UTENDØRS
MASSASJEBAD
KJØPEGUIDE

FINN DET RETTE BADET
FOR DEG
Et utendørs massasjebad kan gi deg mange gode opplevelser i mange
år fremover og et slikt bad skal være til hygge, helse og trivsel.
Det er en del ting man skal tenke på før man velger massasjebad og
mange føler at det er vanskelig å velge mellom de ulike leverandørene.
I denne guiden går vi igjennom noen hovedpunkter som du bør legge
vekt på ved valg av et massasjebad som skal stå utendørs i Norge.
Det kan være lurt å sette seg inn i disse punktene før du setter et budsjett for ditt massasjebad. Å gå for den rimeligste løsningen kan i noen
tilfeller koste deg dyrt på sikt, men det er langt fra sikkert at du trenger
det dyreste heller. Med denne kjøpeguiden ønsker vi at du skal finne det
massasjebadet som passer best for deg og dine behov.
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Når man først går til innkjøp av et massasjebad ønsker
man at det skal gi glede, trivsel og velvære i mange år
frem i tid, med minst mulig uforutsette kostnader i
etterkant av kjøpet. Da er det noen punkter som er viktige
å tenke på:

HVA BØR JEG
TENKE PÅ ?

1
TIPS

Pass på at skroget du velger passer godt
til deg/deres komfort, samtidig som man
unngår kostnadsbesparende snarveier.
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TIPS

Roterende dyser gir best massasje, rettfrem dyser er rimeligere. Det er ikke alltid
antallet dyser som gir best massasje!
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Kabinetter er selve kledningen eller «pynten» på utsiden av badene,
det er enten laget av tre eller kunstfiber.
Kunstfiberkabinettene krever svært lite vedlikehold. Arctic Spas
bruker komposittmateriale på sine kabinett, veldig mange bruker
plast som ikke er like holdbart.

Velg mellom kompositt/kunstfiber eller
naturkabinett (sedertre).

Trekabinettene er det stor forskjell på (furu, redwood, teak og
sedertre) og alle må behandles. Sedertre er den peneste tresorten
og den som krever minst vedlikehold, og er samtidig svært værbestandig.

SKROGET
Det er viktig å se på designet på skroget slik at det er tilpasset de
fleste personer, armlener i flere nivåer og justerbare hodestøtter i
alle riktige posisjoner. Modellen bør tilby ulike sitteplasser for han
og henne med hensyn til lengde, bredde og jet-plassering. Gjerne
prøvesitt tørt i badet før du velger modellen som passer for deg/
dere!

VISSTE DU AT

Det er flere faktorer som utgjør om det
pumpene gir av vanntrykk kommer
frem som god massasje for deg. En 2hk
pumpe kan derfor gi like godt massasjetrykk som en 5hk pumpe.

En bør kjøpe et bad med selvbærende glassfiberskrog som uten tvil
er det mest robuste måten å bygge bad på. Da unngår man kostnadsbesparende snarveier, som avstivere og støtter. Ved å aldri tilføre skum
på selve skroget så sørger du i tillegg for å utnytte pumpevarmen
(varmegjenvinning som gir deg mindre strømutgifter).

VISSTE DU AT

KABINETT

DYSER
Det er dysene som spruter vann ut i badet. Du kan i utgangspunktet
velge mellom to typer dyser; roterende dyser og rett-frem dyser.
Roterende dyser: Når du skal velge roterende dyser kan det være lurt
å sjekke om disse er laget med kulelagre eller om de roterer rundt en
titanpinne. Sistnevnte krever minst vedlikehold og varer lengre, da de
ikke samler støv og skitt i kulelagrene.

Nyt luksusen
med ditt eget
personlige spa
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PUMPER
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VARMEELEMENT

Det du skal fokusere på når det kommer til pumper er massasjepumpene. Det er disse som gir vann til dysene og som bestemmer hvor mye massasje du får. Massasjepumpene går fra 1 til 5
hestekrefter. Mange referer gjerne til at et bad eksempelvis har 4
pumper, men da er det i realiteten bare to pumper da de to andre
er sirkulasjonspumpe og luftkompressor som ikke gir noe massasje.

Det er viktig når det gjelder varmeelement at de er store nok. Det
er ikke slik at man får høyere strømforbruk ved stort varmeelement, men heller kortere oppvarmingstid og mulighet for å holde
temperaturen i vannet når man bader!
Jo større varmeelement du har, jo bedre badeopplevelse vil du få.
Dette er spesielt viktig på høst og vinter, og det er kanskje da man
bader aller mest.

Rett-frem dyser: Spruter vannet rett frem. Disse er mye billigere enn
de roterende dysene, men gir ikke like bra massasje. I denne sammenhengen er det som regel ikke antall dyser som avgjør hvor god massasje man får, men altså type dyser.
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ISOLASJON
Det er i hovedsak tre måter produsentene isolerer badene sine: De
som er fullskummet, de som er skummet på skrog og i ytterkant
og de som er skummet i ytterkant (Isolert som en termos). Sørg for
å kjøpe et bad med fast og høyverdig termoisolasjon i gulv, vegger
og tak. Jo tykkere isolasjon - jo mindre varmetap = billigere drift.

TIPS
Skaff deg et bad med god isolasjon - mindre varmetap = billigere drift.

HUSK
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RENSING OG DESINFISERING
I hovedsak er det to ting som renser vannet; filtreringen og desinfisering.

Ved hjelp av SpaBoy App styring har alle
Arctic Spas forhandlere mulighet for å
sjekke ditt massasjebad fra sin server og gi
fjernsupport om nødvendig

Ved desinfisering kan man enten tilsette kjemikalier til vannet eller
man kan benytte seg av et saltrensesystem. Ved bruk av saltrensesystem måler systemet automatisk hver 10 minutt renhetsgraden og
PH-verdiene i vannet og justerer selv verdiene opp til forhåndsvalgte
nivåer. Dette holder vannkvaliteten veldig stabil til enhver tid og det
er noe som gjør huden myk, vannet blankt og badeopplevelsen mye
bedre enn med vanlig manuell tilsetting av klor etc.
Saltsystem kan kun brukes i bad som er godkjent for dette.

Husk at lokket har kraftige stålprofiler da
det kanskje bør tåle vekten av mye tung
snø til vinteren.

Mange selskaper begraver hundrevis av potensielle problemer i skum
og sørger dermed for at service blir et mareritt når dette skummet må
fjernes og byttes ut for å utføre service. Med et riktig bygget bad er
det enkelt; ta av et panel, utfør reparasjonen og sett panelet på plass
igjen.

Mange tror at det er et enormt strømforbruk for å
ha et bad med varmt vann stående ute hele året i
Norge. Fakta er at man bruker veldig lite strøm.
Målinger hos kunder viser mellom 100 og 200 kwt
i måneden.

Total tilgang gir også mulighet til å lett oppgradere badet i fremtiden,
etterhvert som teknologi og behovene endres. Det blir ikke nødvendig å bytte ut badet etter noen år når vi bare kan ettermontere dyser,
pumper, lys, musikk, rensing eller andre funksjoner. Det vil bli svært
kostbart hvis du må bytte ut badet med få års mellomrom for å holde
deg à jour med teknologien.

Filtrering: Filtrene skal plukke opp alt smårusk som kommer i vannet.
Det er ikke antall filtre som avgjør om det er god eller dårlig filtrering,
men hvor mye vann som går gjennom filtrene pr. døgn.

VISSTE DU AT

TIPS
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TILGANG
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LOKK
Sørg for å kjøpe et bad med et lokk bygget for snø og vinter. Mange
bad har lokk som ikke forventes særlig lang levetid i norsk klima.
Et nytt lokk bygget for norsk vinter er kostbart. Dette er en ubehagelig ekstra kostnad du helst vil slippe etter kun et par år.
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VISSTE DU AT

Uten et solid fundament vil badet trekke til seg fukt,
kulde, innsekt og gnagere.

VISSTE DU AT

Med termoisolasjon tar vi vare på overskuddsvarmen
fra pumpene (50-55 grader celsius) og den varmen
er med på å holde temperaturen i vannet «gratis»
samtidig som den kan fungere som frostsikring om
strømmen skulle gå i kalde perioder
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GULV
Ønsker du et bad som varer lenge er det viktig at det har et solid
glassfiberfundament/sokkel. Uten dette vil badet trekke til seg
fukt, kulde, og i verste fall innsekt og gnagere.
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ELEKTRONIKK
Selve «hjernen» eller datamaskinen til badene sitter i elektronikken. Denne styrer alle badets funksjoner og er en veldig viktig
del av badet. Med Spaboy saltsystem og OnSpa (copyright) kan
du også via en app styre og følge med på temperatur, vannkvalitet
etc uansett hvor du har badet plassert.
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BADETS OPPBYGGING

1
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SKROG

LOKK
Husk at lokket bør tåle vekten av mye tung snø
til vinteren.
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Pass på at skroget du velger
er dypt nok.

DYSER
Roterende dyser gir best massasje, rett-frem dyser er rimeligere.

KABINETT
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Velg mellom kunstfiber eller naturkabinett.
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GULV
Uten et solid fundament vil badet trekke til seg fukt,
kulde, innsekt og gnagere. Husk også at det er viktig
at det er isolasjon i gulvet.
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ISOLASJON
Skaff deg et bad med god isolasjon mindre varmetap = billigere drift.

ELEKTRONIKK
Selve “hjernen” i badet som styres
fra et brukervennlig panel.
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HVA NÅ?

Husk å velg en leverandør som leverer og monterer massasjebadet hjemme hos deg eller på hytta, samt tester det før det er
klart. Mange glemmer også hvor viktig det er å bli tatt vare på
i mange år etter du har kjøpt ditt massasjebad. Skulle noe skje
med badet etter 10 år, har du da en leverandør som kan hjelpe
deg og utføre service?

Vi håper denne guiden har vært til hjelp og at det
vil gjøre det noe lettere for deg å velge ett utendørs
massasjebad som du skal ha glede av i mange år som
kommer.
ViTa
håper
denne
guiden
haross
vært
til hjelp og at det
vil gjøre
gjerne
kontakt
med
i Polarbad/Arctic
Spas
om
det noe lettere for deg å velge et utendørs massasjebad
du har noen spørsmål eller om du har lyst til å prøve
som du skal ha glede av i mange år som kommer.
bad hos oss.
Ta gjerne kontakt med oss i Polarbad - Arctic Spas om du
har
noen spørsmål eller om du har lyst til å prøvebade hos
ÅPNINGSTIDER
oss.
Mandag, tirsdag og torsdag: 10:00 - 19:00
Onsdag og fredag: 10:00 - 16:00
Lørdager: 10:00 - 15:00
Velkommen!!
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GOD
FORNØYELSE
POLARBAD BERGEN
NORDÅSDALEN 21-23, 5235 RÅDAL
POLARBAD MOLDE
FANNESTRANDVEGEN 83, 6416 MOLDE
POLARBAD OSLO
BILLINGSTADSLETTA 17, 1396 BILLINGSTAD
POLARBAD SANDNES
LURAMYRVEIEN 17, 4313 SANDNES
POLARBAD TRONDHEIM
FALKENBORGVEIEN 38, 7044 TRONDHEIM
POLARBAD ÅLESUND
LERSTADVEGEN 506B, 6018 ÅLESUND

web: www.polarbad.no

