
Spesifikasjoner
Antall seter (seter/senger): 8 (7/1) 
Volum: 1950 liter 
Dimensjoner: 279x230x94cm 
Vekt (tom/full): 480/2430kg. 
Vannrensing med Ozon: Ja 
LED-belysning: Ja

Antall massasjedyser (jets): 112 
Strøm: 32 amp. 
Pumper: 3 x 2.0 HP 
Oppvarming: 3.000W

Rio spa har mye å by på med sin romslig utførelse og med 4 stk vann-
pumper gir den god massasje til alle.  
 
Rio spabad kan assosieres med det ultimate. Rio er svært allsidig, romslig 
og nyskapende med plass til opptil 8 personer. 
 
Rio har 3 massasjepumper og massasjedyser som en stjernehimmel med 
hele 112 stk. Dette badet har multifunksjonelle stråler som gir en utrolig be-
hagelig massasje, designet for å gi en behagelig spaopplevelse. 
 
Som alle våre spabad ligger det en innovasjon av energibesparende 
varmesystemer og et meget solid isolasjonssystem. Her er det bare å sette 
seg ned å nyte boblene med kjære og nære. 
 
Dette får du gratis vedbestilling over nett.   
Start kitt og trapp til verdi kr 4490,- 
Med innebygd Ozonrens for krystallklart vann, ergonomiske sitteplasser, 
fontene og flerfarget Ledlys, designet i moderne stil er Rio en av de flotteste 
spabadene vi kan tilby! 

RIO SR832A

Spahuset AS • Nygårsdsveien 28 • 1400 Ski • +47 64 97 73 30 •  post@spa-huset.no • www.spa-huset.no

Bilder kan avvike fra produktbeskrivelse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer.

SENG SETE JETS  LED

1 7 112 Ja



Bilder kan avvike fra produktbeskrivelse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer.

Designet til Barcelona er rent og stilfult, og passer i alle hjem. Det er spabadet som 
har alt. Det er et romslig bad som tilbyr heftig massasje med god plass til opptil 5 
personer. Med 2 liggesenger vil det aldri blir uenighet om den beste stolen i spa-
badet. Barcelona har 2 massasjepumper, hvilket betyr at flere kan få den samme 
gode massasje samtidig. Dysene er ergonomisk plassert for nakke, rygg og legger. 
 
Barcelona har også 1 sirkulasjonspumpe, 3 filtre samt Ozorensing for optimal filt-
rering av vannet. Med Balboa controll system (GS510DZ+VL801D) er spabadet 
brukervennlig og lett forstårlig. Vannfontene og flerfarget ledlys er med på å sette 
god stemning på avslappende stunder i +40c. 
 
Som alle våre spabad ligger det en 
innovasjon av energibesparende 
varmesystemer og et meget solid iso-
lasjonssystem. Her er det bare å sette seg 
ned å nyte boblene med kjære og nære. 
 
Barnesikkert og låsbart isolasjonslokket 
medfølger. 

Barcelona SR805A

Spesifikasjoner
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SENG SETE JETS  LED

2 3 61 Ja

Antall seter (seter/senger): 5 (3/2) 
Volum: 1250 liter 
Dimensjoner: 223x223x94cm 
Vekt (tom/full): 395/1645kg. 
Vannrensing med Ozon: Ja 
LED-belysning: Ja

Antall massasjedyser (jets): 61 
Strøm: 32 amp. 
Sirkulasjonspumpe: 1 
Pumper: 2 x 2.0 HP 
Oppvarming: 3.000W 
Tilleggsutstyr: WIFI, sterio, trapp , vannkjemi



Tokyo Premium med sitt nye stilfulle design. Ergonomiske seter og strate-
gisk plasserte dyser, gjør dette badet til et rent massasje-bad i permium- 
klassen. Badet er spekket med fine detaljer og gjennomført god kvalitet.  
 

Tokyo SR806A  

Spesifikasjoner
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SENG SETE JETS  LED

1 5 49 Ja

Vannrensing med Ozon og ultrafiolet lys: Ja 
Jets i rustfritt stål: Ja 
Flerfarget LED-belysning: Ja 
Strøm: 32 amp. 
WiFi / Bluetooth: Tilvalg 
Antall seter (seter/senger): 5+1

Dimensjoner (LxBxH): 223x223x94cm 
Volum: 1250 liter 
Vekt (tom/full): 395/1645 kg. 
2 x Pumper: 2.0Hp/3.4bHp, 230V, 2Sp 
Sirkulasjonspumpe: 400W 
Varmeelement: 3KW/220-240VAC 
Oppvarming: 3.000W

Bilder kan avvike fra produktbeskrivelse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer.

• Antall pers 6  
• 5 sitteplasser  
• 1 liggeseng  
• Mål:223x223x94cm  
• Antall dyser 89 stk  
• Led belysning premium pakke  
• Bluetooth stereo  
• Isolasjon Nordic+++ Premium  
• Tykt isolasjonlokk. Barnesikkert.  
• Strøm 32 amp  
• Årlig strømforbruk 3500 kwt  
• Varmeelement  3 kw  
• Vannpumper  3x3 hk 

• Sirkulasjonpumpe 1x0,53 hk  
• Kontroll system Balboa Premium   
• Touch kontroll.  
• Vedlikeholdsfritt utvending kabinet  
  premium OAK  
• Utvendig led belysning i hjørne.  
• Fossefall med led belysing  
• Vannfontener med led belysning  
• Kjølebox/ isbøtte /champagne  
• Solid stålramme  
• Vekt 380kg  
• Vannkap. 1450l



Med Trident’s stilfulle design og funksjonalitet, har du det perfekte spabadet som 
ikke tar for stor plass. Nyt spabadet sammen med nære og kjære i behagelig 
varme og stemningsfulle ledlys.  
Trident er et flott spabad som kun går på 16 amp, 1 fase. Som i alle våre spabad, 
ligger det en innovasjon av energibesparende varmesystemer og et meget solid 

Trident SR816C
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Bilder kan avvike fra produktbeskrivelse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer.

SENG SETE JETS  LED

2 3 42 Ja

Spesifikasjoner
Antall seter (seter/senger): 5 (3/2) 
Volum: 874 liter 
Dimensjoner: 200x200x90cm 
Vekt (tom/full): 295/1169kg. 
Vannrensing med Ozon: Ja 
LED-belysning: Ja

Antall massasjedyser (jets): 42 
Strøm: 16 amp. 
Sirkulasjonspumpe: 1 
Pumper: 1 x 2.5 HP 
Oppvarming: 2.000W

• Antall pers 5  
• 3 sitteplasser  
• 2 liggeseter  
• Egen skulder og nakkemassasje  
• Balboa kontroll system  
• 3kw varmelement  
• Innebygd Ozonrensing  
• Rustfrie ståldyser  
• Fossefall  
• Flerfarget LED-belysning i  
   vannlinjen  
• vekt 295kg 

• Flerfarget Led-belysning utvendig i  
  hjørnene  
• Låsbart barnesikkert isolasjonslokk  
• Eget Økonomiprogram m/ innebygget  
  frostvakt  
• Krav til støm 16amp enfase. 2m kabel  
  følger med.   
• Isolering Nordic +++  4 lags isolering  
• PVC vedlikholdsfritt kabinet  
• Bunnskjold i solid ABC-Termoplast  
• Stålramme  
• Vann 874liter  
• Vekt 395kg



Tahiti har plass til 6 personer, inkludert en komfortabel liggestol. Designet til Tahiti 
er perfekt for en liten familie som ønsker et spabad som ikke tar for stor plass. Med 
totrinnspumpe for massasje og sirkulasjon for optimal filtrering av vannet, vann-
fontene og flerfarget LEDlys, tilbyr Tahiti det du trenger i et spabad.  
 
Nyt badet sammen med gode venner med behagelig varme og stemningsfulle led-
lys. Som alle våre spabad ligger det en innovasjon av energibesparende varme- 
systemer og et meget solid isolasjonssystem. Her er det bare å sette seg ned å nyte 
boblene med kjære og nære. Med stilfulle design og funksjonalitet, har du det 
perfekte spabadet som ikke tar for stor plass. 
 
Tahiti er et flott spabad som kun går på 16 amp. 

Spesifikasjoner
Antall seter (seter/senger): 6 (5/1) 
Volum: 874 liter 
Dimensjoner: 200x200x90cm 
Vekt (tom/full): 295/1169kg. 
Vannrensing med Ozon: Ja 
LED-belysning: Ja

Antall massasjedyser (jets): 40 
Strøm: 16 amp. 
Sirkulasjonspumpe: 1 
Pumper: 1 x 2.5 HP 
Oppvarming: 2.000

Tahiti SR810C
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SENG SETE JETS  LED

1 5 40 Ja


