
Udespa og udlejning

3 ÅRS GARANTI

TILPASSET UDLEJNING 

BILLIG I DRIFT

DANSK DESIGN 

NORDKAPTM UDESPA I TOPKVALITET



En rummelig udespa giver plads til alle gæster i sommer-
huset og mulighed for, at samles til en fælles afslappende 
wellnessoplevelse. De mest komfortable pladser er sidden-

de, så vi anbefaler flest mulige siddepladser eller en enkelt 
liggeplads og resterende pladser som siddepladser.

ALLE MODELLER KAN BRUGES TIL UDLEJNING
     – men nogle er mere velegnet end andre
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UDESPA MED GOD PLADS TIL DINE GÆSTER:
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Teknik

35 dyser
Vandmængde: Ca. 850 l.
1 jetpumpe á 3 HK
Cirkulationspumpe 375 W
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre

Indretning

Ø: 215 x H: 91 cm. 
6 til 8 siddepladser.
Terapilys
Varmeisolerende cover

Indretning

L: 216 x B: 216 x H: 97 cm. 
7 siddepladser.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.
4 nakkepuder.

Indretning

L: 200 x B: 200 x H: 93 cm.  
5 siddepladser. 1 ligge-
plads.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.
3 nakkepuder.

Indretning

L: 220 x B: 220 x H: 97 cm.  
5 siddepladser. 1 ligge-
plads.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.
3 nakkepuder.

Teknik

34 dyser.
Vandmængde: Ca. 1000 l.
2 jetpumper á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre og 
1 stoffilter.

Teknik

46 dyser
Vandmængde: Ca. 1200 l.
2 jetpumper á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre og 
1 stoffilter.

BARBADOS

RIPTIDE PEARL

MARTINIQUE

MONTANA BLACK

Teknik

48 dyser
Vandmængde: Ca. 1200 l.
2 jetpumper á 3 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre og 
1 stoffilter.
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Tilbyd en oase af varme samt ro, både i 
sommer- og vintersæsonen. 
Alle udespa leveres med 3 kW varmelegeme, Balboa styresystem samt 
varmeisolerende, ekstra tykt cover.

Teknik

24 dyser.
Vandmængde: Ca. 1000 l.
1 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 1 stk. lamelfilter.

HAWAII

BAHAMAS

EDEN

Indretning

L: 210 x B: 185 x H: 97 cm. 
5 siddepladser.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.

Indretning

L: 209 x B: 185 x H: 92 cm.
3 siddepladser og  
1 liggeplads.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.

Indretning

L: 165 x B: 165 x H: 74 cm. 
2 siddepladser.
Varmeisolerende cover.
Lys.

Teknik

24 dyser.
Vandmængde: Ca. 1000 l.
1 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre.

Teknik

18 dyser.
Vandmængde: Ca. 500 l.
1 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 1 stk. lamelfilter.
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SPA MED OVERLØB 
  Luksus udespa med ekstra høj vandstand

LUKSUSMODELLER MED OVERLØBSKANT 

Vores modeller med bred overløb langs kanten gør, at kar-
ret kan fyldes helt op til randen, så vandniveauet bliver eks-
tra høj uden risiko for vandspild. Overløbet sikrer desuden 

en hurtigere gennemstrømning af vandet.
En indbygget kompensationstank med pumpe sikrer vand-
standen er stabil, uanset hvor mange, der er i spaen.

ACAPULCO

LAGUNE

Indretning

Ø: 240 x H: 99,5 cm.
6 siddepladser.
Lys: 1 terapi og 14 LED 
vandkantslys.
Varmeisolerende cover.

Teknik

26 dyser. 12 luftdyser.
Vandmængde: Ca. 954 l.
2 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 175 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. trykfiltre.
Vandtank: 1 stk. kompen-
sationstank.

Teknik

95 dyser. 28 luftdyser.
Vandmængde: Ca. 1840 l.
3 jetpumpe á 3 HK.
Cirkulationspumpe 175 W.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 1 stk. trykfilter.
Vandtank: 2 stk. kompen-
sationstanke.

 

Indretning

L: 380 x B: 240 x H 100 cm.
14 siddepladser.
2 nakkepuder.
Lys: 3 terapi og 36 LED 
vandkantslys.
Varmeisolerende cover.



6

NORDKAPTM SWIMSPA
 Kombineret svømmebassin og udespa - hele året rundt

Et swimspa er et kombineret svømmebassin og spabad. En 
populær kombination mellem et udespa og en swimming-
pool. Med kraftige dyser og en konstant vandstrøm giver 

swimspaen dig mulighed for motion, kombineret med mu-
ligheden for en behagelig varm og kraftig vandmassage.

ARENA

ATLETION

Teknik

57 dyser. 5 ekstra store.
Vandmængde: Ca. 6600 l.
4 jetpumpe á 3 HK.
Cirkulationspumpe 250 W.
1 stk. udtømningspumpe.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 4 stk. 

 

Teknik

60 dyser. 
Vandmængde: Ca. 8500 l.
5 jetpumpe á 3 HK.
Cirkulationspumper: 2 x 
375 W.
1 stk. udtømningspumpe.
Ozonator: Kemikaliefri 
bakterie dræber.
Filtre: 4 stk lamelfiltre. 

 

Indretning

L: 450 x B: 230 x H 130 cm.
1 siddeplads, 1 liggeplads og 
1 barnesæde/trappe.
Lys: LED vandkantslys og 
2 stk undervandslys.
Varmeisolerende cover.

 

Indretning

L: 590 x B: 228 x H 132 cm.
SPA: 4 siddepladser og  
1 liggeplads.
Lys: Terapilys og LED 
vandkantslys.
Varmeisolerende cover.
3 nakkepuder.

Top-isoleret udespa, ideel til familiehygge. Leg og sjov i poolen, mens forældre eller bedsteforældre hygger sig i spaen.
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Automatisk påfyldning

PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE 3
• Automatisk vandpåfyldning

• Klorautomat med servicelem

• Stort bundafløb

• Frostsikring ]

• Automatisk vandpåfyldning

• Klorautomat med servicelem

• Ekstra varmelegeme

• Stort bundafløb

• Frostsikring ]

• Automatisk vandpåfyldning

• Automatisk tømning

• Klorautomat med servicelem

• Ekstra varmelegeme

• Lavenergi eltæppe

• Stort bundafløb

• Frostsikring ]

7.495,- 11.995,- 19.995,-

TILKØBSPAKKERNE
 Vælg pakken der passer til dit sommerhus

Vi har sammensat 3 forskellige tilkøbspakker, som 
anbefales til sommerhusudlejning. Her er ikke tale 
om et lovkrav, men sund fornuft, der sikrer brugeren 

og giver udlejningsbureauet et hurtigt og nemt klar- 
gøringsarbejde.

Lovgivningen stiller ingen krav til spa og ude-
spa, der installeres i sommerhuse til udlejning. 
Udlejningsbureauerne har dog ofte en hold-
ning og ønsker til installationen.

Ønsker fra bureauerne kan variere fra hvert 
et distriktkontor – og fra det ene udlejningsbu-
reau til det andet.

HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OM
UDLEJNING AF UDESPA 
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Automatisk tømning 
En tovejsventil åbner for afløbet, hvorefter spabadet tøm-
mes. Det meste af vandet vil løbe ud, men det må forven-
tes, at der står lidt vand tilbage i slangerne og i bunden af 
karret. Et nyt tryk på knappen lukker for afløbet igen.

Frostsikring 

Med Balboa elektronik og komponenter medfølger frost-
sikring. Via kontrolpanelet kan spabadet programmeres og 
indstilles på frostsikring. 
Vælger man at tømme spabadet i perioder med frost, skal 
man sikre sig, at der ikke er vand i slanger, varmelegeme 
og pumper. 

Stort bundafløb
Et ekstra stort bundafløb på 50 mm. gør, at karret hurtigt 
og effektivt kan tømmes for vand, inden næste opfyldning.

Fra a�øbet i karret

Til a�øbet

50 mm. rørføring

Fra cirkulationspumpen

Åbn/luk

230V ca. 4W.

Motorventilen er placeret på det 
laveste sted i rørsystemet.

Montering afhænger af rørføring
og dræn i de enkelte udespa.

Automatisk aftapning Jord

Fase
0

230V ca. 4W

Vandet bør skiftes efter behov. Ved privat brug vil det
være en gang hvert kvartal og ved udlejning mellem
hver hold lejere.

Automatisk tømning

SÅDAN FUNGERER PRODUKTERNE
I PAKKERNE

Klorautomat 

Automaten monteres i vandkredsløbet, der hvor vandet returneres til karret fra
varmelegemet.
Automaten fyldes med langsomt opløsende klortabletter.

Varmelegeme 

Et ekstra 3kW varmelegeme halverer den tid, det normalt tager at opvarme vandet. 
Varmelegemet er nemt at montere. Der medfølger en overskuelig anvisning for 
monteringen.

Automatisk påfyldning 
Det automatiske vandpåfyldningsanlæg sørger for, at vandet altid er på det ideelle
niveau. De fleste vælger, at påfylde gennem spabadets rørsystem, men der kan også
monteres en magnetstyret vandhane over karret.

Klorautomat

Varmelegeme

Automatisk vandpåfyldning
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HVORFOR TILPASSE DIT UDESPA TIL UDLEJNING

De krav og anbefalinger udlejningsbureauerne som udgangspunkt 
stiller, til de udespa de skal vedligeholde, kan opdeles i 2 kategorier.

      Sikkerhed og komfort
for forbrugeren
Klor automat:
Hold klor uden for brugerens rækkevidde og sikr en jævn 
dosering af klor, hen over hele lejeperioden.

Ekstra varmelegeme: Opvarmer vandet til brugstempe-
ratur på den halve tid. Ved udlejning anbefaler man, at 
skifte vandet mellem hvert hold brugere. En opvarmning 
til brugstemperatur tager ca. 10 timer. Ved køb af et ekstra 
varmelegeme, kan tiden halveres.

 2   Nem vedligeholdelse og 
klargøring af spabadet
Automatisk vandpåfyldning:
Efter tømning og rengøring af spaen, mellem hver hold
lejere, ønsker rengøringspersonalet en hurtigere arbejds-
gang, så de når at komme videre til næste hus hurtigst 
muligt.

Det vil normalt tage en time, at fylde et spabad med vand. 
Er spabadet installeret med automatisk påfyldning, kræver 
det blot, at de trykker på knappen og spabadet vil herefter 
selv starte påfyldingen og påbegynde opvarmningen af 
vandet. Alternativt må rengøringspersonalet afvente på 
stedet, til spabadet er fyldt.

Automatisk tømning:
Her starter processen tidligere. Ved et tryk på knappen 
tømmes spabadet, herefter starter vandpåfyldningen og 
opvarmningen automatisk. 
I de fleste tilfælde, skal spabadet rengøres inden påfyld-
ningen, her vil de fleste foretrække, at bruge spabadets 
manuelle aftømningshane.

Frostsikring:
Et lavenergi eltæppe kan forhindre frostsprængninger i de 
perioder, hvor sommerhuset ikke er udlejet og spabadet 
evt. er slukket. Spabadene har dog indbygget frostsikring, 
for at benytte frostsikringen kræver det, at spabadet er 
tændt. En indstilling på frostsikring vil have en omkostning 
på mellem 50 - 75 kr. pr. måned.

Flere kunder efterspørger i højere grad wellness, derfor er 
huse med udespa mere eftertragtede. Forøg både efter-
spørgslen på sommerhuset samt dine lejeindtægter og byd 

dine lejere velkommen med middelhavsstemning – en 
udendørs oase til hygge og samvær i et brusende udespa i 
38o varmt vand.

Forøget lejeindtægt

1
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DIN SIKKERHED FOR KVALITET
Når du vælger Nordkap udespa fra SPA Kompagniet følger mange 
års innovation, viden og "know how" med

Elektronik
Balboa styring 

Din garanti for høj kvalitet, reservedelsgaranti og driftsikkerhed.
Balboa kontrollen kan begrænses for at hindre uønsket brug eller  tempera-
turjusteringer.
Låsning af panelet forhindrer styreenheden i at blive anvendt, men alle 
automatiske funktioner er stadig aktive.
Låsning af temperatur gør det muligt at anvende jets og andre funktioner, 
men den indstillede temperatur og andre programmerede indstillinger kan 
ikke justeres.

Multi pumpe system
Din garanti for kvalitets spa. Alle SPA Kompagniets spa har min. 2 pumper, 
en separat cirkulationspumpe og en eller flere jetpumper til massage. Nu 
kan du både modtage massage, filtrere vandet grundigt og bibeholde den 
ønskede temperatur.

Andre modeller har kun en pumpe med to hastigheder. Når pumperne 
kører på den høje hastighed under brug af spabadet, ledes vandet tilsvaren-
de hurtigere gennem filter og varmelegeme. Resultatet bliver en dårligere 
filtrering af vandet og manglende varmetilførsel samt ringe vandkvalitet og 
afkøling af vandet. Pumpen skal her tilbage på det langsomme, ikke masse-
rende tempo for at genvinde den korrekte badetemperatur. 

Støjsvage udespa
I SPA Kompagniets udespa, er der indbygget støjsvage cirkulationspumper 
fra Balboa, som nok er dyrere, men kvalitetsmæssigt en meget bedre pumpe 
end de fleste på markedet. Pumperne er støjsvage, når karret passer sig selv 
og det er en stor fordel, hvis du har værelse på den anden side af væggen. 
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Tømning af spa 
Bundafløb 
Alle udespa fra SPA Kompagniet, er udstyret med bundafløb, for bedre at kunne tømme 
karret for vand.
Normalt har andre spabade afløbet placeret i siden hævet over bunden, som vanskelliggør 
en effektiv tømning.

Afløbsstørrelse 
Vores afløb på 50 mm., som er placeret i bunden, kan hurtigt og effektivt tømme spabadet 
mellem hver hold lejere. Andre modeller har ofte kun har en størrelse afløb, hvilket passer 
til omkredsen af en haveslange, som gør det væsentligt langsommere, at opnå en tømning 
af karret

Servicelem 
Afløbet er forbundet med en skjult afløbshane, som er nem at komme til via servicelemmen.

Holdbar 
UV bestandig
 kvalitetsvinyl

Isolerende blok 
under hængslet

Hængsel

Kraftig polystyren med 
høj isoleringsevne 

UV bestandig syning
120 – 90 mm skråning, 
der tillader vandet at løbe af, 
og undgår at der dannes
vandpøle på coveret

Skørt

Håndtag

Klips med ci�erlås

Straps

Aluminium forstærkning

Vedligeholdelsesfri konstruktion
Stativet i vores udespa er en konstruktion uden træ, men i 
vedligeholdelsesfri PVC materiale. Den integrale konstruktion 
af stopler giver en ekstra styrke, der ligger over gennemsnittet 
i holdbarhed.

Fronterne er UV-bestandige, så din udespa står smukt i 
mange år frem.

1. Bund

2. Stativets ben

3. Frontpaneler

4. Karret

Isolering og opbygning af cover og spa
 

Vandafløb med indbygget 
hane. Vandet flyder først, når 
afløbet trækkes ud.

Med vores udespa medfølger et ekstra 
varmeisolerende og kraftigt, konisk 
topcover.
Coveret har en hældning fra midten 
ud til siderne på 12-15 cm tykkelse, 
som bevirker, at nedbør let kan løbe 
af. Lukkemekanismen mod spabadet 
er af høj kvalitet og syningerne er 
tætte, holdbare og modstandsdygtige 
over for nedbør. 
SPA Kompagniets kar er opbygget af 

flere lag isolering. På karrets undersi-
de isoleres med 2-3 cm. skum. Bunden 
isoleres på samme måde og siderne 
isoleres med 6-lags teknisk isolering, 
heriblandt et 5 cm. skumlag og et 
reflekterende aluminiums lag.
Et kraftigt isoleret udendørs spabad 
holder længere tid på varmen – hvil-
ket sparer strøm og genopvarmnings-
tid.

Nogle modeller på markedet er ofte blot isoleret med skum og evt. flamingo, 
typisk med blot 1-2 lag. I et sådant kompakt isoleret spabad, kan det tage 
op til en uge, at finde en lækage, hvorefter det kræver en ny isolering.
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GARANTI, RÅDGIVNING OG SIKKERHED 
 Landsdækkende showroom & lager

3 års garanti 
Som producent og designer af egne produkter, står vi inde 
for kvaliteten. Derfor giver vi dig gerne 3 års garanti. 
I følge Dansk købelov, har vi som udgangspunkt heraf ½ 
års garanti og 2 års reklamationsret.
Ved reklamationsret forstås; at du som forbruger skal bevi-
se, at der har været noget galt med produktet fra start, eller 
du skal kunne føre bevisbyrde for, at produktet er lavet på 
en måde, så det ikke kan holde i 2 år. En svær bevisbyrde 
at løfte som forbruger. Det finder vi ikke rimeligt og giver 
derfor 3 års fuld garanti. Som udlejer er det din ekstra 
sikkerhed for kvalitet.

Reservedelsgaranti
Dit spabad består af standardiserede komponenter i høj 
kvalitet, håndplukket fra kendte fabrikanter rundt i ver-
den. Vi giver dig 10 års reservedelsgaranti. 

Reservedele på lager
SPA Kompagniet har mere end 500 m2 reservedelslager. Vi 
kan derfor levere reservedele fra dag til dag – din garanti 
for hurtigt, at få dit spa kørende igen, hvis uheldet skulle 
være ude. Husk på at lejere er hurtige til at kræve kompen-
sation, hvis der skulle opstå problemer.

Egne servicemontører
Vore egne servcemontører kører rundt i hele landet, fuldt 
udstyret med alle reservedelene i bilen. Servicemontørerne 
vil altid være klar til at hjælpe dig med det samme og de 
slipper for, at skulle køre hjem på lageret efter reservedele.

Telefonisk rådgivning
På hovedkontoret sidder mere end 15 mand klar til at råd-
give dig. De fleste problemer klares heldigvis nemt med et 
telefonopkald, eller med støtte fra billede eller video- 
optagelser. Oplysninger om produkterne vil kunne findes 
på vores hjemmeside: www.spakompagniet.dk

ServicemontørerTelefonisk rådgivning

Stort reservedelslager

10 års garanti på fremskaffelse 
af reservedele

SPA Kompagniet er en af Nordeuropas største wellness producenter. Med 4 store showroom i Danmark, salg i hele 
Skandinavien samt forhandlere og egne butikker flere steder i Europa – er din garanti for, at vi også er her i morgen.

3  Å R S

G
A R A N T I

3

 10 ÅRS

G

A R A N T

I

RESERVEDELSGARANTI
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INDBYGNING
 Alle udespa kan indbygges
Læs her hvilke forholdsregler du bør tage i betragtning ved korrekt indbygning af dit spabad. Hvis man ønsker at stille 
karret på græs eller jord, anbefaler vi, at man graver et spadestik af og jævner med sand, for at undgå jordbakterier, som 
kan nedbryde spaen på længere sigt.

Opstilling på plant underlag
•  Placer spaen på et plant underlag, gerne fliser, træ eller sand.
• Hele spaen skal støttes af underlaget.
• Vandspild skal kunne løbe i undergrunden eller området skal være drænet.
• Der bør være let adgang til et afløb i nærheden.
• Stilles karret op ad en mur, hegn eller lignende, bør man sørge for, der er let adgang til den 
 side af karret, hvor kontrolpanelet er placeret. Hovedparten af karrets elektronik er placeret 
 i kabinettet, under kontrolpanelet (i swimspa er det bag den korte side af spadelen).
• Har man købt en coverholder, bør der tages højde for målet på denne. 
 Coverholderne kræver typisk ca. 50 til 70 cm. bevægelsesplads, alt efter model. 
 Beslaget kræver desuden ekstra plads på 10 - 15 cm, på den side den er monteret.

Coverholder (tilkøb)

①

①

①  A�øb, placeret nederst på hjørnet i hver side.

10 cm friMurens tykkelse

Mindst
75 cm

arbejdsrum

Mindst
75 cm

arbejdsrum

Låge i overdækning i fuld 
bredde af 

service lågen

Låge i overdækning i fuld 
bredde af 

service lågen

Tømningspumpen

Forstærkning

Opbygning eller indbygning i terrassen
Det kan være en god idé at bygge en terrasse omkring eller, at indbygge spaen i en eksisterende terrasse, så man 
ubesværet kan komme ned i karret. Her skal man tage højde for, at en serviceteknikker nemt kan få adgang til tek-
nikken. Det vil her være ideelt, at bygge en låge i terrassen, i den samme fulde bredde som servicelågen.

Nedgravning i terræn
Hvis du ønsker at grave udespaen eller swimspa’en ned i terrænet, anbefaler SPA Kompagniet følgende:

• Grav hullet, så det er 20 cm. bredere og længere end selve spa’en.
• I servicesiden skal der være en gang, på min. 75 cm. i bredde, i samme længde som siden af spa'en.
• En servicetekniker skal have let tilgang til teknikrummet, hvis der bliver tale om udskiftning eller   
 reparation af div. spadele.
• Siderne i spa-hullet forstærkes, så bredden og længden forøges med yderligere 50 cm., her kan   
 man f.eks. bruge H-blokke, til at sikre siderne, så de ikke skrider.
• SPA Kompagniet anbefaler, at man lader spa’en stikke mindst 30 cm. over terræn.
• Bunden af spa-hullet skal være helt plant og stabilt, forstærket med ral, fliser eller støbt beton.   
 Spa’en skal understøttes hele vejen rundt.
• Der skal være dræn/afløb i spa-hullet, så der ikke kommer til at stå vand omkring spa’en. Drænet   
 skal kunne føre vandet væk så hurtig, at der ikke er fare for, at kabinettet kommer til at stå under   
 vand.
• El-tilførslen skal laves af en autoriseret installatør, og skal sikres mod fugt.



Vandkvalitet og kemi
En god vandkvalitet sikrer ikke alene dit helbred og velvæ-
re, den forlænger også din udespas levetid.
Overalt hvor man har opvarmet vand, især i badevand – vil 
der forekomme bakterier. Alle spabade er forsynet med 
en ozonator, der er med til at holde bakterievæksten nede, 
men den gør det ikke alene. Man bliver nødt til at supplere 
ozonbehandlingen med klortabletter, for effektivt at holde 
bakterie- og algevæksten nede.

En vigtig faktor for vandets kvalitet er, at sikre vandets 
pH-værdi er korrekt. I Danmark har vi kalk i vandet, som 
indvirker på vandets pH værdi og der vil derfor ofte opstå 
behov for, at sænke værdien. SPA Kompagniet har et stort 
udvalg af kemi, beregnet til udespa, swimspa og pool. Vi 
giver råd og brugsvejledning i anvendelse af kemien, som 
sikrer dig den korrekte dosering. Vi kan anbefale et op-
startssæt sammen med købet af et udespa. Sættet indehol-
der alt det du har behov for og sikrer dig en god start til, at 
bibeholde en god vandkvalitet.

Filter og filterrens
Filteret i udespaen filtrerer de værste partikler væk fra 
vandet.
Ved nyt hold lejere, når filteret kræver rensning og desinfi-
cering, vil det være en god idé at have et ekstra sæt filtre, at 
skifte ud med. 
Filterpatronen bør stilles i blød natten over (minimum 3 
timer) med SPA kompagniets Filter Rens. Patronen skal 
helst stå oprejst og være helt dækket med vandet. Herefter 
skylles filterpatronen omhyggeligt under rindende vand 
eller med håndbruseren.
Det er bedst at lade patronerne tørre, hvorefter de børstes 
af før de sættes i spaen igen.

Til dyserne

Ekstern varmekilde

Fra pumpen

Til dyserne Fra pumpen

Ekstern opvarmning

Intern opvarmning
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Opvarmning med ekstern 
varmekilde
Der er flere muligheder for opvarmning af udespaen. 
Spaen kan forsynes med en tilslutning til en ekstern var-
mekilde. Denne varmekilde kan være en varmepumpe, et 
solvarmeanlæg, en brændeovn eller lignende. Der er dog 
også en mulighed blot, at benytte sig af det indbyggede 
varmelegeme. Tre haner på tilslutningsenheden sikrer, 
at man også kan lukke for den ekstern varme og stadig 
benytte spaen.

Opstartspakke Filter Rens

TILKØB TIL UDESPA
 Kemikalier | opstartssæt | filterrens

Ekstern opvarmning

Intern opvarmning



TILKØB TIL UDESPA

Kontroller din udespa via wifi
Ved hjælp af internettet kan du styre din spa fra et hvilken som helst sted, 
hvor du via din mobil eller tablet har adgang til internettet og den hjemmeside, 
hvorfra styringen sker. Appen er gratis, og kan downloades fra App Store
eller Google play. Med wifi kan man starte pumperne og styre varmen, når 
lejerne kommer og går.
Standard trådløs opsætning sker via routeren uden sikkerhed, eller med
WEP/WPA/WPA2 sikkerhed. Hotspots og gæstenetværk kan ikke bruges,
ligesom 8021X, RADIUS og WPA/WPA2 Enterprise protokoller, 
der kræver certificering, ikke understøttes.

Borde med varme
Forlæng sommerafterne med et café- eller terrassebord med infrarød varmelegeme. Fod og søjle er i 316 rustfrit 
stål og bordplade i tempereret tonet glas. Der medfølger fjernbetjening til bordene. En væltesikring slukker for 
strømmen, når foden ikke er i fuld kontakt med underlaget.

Udebrusere
Her kan nydes et forfriskende brusebad inden og efter et varmt afslappende ophold i udespaen.
De fritstående, eksklusive udebrusere er i topkvalitet og giver både koldt og varmt vand. Materialet er i en syrebe-
standig (syrefast 316) børstet rustfrit stål med ét-grebs blandingsbatteri, omskifter og cylinderformede håndbruse-
re.
Det anbefales at tage et brusebad, inden man hopper i spabadet, for derved at opretholde en god 
hygiejne. Ved brusebad før man hopper i vandet, forurener man vandet 200 gange mindre.

Levering
Varerne vil blive sendt umiddelbart efter ordrebekræftelse. Normalt 
samme dag eller næstfølgende arbejdsdag, alt efter ordremodtagel-
sestidspunktet. For varer der kræver montering eller test sendes varen 
2-3 dage efter ordrebekræftelsen. 
Der leveres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid, og kun til 
fortovskant såfremt varen sendes med fragtmand. SPA Kompagniet 
har ingen indflydelse på leveringstidspunkt på selve dagen, det er 
fragtmandens rute, dog kan din vare spores via track and trace, som 
fremsendes via mail, når varen er afsendt. Det er alene fragtmandens 
afgørelse, hvornår på dagen der bliver leveret.
Det er en forudsætning at leveringen kan ske med fragtbil. Desuden 
kræver det fast underlag, hvor varen skal stilles. Fast underlag vil 
være asfalt, beton eller fliser. Modsat er ral, jord eller græs ikke fast 
underlag.

Fragtpriser

Udespa på ldm palle:    DKK 1.800,-                 DKK 2.400,-
Halvpalle (møbler):         DKK 450,-                DKK 850,-
Kvartpalle:             DKK 350,-                DKK 650,-

Specialtransport med kran 
For varer, der kræver specielle forhold under transporten, aftales sær-
skilt pris, som udelukkende afhænger af forholdene under leveringen 
(kran, beliggenhed o.l.)

Ikke brofaste øerPris inkl. moms

15

Trapper
En trappe gør det nemt med både ind- og udstigning af spaen. Vores trapper 
har samme niveau som sæderne i spabadet, hvilket giver en endnu mere sikker 
tilgang.

Coverholder
Modsat andre leverandører medfølger et cover ved køb af udespa ved 
SPA Kompagniet, en coverholder gør håndteringen af coveret noget nemmere.
Som udlejer undgår man også, at lejeren i frustration smider coveret på jorden 
og dermed beskadiger det. En coverholder kan betjenes ubesværet af en person 
alene.

Praktisk sikkerhedshåndtag
Da trappen nemt bliver våd og glat, vil en sikkerhedsbøjle til montering på 
spabadet, gør det endnu mere sikkert, at stige ind og ud af badet. 

Håndklædeholder
Praktisk holder til håndklædet, mens man bader, så man undgår et snavset 
håndklæde. 

Balboa wifi



WWW.SPAKOMPAGNIET.DK

ET UDESPA
FORØGER DIN
UDLEJNING
VÆSENTLIGT

LANDSDÆKKENDE SHOWROOM OG LAGER

HJØRRING
Idræts Allé 153
9800 Hjørring
Tel 70 27 27 23

ÅRHUS 
Sigma 8 · Søften
8382 Hinnerup
Tel 70 27 27 23

KOLDING
Fynsvej 115
6000 Kolding
Tel 70 27 27 23

KØBENHAVN
Motorgangen 10
2690 Karlslunde
Tel 70 27 27 23

ÅBENT 
Hverdage kl 10 - 17
Lørdage kl 10 - 14
Søndage lukket

KONTAKT  
Tel 70 27 27 23
info@spakompagniet.dk  

  WEBSHOP
  e-mærket webshop
  på spakompagniet.dk


