bakterier och virus) från dricksvatten med hjälp av 
oxidation. Detta sker genom att på rätt sätt kombinera 
ozon och UV-C ljus. AOP är det bästa sättet att på ett 
säkert sätt rena vattnet från föroreningar. 

RENARE ÄN  
DRICKSVATTEN – ACS.
Viskan Spa har utvecklat Aqua Clear System som gör att  
ditt badvatten inte bara blir rent som dricksvatten utan renare. 
Några beståndsdelar i systemet är akrylskiva (skalet),  
våra filter, antibakteriell slang samt AOP-teknik.



GODA RÅD INFÖR KÖPET.
VAD SKA JAG TÄNKA PÅ INNAN SPABADET 
LEVERERAS?
Badet ska stå på ett stabilt och jämnt underlag. Prata 
gärna med en fackman om ditt trädäck håller, eller hur 
djup din grusbädd på gräsmattan bör vara för att 
undvika sättningar. Ska det t ex byggas in i ett trädäck, 
gör det då tillgängligt för service, för det kan bli 
aktuellt att ta bort alla paneler och arbeta runt hela 
karet. Alla elektriska installationer ska utföras av 
behörig elektriker. Spabadet fylls med vattenslang, 
1300–2600 liter, beroende på spabad.

HUR OFTA SKA VATTNET BYTAS?
Det ska bytas 3–4 gånger per år beroende användning  
och vattenkvalitet. Innan det töms ska elen stängas av.  
För snabb och enkel tömning rekommenderar vi en 
dränkbar pump. Medan vattnet pumpas ur, skölj med 
vattenslang i jets och utsug. Filterkorgar och insug ska 
rensas regelbundet.

KRÄVS DET KEMIKALIER FÖR ATT HÅLLA  
BADVATTNET RENT?
Även om badet har cirkulationspump, partikelfilter  
och UV-C lampa/ozonator krävs det kemikalier som  
klor, brom eller aktivt syre för att det ska hålla sig rent. 
Dosering och användning av dessa varierar, läs på 
respektive produkt. Kemikalier ska tillsättas även när 
vattnet är bytt eller ifyllt för första gången.

HUR UNDERHÅLLER JAG MITT SPABAD?
Kontrollera vattnets pH-värde och klorhalt med jämna 
mellanrum för bästa badkomfort, men även för att 
badets ingående komponenter kan ta skada av för 
lågt pH. Använd milt låglöddrande rengöringsmedel 
för att hålla rent ytan och inte medel som innehåller 
slipmedel. Kuddarna ska tas loss och tvättas med 
vatten. Ska inte badet användas under en längre tid, så 
tar du ur kuddarna för att förlänga livslängden. 
Ytterpanelen tvättas med vatten och fuktig trasa, ej 
högtryckstvätt då det kan tränga igenom och skada 
elektroniken.

KAN JAG TÖMMA UR VATTNET OCH STÄNGA  
AV BADET?
Vi rekommenderar att badet alltid är fyllt och 
inkopplat. Det är svårt att tömma på allt vatten och 
vid kallare temperaturer riskerar pumpar och jets 
frysa sönder om det ligger vatten kvar i systemet. Vid 
varmare temperaturer finns risk för alg- och 
mögelbildning, då det inte blir någon cirkulation eller 
finns kemikalier i vattnet. Cirkulationspumpen gör att 
vatten cirkulerar, håller inställd temperatur och 
förhindrar algtillväxt. Ska inte spabadet användas 
under en längre tid, så kan det ställas om till Sleep 
Mode. 

GARANTIVILLKOR.
Som köpare och ägare av ett Viskan Spa kan du känna  
dig trygg och säker. Både vi och våra underleverantörer 
har lång erfarenhet och valet av komponenter, noggrann-
het och kunskap är viktigt för att produkten ska bli bra 
och hålla länge.

SNABB HJÄLP OM DET SKULLE GÅ FEL.
Dock kan saker och ting ändå gå fel och då ska du som 
kund få hjälp snabbt. Ring 0320-20 55 95 eller maila 
service@viskanspa.se. För snabbast service har du 
kvitto och garantinummer framme.

TILL VÅRA SPABAD LÄMNAR VI FÖLJANDE 
GARANTIER:
• 10 års ram/stomme garanti.
• 5 års skalgaranti mot krackeleringar och 

missfärgningar.
• 3 års komponentgaranti inkl arbete.

Fråntaget komponentgarantin är belysning, nack- 
kuddar, UV-C lampa/ozongenerator, thermolock och 
filter, då dessa är förbrukningsvaror med varierande 
livslängd. Garantierna gäller för spabad som används  
för privat bruk.

VID GARANTI-/SERVICEÄRENDE ÄR DET MYCKET 
VIKTIGT ATT:
Alla sidor av badet står tillgängligt för vår 
servicemontör. Vi står inte för någon kostnad 
förknippad med att få spabadet tillgängligt för  
service/garanti.
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan avisering. Badet ska alltid installeras av behörig elektriker. 
Av trycktekniska skäl kan färgerna i katalogen avvika något mot verkligheten. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel. 
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