Spabad 2021

Njut av badandet
Novitek® spabad låter dig koppla av och njuta av ditt lyxiga spabad utan besvärliga förberedelser.
Noviteks spabad är verkligt hantverk från Finland. De är tillverkade efter våra växlande nordiska väderförhållanden.
Som finländsk tillverkare av spabad prioriterar vi kvaliteten i allt vi gör: teknik, material och service.
Vi vill ge oförglömliga badstunder – varje gång, året om och många år framöver.
Vid tillverkningen av spabaden använder vi bland de bästa materialen, komponenterna och tekniken som finns på
marknaden. Därför är det lätt och billigt att underhålla spabadet. Även om du använder ditt spabad varje dag, förblir
driftskostnaderna låga under hela året. Alla Noviteks spabad tillverkas i Salo i Finland.

LÄTTHANTERLIGT BADANDE

OÖVERTRÄFFAD KVALITET

När vi tillverkar Noviteks spabad använder vi enbart de bästa
möjliga materialen och komponenterna. Exempelvis är botten
gjord i ABS-plast, badet har en aluminiumram som fördelar
vattenmassans vikt jämt och ett styrsystem från amerikanska
Balboa.

Vattnet i spabadet behöver bara bytas 2–4 gånger om
året, beroende på hur mycket du använder det. Tack
vare filtrering, ozonrengöring och kemikalier hålls
vattnet rent och klart länge.

ENKEL SKÖTSEL

Innerytan i spabadet är
belagd med sanitetsakryl,
vilket är ett hårt och
blankt material som är lätt
att rengöra. Spabadets
kompositpaneler håller
kvar sin ursprungliga färg,
är lätta att rengöra och
behåller sin lyster från år
till år.

LÅGA DRIFTSKOSTNADER

Polyuretanisoleringen och det hållbara thermolocket
garanterar att ditt spa är badklart och ser till att
driftkostnaderna förblir låga året om.

SOM GJORT FÖR DIG

Noviteks spabad är finska
hantverksprodukter som tillverkas efter
dina önskemål. De är designade med
tanke på vårt nordliga klimat.

Varför spabad?
Omfattande avslappning
Varmvattens påverkan på vår kropp kan man inte betona tillräckligt. Varmt vatten slappnar av och ger en känsla av
tyngdlöshet, det optimerar kroppens förmåga att återhämta sig, minskar muskelspänning och förbättrar sömnkvaliteten.
Våra spabad är designade ergonomiskt och dess bubbelegenskaper gör så att hela kroppen slappnar av.

Komfort
Ta ett dopp i varmt och avslappnande vatten med masserande bubblor när som helst. Spabadet är alltid redo för
användning och du kan justera temperaturen i spabadet enkelt med bara några knapptryck. Spabadets vatten behandlas
med hjälp av fiberfiltret, ozonsystemet och rengöringskemikalier.

Varför just Novitek?
Finskt hantverk
Novitek spabad är designade och planerade i Finland efter växlande nordiska väderförhållanden och är en mångårig
investering till dess ägare. Spabaden tillverkas från början till slut i staden Salo som befinner sig i Egentliga- Finland.

Överlägsen kvalitet
Under tillverkningen av våra spabad används bland de bästa materialen och komponenter. Tekniken till kontrollpanelen,
kontrollenheten, värmaren samt munstycken och dess vridknapparna är producerade av det världsledande amerikanska
företaget Balboa. Våra spabad går igenom en noggrann kvalitetskontroll. Alla våra spabad vattentestas i vår fabrik innan
dom levereras till kunden.

Hur väljer jag rätt spabad?
Spabadets placering och antalet badare
•

Innan du skaffar ett spabad är det bra att tänka på vart spabadet skall placeras och antalet badare.

•

Dessa två faktorer påverkar beslutet.

•

Vi har fyra olika storlekar på våra Novitek spabad:
»

Ropi 160 x 190 cm

»

Helmi och Luosto 190 x 190 cm

»

Olos 210 x210 cm

»

Malla 230 x 230 cm.

Massageegenskaper
•

Härnäst är det viktigt att tänka på spabadets syfte.

•

I valet av rätt spabad påverkar era egna preferenser, i till exempel massageegenskaparna.

•

Om du vill satsa på speciellt massageegenskaperna är det viktigt att observera antalet massagepumpar och dess
effekt.

Design
•

Spabadets design har också en betydelse i köpbeslutet.

•

I Novitek sortimentet finns det spabad med mer reducerande design och spabad med en mer mångsidig design.

•

Du kan välja mellan sittplatser, liggplatser och en kombination av dessa.

•

Vi rekommenderar att du alltid provsitter i spabadet. På detta sätt säkerställer du att till exempel sitt djupet passar
just er.

STANDARD

Ropi
Storlek			

190 x 160 cm

Höjd			

93 cm

Antal platser			

3

Sittplatser			

1

Liggplatser			

2

Massagemunstycken			

25 st

LED-belysning vid vattengräns

11 st

Massagepumpar			

1 x 1,3 kW

Filtreringspump			

Kombination

Värmare			

3 kW

Vattenvolym			

900 l

Vikt tom			

220 kg

Elanslutning			

2 x 16 A (230 V)

Akrylfärg: Vit
Panelfärg: Grå (Plastrex)

LUOSTO
Storlek			

190 x 190 cm

Höjd			

93 cm

Antal platser			

5

Sittplatser			

3

Liggplatser			

2

Massagemunstycken			

29 st

LED-belysning vid vattengräns

10 st

Massagepumpar			

1 x 1,3 kW

Filtreringspump			

Kombination

Värmare			

3 kW

Vattenvolym			

1000 l

Vikt tom			

255 kg

Elanslutning			

2 x 16 A (230 V)

Akrylfärg: Vit
Panelfärg: Grå (Plastrex)

HELMI
Storlek			

190 x 190 cm

Höjd			

93 cm

Antal platser			

4

Sittplatser			

4

Liggplatser			

‒

Massagemunstycken			

24st

LED-belysning vid vattengräns

8 st

Massagepumpar			

1 x 1,3 kW

Filtreringspump			

Kombination

Värmare			

3 kW

Vattenvolym			

1000 l

Vikt tom			

255 kg

Elanslutning			

2 x 16 A (230 V)

Akrylfärg: Vit
Panelfärg: Grå (Plastrex)

SELECT

OLOS
Storlek			

210 x 210 cm

Höjd			

96 cm

Antal platser			

5

Sittplatser			

3

Liggplatser			

2

Massagemunstycken			

53 st

LED-belysning vid vattengräns

14 st

Massagepumpar			

3 x 1,3 kW

Filtreringspump			

Kombination

Värmare			

3 kW

Vattenvolym			

1300 l

Vikt tom			

350 kg

Elanslutning			

3 x 16 A (400 V)

Akrylfärg: Silver Sterling
Panelfärg: UPM Grå

EXCLUSIVE

MALLA
Storlek			

230 x 230 cm

Höjd			

102 cm

Antal platser			

6

Sittplatser			

5

Liggplatser			

1

Massagemunstycken			

64 st

LED-belysning vid vattengräns

16 st

Massagepumpar

3 x 1,5 kW

Filtreringspump

		 0,3 kW

Värmare			

3 kW

Vattenvolym			

1700 l

Vikt tom			

380 kg

Elanslutning			

3 x 16 A (400 V)

Akrylfärg: Silver Sterling
Panelfärg: UPM Grå

TEKNISK
INFORMATION

ROPI

LUOSTO

HELMI

190 x 160 cm

190 x 190 cm

190 x 190 cm

93 cm

93 cm

93 cm

Antal platser

3

5

4

Sittplatser

1

3

4

Liggplatser

2

2

25 st

29 st

28 st

1 x 1,3 kW

1 x 1,3 kW

1 x 1,3 kW

Storlek
Höjd

Massagemunstycken
Massagepumpar
Filteringspump
Vikt tom
Vattenvolym

Kombination
220 kg

255 kg

255kg

900 l

1000 l

1000 l

Värmare
Elanslutning

Vi förbehåller oss rätten att göra
tekniska förändringar.

3 kW
2 x 16 A (230 V)

Akrylfärg

Vit

Panelfärg

Grå (Plastrex)

CMS-fjärrstyrning

Inte Tillgänglig

Luft Regulator

Inte Tillgänglig

OLOS

MALLA

210 x 210 cm

230 cm x 230 cm

96 cm

102 cm

5

6

3

5

2

1

53 st

64 st

3 x 1,3 kW

3 x 1,5 kW
0,3 kW

350 kg

380 kg

1300 l

1700 l

ALLA MODELLER
•

Bärande aluminiumram

•

Energieffektiv polyuretanisolering

•

ABS botten

•

Kompositpanel

•

Filterrengöring

•

BALBOA styrenhet

•

LED belysning

•

Thermolock

•

Ozonrengöring

3 kW
3 x 16A (400V)
Silver Sterling
UPM Grå
Ingår som standard
Ingår som standard

Mer information om våra olika
produkter och dess tillval hittar du
på vår hemsida:
www.novitek.f i

www.nordiskakvalitetspooler.se

#novitek
OY NORDIC SPA LTD
Tehdaskatu 7, 24100 Salo

/noviteksuomi

www.novitek.fi
mail@novitek.fi

@noviteksuomi

