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1. Välj den storlek som passar dig
Alltför många köpare av spabad letar efter ett spa som passar för stora fester. Du kommer
säkert att ha många spafester de kommande åren, men det viktigaste är att du väljer ett
spabad som passar din dagliga livsstil. Om din familj består av tre till fem personer och du
inte regelbundet anordnar stora fester, rekommenderar vi ett medelstort spabad med plats
för fem till sex personer.
Kom ihåg att större spabad kräver mer utrymme i trädgården eller källaren, har både högre
inköps‐ och driftskostnad samt att de större skyddslocken är mer svårhanterliga.

2. Bestäm var du ska installera spabadet
Trenden de senaste åren har varit att installera spabaden utomhus. Om du har planer på att
regelbundet bjuda in folk till ditt spabad och tycker att tanken på att bada under
stjärnhimlen en fridfull vinterkväll låter underbar, bör du absolut överväga att installera ditt
spabad utomhus. Utomhusbad bör installeras på en plats där det inte blåser alltför mycket
och där man undviker insyn från grannar. Spabadet bör placeras så nära en dörr som möjligt,
så att man enkelt och snabbt kan gå in i värmen på vintern. När du en gång kommit över
obehaget att gå ut i vinterkylan för att hoppa i badet kommer du att tycka att det är en
fantastisk upplevelse.
När du sedan är redo att gå in i huset igen kommer du att förundras över hur varm din kropp
blivit av badet, och du kommer utan att frysa kunna ta god tid på dig att samla ihop
handdukar och glas, täcka över badet med skyddslocket och gå in i huset ‐ även utan
badrock! Vi rekommenderar alltid att spabadet hålls i drift året om. Den blygsamma
driftskostnaden uppvägs med råge av möjligheten att kunna njuta av härliga vinterbad.
Tack vare de förbättrade funktionerna när det gäller isolering, skyddslock, inställningsbara
timer‐funktioner och tvåhastighetsmotorer blir kostnaden för driften av ett medelstort

inomhus‐ eller utomhusbad från cirka 90‐150 kronor i månaden upp till max 220‐300 kronor i
månaden under vintern för utomhusbad som utsätts för ett hårt vinterklimat.
Om befinner dig på en plats där vintrarna är kalla, inte är så förtjust i vintern eller inte
anordnar så många fester, bör du fundera på att installera ditt spabad inomhus. Vi
rekommenderar inte installationer av spabad i badrum, eftersom baden inte tål användning
av tvål. Dessutom känner sig gästerna sällan bekväma med att sitta i ett spabad i ett
traditionellt badrum. De flesta inomhusbad installeras i källaren. Kontrollera storleken på
dörrposter, hörn och höjden på trappuppgångar innan du väljer storlek och placering för ditt
spabad.
Om ett spabad är för stort för att placera i ett visst utrymme kan du välja ett av
HYDROPOOL:s tvådelade spabad (finns i två olika modeller) som passar de allra flesta
trappuppgångar och dörrposter, och som är lätta att placera i källaren.
VINTERN ÄR BÄSTA SÄSONGEN “Vi använder vårt spabad året runt ‐ det finns inget härligare
än att sitta i Hydropool‐badet mitt i vintern i snöstormen.”

3. Allmänna råd vid installation
Inomhusinstallationer kräver ingen utblåsningsfläkt eller avfuktningsenhet eftersom den
enda fukt som uppstår är då skyddslocket inte är på och spabadet är i användning. Om man
håller ett närliggande fönster öppen medan spabadet används är detta fullt tillräckligt för att
kompensera för den lilla mängd fukt som uppstår. I utrymmen med en takhöjd på 244 cm
eller lägre rekommenderas ett 75 cm djupt spabad för att undvika att badet överbelastar
rummet.
Antihalkbehandlade klinkers rekommenderas vid installation inomhus. Vattenavvisande
inomhus‐/utomhusmatta är dock tillräckligt. Det kan vara bra att även installera en
golvbrunn, men det är endast nödvändigt om du planerar att ha mycket folk i spabadet vilket
kan leda till att mycket vatten stänker ut omkring badet.
Ett vattenfyllt spabad är tungt, varför badet bör placeras på en stadig yta. Om badet placeras
på en veranda eller liknande bör du kontakta en fackman för att vara säker på att den klarar
av tyngden. Om spabadet ska placeras på marken rekommenderar vi placering på en
bottenplatta av porös betong. På platser där det inte finns någon risk för frost eller köld,
eller där du har sandfyllning och inte lera eller andra fyllningar som suger åt sig vatten, är
vanliga trädgårdsplattor eller tegel tillräckligt.
Man bör tänka på att man på ett säkert sätt ska kunna gå i och ur spabadet. Stegplattorna
bör vara antihalkbehandlade. Ett spabad som helt eller delvis är placerat över marknivå och
som man måste kliva över kanten på för att komma i (i motsats till ett helt nedsänkt spabad
som man måste kliva ned i) är säkrare. Handräcken rekommenderas, även om de flesta
spabad utformats för att användarna ska kunna sitta på kanten och glida i och ut ur badet på
ett säkert sätt.

Alla spabad och elektriska apparater inom 3 meter från badet måste skyddas med en GFCI‐
JORDFELSBRYTARE. Det är en säkerhetsanordning som ibland installeras redan i fabriken
direkt i utrustningspaketet. Våra erfarenhet visar dock att anordningen fungerar bättre och
att det mer sällan blir fel på den om den installeras i proppskåpet inomhus . Rådgör med den
elektriker som installerar ditt spabad för mer detaljerad information.

4. Val av färg
Efter att du valt den storlek och form på ditt spabad som bäst passar din familj och livsstil är
det dags att välja färg. Alla HYDROPOOL:s spabadsmodeller finns i en rad olika färger. De
senaste åren har akrylleverantörerna introducerat naturliga granitfärger. HYDROPOOL
erbjuder en rad olika granitfärger till en blygsam extrakostnad. Spabad som utformats
termiskt med en yta i granit tillverkas faktiskt av samma material som vanliga spabad i akryl
och täcks av samma garanti.

5. Val av rätt hydroterapipaket
De flesta modeller finns som Basic (1‐2 jetmunstycken per säte), Regular (1‐2 jetmunstycken
per säte samt ett Power eller Captains Rejuvenator‐säte med flera jetmunstycken) eller
Deluxe med en extra pump och jetmunstycken samt eventuellt ett extra luftmassagesystem.
(Hydropools paket finns i Silver‐, Gold‐, Platinum‐ och Titanium‐serierna.) Baspaketet
(Hydropools Silver‐serie) räcker för de flesta. Kom ihåg att det bubblande
varma vattnet och de mjuka virvlarna som uppstår utan att vattenflödet är på max är
tillräckligt för att du ska få ett ordentligt välmåenderus. Om du däremot vill köpa ett spabad
för att lindra en ond rygg, eller ifall du planerar att bjuda in mycket folk till ditt spabad, bör
du satsa på en modell med flera jetmunstycken, åtminstone på ett säte, och kanske också ett
hydroterapipaket (Hydropools Gold‐, Platinum‐ eller Titanium‐serie med extra
luftflödesfunktion som tillval). Spabad med ett extra luftmassagesystem eller en extra
luftpump och extra jetmunstycken ökar fördelarna och nöjet med spabadet väsentligt. Vi vill
samtidigt understryka att dessa extrafunktioner inte är absolut nödvändiga för att njuta av
en fantastisk badupplevelse.

6. Val av rätt pumpar för ditt spabad
Du bör välja pumpstorlek enligt vattenflöde i liter per minut. Det finns en del missledande
marknadsföring inom spabadsbranschen när det gäller storleken på pumparna. De flesta
pumpmotorer för spabad för hemmabruk är kraftiga 48 Frame‐pumpar med
överdimensionerade pumphjul och motorer med 2 hästkrafter. Dessa pumpar har
ofta en pumpningskapacitet på fler liter per minut än konventionella pumpar med 3, 4 eller
till och med 5 hästkrafter. Därför märker nu de flesta tillverkare av pumpar till spabad samt
de festa spabadstillverkare numera sina pumpar med 4HP, 4.5HP och till och med 5HP. “HP”
betyder här “high performance” eller “hydrotherapy power”, med andra ord att de har en
hög prestanda och är tillräckligt kraftfulla för att klara av hydroterapi, och inte traditionella
hästkrafter.

Faktum är att dessa pumpar alla har den prestanda som krävs, problemet är att kunderna
blir förvirrade, vilket är helt förståeligt. 1998 introducerade en tillverkare en högpresterande
pump‐/motorkombination som de marknadsför som en 56 Frame. Motorns hölje är större än
hos en 48 Frame‐motor, men den är inte lika stor som en traditionell 56 Frame‐motor. Vissa
tillverkare använder numera denna typ av pump till sina spabad, men man bör vara
uppmärksam på att vattenflödet kan vara för starkt och att den extra energi som pumparna
förbrukar kan kräva en strömbrytare på 60 ampere, alternativt att man stänger av
värmesystemet medan jetmunstyckena är igång. Bortsett från den förvirrande frågan om
pumpstorleken är det faktiskt så att du endast behöver en riktig pump på 1,5 eller 2
hästkrafter för att driva en uppsättning på 15 till 20 moderna jetmunstycken.
Vissa spabad på träningscenter och hotell är utrustade med pumpar med 5 eller upp till 10
hästkrafter, men större pumpar krävs för det mesta enbart då själva utrustningen är
lokaliserad på ett betydande avstånd från själva spabaden. På de flesta kommersiella
anläggningar är dessutom badtiden begränsad till högst tio minuter för att undvika köer.
Vattenflödet i de jetmunstyckena är ofta reglerat så att det blir outhärdligt efter några
minuter.
Spabad för hemmabruk är däremot utformade för att användas under en betydligt längre tid
varje gång. Samtidigt som jetmunstyckena har många hydroterapeutiska funktioner är de
också utformade för avslappning och rekreation. Om du vill använda riktigt starka
jetmunstycken kan du stänga av en del av de andra munstyckena eller använda en
omkopplingsfunktion för att få ett starkare vattenflöde från vissa munstycken.
Ett spabad med 10‐20 jetmunstycken är tillräckligt för de flesta. I större spabad för fester
eller spabad som utrustats får särskilda behov av hydroterapi kan man installera fler
jetmunstycken, vilket kräver en extra pump.
Innan man drar den förhastade slutsatsen att fler jetmunstycken och pumpar är bättre, bör
man tänka tillbaka på tiden då man använde stora bensinslukande bilmotorer. De var
visserligen snabba, men 99 % av köparna hade inte behov av det. Trots det slutade det med
att 99 % av dem betalade för den extra hastigheten, både när de köpte bilen och under
bilens hela livstid.

7. Val av rätt filtersystem
De flesta spabad som säljs idag är utrustade antingen med ett flytande insugningsfilter som
suger in vatten via en sidovägg, eller dolt trycksystem. Båda systemen är fullt tillräckliga för
att hålla badvattnet rent. Vi anser att det dolda systemet är bättre, eftersom man kan
använda större filter. Dessutom slipper användarna se det smutsiga filtret, och när filtret
avlägsnas för rengöring är chansen att smuts från filtret faller ner i spabadet mycket liten ‐
något som kan hända med ett flytande insugningsfilter. Den spabadsägare som köper
ett spabad från en tillverkare som HYDROPOOL, som använder den dolda filterlösningen, får
dessutom ett separat system, och slipper besväret med ett flytande filter.
SLAPPNA AV OCH NJUT

“Den inbyggda bottenrengöraren är den absolut bästa funktionen hos mitt spabad. Det är en
bagatell att rengöra spabadet jämfört med mina vänner som har andra typer av spabad.
“Möjligheten att anpassa placeringen av jetmunstyckena var det som övertygade mig om att
köpa ett spabad från Hydropool.”

8. Fabriksmonterad eller montering på plats
Om du väljer ett spabad med fabriksmonterat hölje eller väljer att bygga en egen ställning
eller ett eget hölje i kakel, marmor etc. är en fråga om personlig smak och preferens. Om ditt
spabad ska placeras på en befintlig yta och du planerar att bygga in det i trä är naturligtvis
ett fabriksmonterat hölje att föredra, och också det billigaste alternativet, förutsatt att höljet
passar den miljö där badet placeras. (Om ditt spabad har ett ytterhölje i furu bör du se till att
du även har furuträ till hands för det övriga du ska bygga). Om du däremot vill sänka ner
spabadet i ett ytterhölje av kakel eller liknande bör du se till att spabad utan medföljande
ytterhölje finns i tillverkarens sortiment, eftersom du då sparar pengar. Många spabad säljs
inte utan hölje eftersom tillverkaren inte fabriksinstallerar stödkonstruktioner utan förlitar
sig på höljet som ståd för kanten på spabadet. Om du installerar ett spabad utan ytterhölje
måste du se till att utrustningen skyddas mot regn och snö.

9. Att låsa spabadet
De flesta sparpaket inkluderar ett låsbart skyddslock som utformats för att hålla barn (och
djur) utan tillsyn av vuxen borta, och värmen inne. I de flesta områden räcker det med
skyddslocket, och du behöver inte sätta upp staket runt badet. Vi rekommenderar dock att
du kontaktar lokala myndigheter för mer detaljerad information.

10. Underhåll av spabadet
Spabaden är mycket enkla att underhålla, och kräver bara några minuter av din tid varje
vecka. Det är dock viktigt att komma ihåg att ditt spabad innehåller hett vatten, vilket gör att
korrekt skötsel och användning av underhållskemikalier krävs för att hålla vattnet rent och
säkert att bada i. Vi rekommenderar att du håller en temperatur på 37 till 39 grader i
spabadet året om snarare än höjer och sänker temperaturen
när det används. Inget är mer frustrerande än när du vill använda ditt spabad och sedan
inser att det kommer att ta nästan två timmar att öka temperaturen från nuvarande 27
grader till den temperatur du önskar.
Kom ihåg att månadskostnaden för att hålla igång ett spabad med en programmerbar
filtreringscykel, effektiv isolering och tvåhastighetsmotorer, är väldigt låg.

En mycket liten mängd oxidationsmedel som exempelvis klor eller brom bör tillsättas i
spabadet dagligen, och pH‐värdet (som mäter om vattnet är alkaliskt eller surt) bör mätas
två gånger i veckan.

Vid normal begränsad användning bör man tömma badet och fylla det med nytt vatten
varannan månad. Efter vattenbytet och därefter en gång i veckan bör en liten mängd
komplexbildare eller pannstensinhibitor tillsättas för att skydda värmesystemet och
akrylytan.
FRÅGA DINA VÄNNER
En studie som nyligen genomfördes bland spabadsägare i Nordamerika visade att mer än 88
% svarade att det var relativt lätt att underhålla ett spabad, medan över 96 % skulle
rekommendera sina vänner att köpa ett spabad. Som vi visat här kräver rent och säkert
badvatten endast några minuter av din tid varje vecka.
För att göra underhållet av spabadet ännu enklare rekommenderar vi dig att köpa en
ozonator. Ozonet minskar mängden organiska föroreningar i badvattnet och minskar därför
behovet av att använda klor och brom. Klor och brom måste dock fortfarande användas,
men förbrukningen blir betydligt lägre.
En annan fördel med att utrusta ditt spabad med en ozonator är att den inte påverkar
vattnets pH‐värde i samma utsträckning som klor och brom, vilket gör att du endast behöver
mäta pH‐värdet en gång i veckan då ditt spabad används i normal, begränsad utsträckning.
Då ozon har neutralt pH, krävs mindre balanserande kemikalier än i ett bad som behandlas
med enbart klor eller brom. Därför hävdar många användare att spabad med ozonator har
ett vatten som känns mycket mjukare och som är skonsammare mot känslig hud. Om någon i
din familj har hudproblem bör du överväga att köpa en ozonator. Med en ozonator uppgår
inköpen av kemikalier vid normal, begränsad användning normalt till en ganska blygsam
summa per år. Om du en gång i veckan ägnar några minuter åt att mäta pH‐värdet och
tillsätta en mindre mängd klor och en gång i månaden ägnar tio till femton minuter åt att
rengöra det återanvändbara filtret, kommer du inte att behöva byta vatten i badet oftare än
var fjärde till var femte månad.

11. HYDROPOOL Överträffar konkurrenterna
Det finns inget liknande på marknaden!
Därför är HYDROPOOL:s spabad bättre än konkurrenternas:
1. HYDROPOOL:s spabad klarar fler användare än bad i samma storlek från andra
tillverkare.
2. Varje modell är ytterst bekväm och de flesta modeller kommer med mjuka
nackkuddar.
3. HYDROPOOL:s modeller är utformade för att alla användare ska kunna samtala med
varandra ansikte
mot ansikte. Sätena är utformade så man sitter i en halvliggande ställning i badet.

Detta för att
förhindra att man glider av dem.
4. Spabaden har antingen breda stegplattor eller platta områden att placera fötterna på
vid
änden av varje säte, vilket gör det säkert att stiga i och ur badet.
5. HYDROPOOL:s innerhöljen i fiberglas‐/aluminum garanterar helt räta linjer utan
skavanker.
Billigare spabad har innerhöljen tillverkade i trä, vilket gör att skavanker i materialet
syns
på den färdiga produkten.
Samtliga HYDROPOOL:s spabad är tillverkade i högblank ICI‐akryl. Vissa spabadstillverkare
har övergätt till akryl med ABS‐hölje eller andra plastmaterial som exempelvis Centrex, som
kräver en mindre andel fiberglas. Spabad tillverkade i dessa material är visserligen mycket
hållbara, men vissa köpare har uttryckt att de inte har samma vackra, glansiga yta.
Materialet är inte heller termiskt formbart, vilket gör att de inte uppnår samma
detaljrikedom i formerna som våra spabad, och kan till och med i vissa fall, då baden utsätts
för starkt solsken utan skyddslock, tappa formen och återfå samma platthet som det
ursprungliga materialet alternativt blekas eller missfärgas.
Hydropools stränga kvalitetskontroll i fråga om fiberglasets hållfasthet samt användningen
av högklassig vinylester i det första fästlagret gör våra spabad till marknadens mest
problemfria.
Det ICI‐akrylhölje som vi och de flesta andra större spabadstillverkare använder spricker om
det utsätts för mycket hårda slag med ett skarpt föremål, men är samtidigt lättare att
reparera på plats än andra material. Anledningen till att så få färetag använder materialet
(med undantag av det ICI‐hölje som vi använder) är helt enkelt på grund av att de, till följd av
problem med kvalitetskontroll eller av miljöskäl, antingen inte har möjlighet eller inte vill
använda fiberglas på ett tillfredställande sätt. Det är inget fel på de andra materialen, och de
lämpar sig utmärkt för spabad, men vi önskar samtidigt att de få tillverkare som inte
använder akryl var ärligare med varför de valt andra material.
HYDROPOOL installerar en bottenplatta i trä som fästs med fiberglas på alla spabad ‐ detta
för att se till att spabadet får tillräckligt med stöd. Det innebär att vi inte förlitar oss på
kanten eller höljet som stöd för spabadet. Våra spabad kräver inget ytterhölje som stöd ‐
baden har enbart ett hölje av estetiska skäl.
HYDROPOOL använder endast den allra bästa utrustningen: Waterway‐jetmunstycken, Vico‐
/Ultra Jet‐pumpar, CBM‐ och Balboa‐paket etc. Det finns billigare produkter på marknaden,
men vi föredrar att använda produkter från välkända företag med ett gediget tekniskt
kunnande. Alla HYDROPOOL:s SPABAD har breddavlopp med rörsystem och bottenavlopp i
anslutning till pumparna och grenröret för att säkra ett optimalt vattenflöde och
högeffektiva jetpumpar. Vi installerar aldrig fler jetmunstycken än vad som är möjligt för en
tillfredställande pumpfunktion som ser till att alla jetmunstycken fungerar samtidigt. Vissa
leverantörer installerar fler jetmunstycken trots att det innebär att alla jetmunstycken inte
fungerar samtidigt, vilket betyder att man endast kan ha jetmunstyckena aktiva på två eller

tre säten samtidigt ‐ aldrig alla! Andra installerar grupper av väldigt små jetmunstycken i
klungor, vilket aldrig kan ge en lika effektiv hydroterapi som med större jetmunstycken.
Medan de flesta tillverkare endast erbjuder rörinstallationer som färdiga paket, erbjuder
HYDROPOOL:s återförsäljare en skräddarsydd rörinstallation för ditt spabad anpassat efter
dina särskilda behov.
Alla HYDROPOOL:s spabad vattentestas i minst åtta timmar innan de förses med
isoleringsskum och paketeras. Efter testningen sveps spabaden in i skyddande plast innan
isoleringsskummet appliceras. Detta gör det enkelt att utföra service på badet om det skulle
behövas, eftersom isoleringsskummet inte täcker alla rör och håligheter, vilket ofta är fallet
med andra tillverkare. Efter en reparation kan man sätta tillbaka det skum som skars bort
utan att man behöver använda en otymplig skumningsmaskin.
HYDROPOOL använder ett isoleringsskum med slutna celler, vilket förutom att det ger den
allra bästa isoleringen även bibehåller sin isoleringsförmåga, eftersom materialet inte kan
absorbera fukt. HYDROPOOL:s spabad använder mer isoleringsskum än andra tillverkare,
samtidigt som utrymme lämnas mellan skumlagret över rören och skummet på höljet. Det
går att motorvärmen kan cirkulera i spabadet och minskar den tid då värmesystemet måste
vara på. Därför har också Hydropool en isolering i fyra lager, vilket är det bästa som
finns på marknaden. Den utmärkta isoleringen, kombinerat med den programmerbara
timern eller inprogrammerade filterfunktionen som fungerar dygnet runt, sju dagar i veckan,
gör att kostnaden för att hålla igång ett spabad från HYDROPOOL endast uppgår till några
kronor per dag.

12. HYDROPOOL:s isoleringsprocess
Ett luftfyllt utrymme mellan ytterhöljet och det första skumlagret över de
skyddsfilmförsedda
jetmunstyckena och rören.
Ett första lager skum över de skyddsfilmförsedda jetmotorerna och rören.
Luftutrymme mellan det första skumlagret och skummet på innerhöljet.
Ytterhöljets isolerande egenskaper.
Våra ytterhöljen i cederträ har en ytterskena som förutom att det är snyggt skyddar
spabadets struktur och förhindrar att akrylkanten på badet skadas. Hydropools ytterhöljen
är tillverkade i ugnstorkat, kvistfritt cederträ och håller i många år. De behöver endast
behandlas med ett lager skyddande ytbehandlingsmedel vart annat till vart tredje år. De
avtagbara panelerna gör det lätt att komma åt all utrustning (inte bara elektroniken, som på
de flesta spabad) och samtliga sidor på HYDROPOOL:s ytterhölje kan lätt avlägsnas,
exempelvis vid reparation. En av HYDROPOOL:s bästa egenskaper är den inbyggda
bottenrengöraren. Bottenrengöraren går inte bara fullständigt rent vid de tillfällen då du
tömmer badet och fyller på nytt vatten, utan gör även ditt spabad så gott som underhållsfritt
eftersom mycket små mängder smuts blir kvar på botten av badet. Vid vanlig filtrering
pumpas vatten och smuts kontinuerligt ut via bottensugningen och genom insugningshålen
och vidare till filtret.

När det sedan är dags att tömma badet är det bara att fösta den medföljande gummipluggen
i bräddavloppet för att pumpen ska suga in vattnet från botten på badet och pumpa ut det i
den riktning som din trädgårdsslang är inställd för. Andra typer av spabad kräver att du
köper en våt‐och torrdammsugare för att avlägsna smutsen på botten av badet och en
separat dräneringspump eller våtdammsugare för att avlägsna de sista centimetrarna av
vattnet på botten av badet efter tömning. HYDROPOOL:s bräddavlopp har en bred öppning
och en inbyggd filterkorg som avlägsnar flytande skräp och som inte har något filter inuti
som riskerar att stoppa vattenflödet.
HYDROPOOL:s spabad har ett stort separat filter installerat på trycksidan av pumpen,
som är lätt att komma åt från ovansidan av spabadet. När filtret sitter under
bräddavloppet hindrar det vattenflödet i pumpen och saktar på så vis ned vattentrycket
i jetmunstyckena. När den dras ut i samband med att filtret ska rengöras är det dessutom
lätt att smuts faller ner i badvattnet. Det är bättre att ha ett filter fullt av smutsiga
filtrerade partiklar på en separat plats som inte användarna kan se eller känna lukten av.
HYDROPOOL använder en cirkulationspump med två hastigheter som ger en bättre filtrering
genom att vattnet cirkulerar snabbare och oftare under ett dygn än de mindre och billigare
cirkulationspumpar som vissa tillverkare säljer.

13. HYDROPOOL gör skillnaden
De mindre cirkulationspumparna är visserligen en aning tystare och har en lägre
driftskostnad per timme, men våra större pumpar kan cirkulera samma mängd vatten och ge
samma filtereffekt på tio timmar som de små pumparna klarar av på ett dygn. Detta innebär,
förutsatt man använder timern och pumpen endast är igång i elva timmar, att våra
driftskostnader faktiskt är lägre. För spabad som installeras utomhus bör den lilla skillnaden i
ljudstyrka när pumpen är igång inte utgöra ett problem.
HYDROPOOL är ärliga i sin marknadsföring när det kommer till storleken på pumparna.
Du bör välja pumpstorlek enligt vattenflöde i liter per minut. Det förekommer en del
missledande marknadsföring inom spabadsbranschen när det gäller storleken på pumparna.
De flesta pumpmotorer för spabad för hemmabruk är högpresterande 48 Frame‐pumpar
med överdimensionerade pumphjul och motorer med 2 hästkrafter. Dessa pumpar pumpar
ofta ut fler liter per minut än konventionella pumpar med 3, 4 eller till och med 5
hästkrafter. Därför märker nu de flesta tillverkare av pumpar till spabad samt de flesta
spabadstillverkare numera sina pumpar med 4HP, 4.5HP och till och med 5HP, vilket
betyder att de har en hög prestanda och är tillräckligt kraftfulla för att klara av hydroterapi.
HYDROPOOL installerar också dessa större pumphjul och höljen, men vi är sanningsenliga
när det gäller antal hästkrafter och ger detaljerade förklaringar till de olika modellerna på vår
lista över rekommenderade priser till återförsäljare.
HYDROPOOL är en av de enda spabadstillverkarna som är godkänd enligt följande
säkerhetsstandarder: CSA, Warnock Hershey, ETL, CE, ITS, S

Hydropools garanti är, anser vi, den bästa och mest rättvisa i branschen. Andra garantivillkor
för spabad kan verka längre vid första anblicken (och i vissa fall löjligt mycket längre än
tillverkaren ens varit verksam i branschen) men när du läser det finstilta är vi fast övertygade
om att du kommer att hålla med om att du är väl skyddad när du köper ett spabad från
HYDROPOOL.
Sist men inte minst väljer HYDROPOOL noggrant ut sina återförsäljare för att försäkra oss om
att våra produkter representeras på ett professionellt sätt. Det faktum att du köper ett
spabad från en professionell återförsäljare som inte avsiktligt försökt missleda dig på något
sätt bör vara ytterligare en anledning för dig att överväga ett köp hos oss.
Tack för att du gav oss möjligheten att förklara varfär vi anser att HYDROPOOL:s spabad
tillhör de absolut bästa spabaden i världen. Om du har frågor, tveka inte att kontakta din
lokala HYDROPOOL‐återförsäljare.

14. Varning!
Spabadande rekommenderas inte för gravida kvinnor, barn utan vuxnas tillsyn eller
människor som är berusade av alkohol eller har tagit receptbelagda mediciner, lider av högt
blodtryck eller har hjärtbesvär. Vi rekommenderar dig att läsa tillverkarens manual och
säkerhetsföreskrifter för mer detaljerad information.
Informationen på denna sida är avsedd som ett stöd i ditt val av spabad. Om du anser att en
del av informationen är missledande eller inaktuell ber vi dig meddela oss omgående.

