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Ett varmt bad under bar himmel är REN VARDAGSLYX. 

Året runt - för alla sinnen. Oavsett om du kan vända upp ansiktet och 

blunda mot sommarsolen eller om rimfrosten färgar ögonfransarna vintervita. 

Ta in känslan av bubblande, varmt vatten som omsluter hela kroppen och varsamt 

ger energi åt trötta muskler. Synen av nära och kära som njuter av livet på andra sidan 

badets skimrande dis. Känn hur allt vardagsbrus spolas bort av vattnets rogivande 

porlande. Hur andningen saktar ner och hela du fylls av lugn och harmoni. 

Bara här och nu.

 

Alla våra högkvalitativa spabad är speciellt framtagna för att passa svenska 

förhållanden, så att du kan simma lugnt oavsett väder och vind. 

Med vår byggbara Pro Serie har vi tagit SPABAD TILL EN NY NIVÅ. 

En nivå full av möjligheter som innebär att du kan designa ditt personliga 

spabad och skapa din egen unika badmiljö. Börja med att välja färg på insidan. 

Kanske vill du att vattnet speglas mot en gnistrande vintervit yta. 

Eller antar en varmt gyllene kopparton som för tankarna till ett sent kvällsbad 

i en svensk insjö. Inspirationen till det elegant skifferskimrande badet kommer från 

hav och saltstänkta klippor. Kombinera ditt val med färg på ytterpanel, 

kanske i syfte att matcha, kanske att bilda effektfull kontrast. 

Du kan sedan välja en av våra smarta reningsmetoder som komplement till den 

redan inbyggda digitala vattenanalysatorn. Till sist kan du lägga till 

extrautrustning i form av stämningshöjande ljud- och ljuspaket. 

Dags för premiärdopp i ditt eget personliga spa!

DESIGNA 
DIN EGEN 

BADUPPLEVELSE
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KÄNSLAN

VI BJUDER PÅ INSPIRATIONEN 
DU BEHÖVER BARA VÄLJA KÄNSLA

Tänk vinterbad i en nyss upphuggen isvak, med rimfrost i ögon-

fransarna och pirr i kroppen. Ett sent kvällsdopp i en ljummen 

insjö när älvorna dansar på kapp över vattenytan. Eller ett salt 

morgondopp i havet som en perfekt start på dagen. Ta med dig 

känslan, bygg ditt eget spabad, sen kan du återuppleva den om 

och om igen. Hemma!

Tanken med Pro-serien är just att du ska kunna välja själv. Alla 

delarna går i en färgskala som lånats från vår magiska svenska 

natur med sina unika årstider. Oavsett vilken miljö och vilken 

känsla du vill skapa kring ditt bad, hur många platser du be-

höver och vilken prisnivå som passar just dig - med Svenska 

Pro kan du bada på ditt sätt.

KOMBINERA 
3 INSIDOR MED  

5 PANELER

BYGG DITT EGET SPA.
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BÄTTRE BAD  
MED EN NYPA SALT

SpaFrog-systemet kräver betydligt mindre 

underhåll än rening på traditionellt sätt. 

SpaFrog verkar genom en kombination av 

brom och mineraler och är särskilt fram-

taget för att fungera effektivt i varmt vatten. 

När vattnet flödar genom systemet renas 

och desinficeras det och blir friskt, klart 

och hälsosamt. 

SPA FROG
EN MAGISK GRODA

SpaFrog är ett nytt och effektivt renings- och vattenvårdssystem. Den blir 

visserligen ingen prins när du kysser den, men den håller magiskt 

rent i ditt spabad. På ett riktigt enkelt sätt, det ska ju vara enkelt att bada. 

SpaFrog-systemet är ett lättskött vattenvårdssystem som är speciellt framtaget för att fungera effektivt

i varmt vatten. I kombination med en smart, digital poolvattenanalysator Blue Connect (se sid 11-12) 

som finns inbyggd i alla våra spabad, blir ditt spasystem i stort sett helt underhållsfritt.

Ett saltvattenspa ger en speciell känsla, lite som att bada i havet. Vattnet känns lent och 

lugnande och samtidigt krispigt energigivande. Med en gnutta saltsmak på läpparna kan du förnimma 

saltets läkande effekt. Spabad i saltvatten kräver dessutom mindre kemikalier för att behålla 

badvattnet klart och rent. Samtliga modeller i Pro serien är anpassade för saltvatten.

Saltvattenpaketet från Svenska Pro

26 900:-
REK. PRIS INKL. MOMS

6 730:-
REK. PRIS INKL. MOMS

Vattenrening med SpaFrog-systemet minskar 

behovet av att tillsätta klor. Det gör att badet 

är skonsamt mot hud och ögon så att du 

minimerar risken för fnasig hud och rinnade 

ögon. En annan fördel är att man slipper 

den starka lukten av klor.

Välj doseringsnivå på brom- och mineral-

patronerna och placera dem i karets in- 

byggda SpaFrog-behållare. Du byter sedan 

den ena varje månad, den andra var tredje 

månad. Beroende på hur ofta spabadet an- 

vänds och hur många som badar samtidigt 

kan du enkelt justera doseringen genom att 

vrida på en ratt.

Steg 2 i skapandet av ditt spabad är att välja reningsmetod. Vi erbjuder smidiga lösningar 

i form av Saltvattenpaket eller SpaFrog-systemet. Vill du inte göra något tillval finns 

möjligheten att använda standardlösningar som att manuellt tillsätta klor eller aktivt syre.

BYGG DITT EGET SPA - VÄLJ RENINGSMETOD

SÅ FUNGERAR DET LÄTT ATT SKÖTA SNÄLLT MOT HUDEN
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PÅ VALFRI VÅGLÄNGD

Varför ska bara Näcken få sitta i badet och spela musik? Nu kan du bjuda in 

Lady Gaga, Beethoven eller Elvis till ett dopp. Med vår ljudanläggning sätter du rätt 

våglängd på stämningen i baljan från början. Upplevelsen blir total.

I vårt Premium Soundsystem ingår en kraftfull subwoofer, och två stycken transducers som 

gör hela badkaret till en resonanslåda. En teknik som gör att musiken både hörs och känns.

11 800:-
REK. PRIS INKL. MOMS

BADA I LJUS

Förhöj din badupplevelse ytterligare med vårt eleganta ljuspaket som skapar magisk 

stämning när skymningen faller. Uppgraderingen kan göras på alla modeller i Pro serien.

I ljuspaketet ingår fiberoptisk nivåbelysning i 

vattenlinjen samt belysta reglage.

5 350:-
REK. PRIS INKL. MOMS

För att alla sinnen verkligen ska få sitt har vi skapat möjlighet att lägga till högkvalitativa ljud- och ljuspaket. 

Du gör dina tilläggsval när du beställer ditt spa, så ser vi till att allt är installerat och klart vid leverans.

BYGG DITT EGET SPA - LJUD & LJUS BLIR KRONAN PÅ VERKET
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PH-VÄRDE
VISAR OM VATTNET ÄR 

ALKALISKT ELLER SURTVATTEN
TEMPERATUR

Du har tillgång till din poolrapport via appen Blue Connect,
         som du enkelt laddar ner  till din telefon eller surfplatta. 
               Det allra bästa är att du sen inte ens behöver logga in för 
                      att hålla koll. När åtgärder krävs får du automatiskt notiser 
                            till den enhet du valt. Enklare blir det inte.

Blue Connect är en smart, digital poolvattenanalysator som mäter vattenkvalitet.

Den ger dig löpande information om vilket underhåll poolen behöver för att vattnet 

alltid ska vara rent och kristallklart. Den har järnkoll på din pool helt enkelt.

BLUE CONNECT
DIN DIGITALA BADVAKT

ORP/redox 
KLOR / BROM / AKTIVT SYRE

3 495:-
REK. PRIS INKL. MOMS
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• Alla sittbrunnar och ligglounger är ergonomiskt utformade  

 för att ge din kropp maximal avlastning.

• Vi har extra stort baddjup - kanske marknadens djupaste.

•  Ett spabad ska vara lättskött och bekymmersfritt. Därför   

 använder vi oss av ett helautomatiskt reningssystem plus  

 en SmartClean-funktion som löser upp grövre smuts från   

 botten. Kombinationen ger ett minimalt behov av skötsel.

• Alla våra spabad byggs på gedigen aluminiumstomme.  

 En stabil konstruktion som bibehåller formen och förlänger  

 livslängden på ditt bad.

• Svenska Pro är omsorgsfullt isolerade för att passa i vårt  

 nordiska klimat och spara energi, då vi värnar om vår miljö.

•  Alla våra spabad är fullskummade då våra tester visar att   

 den mer avancerade tekniken med fullskummning är mest  

 energieffektiv, jämfört med den mer vanligt förekommande  

 3-skikts isoleringen med luftspalt.

• Fullskummning innebär: 

 - 3 sidor är fyllda med skumisolering. 

 - Baden är isolerade ända från baljan till sarg. 

 - Serviceluckan till maskinrummet är 3-skikts isolerad.

• Våra bottenplattor är extraförstärkta och dubbelisolerade.  

 Även det gör såklart att du håller nere driftskostnaden.

•  Med vår unika SilentStream-pump badar du i en lätt,  

 men välgörande vattenström som i stort sett är ljudlös.  

 Man vill ju inte bli störd i badet.

• Alla baden är byggda med en separat cirkulationspump,  

 vilket gör driftsäkerheten ännu bättre.

• Väljer du ett spabad med ljudsystem, så får du fyra  

 välljudande högtalare och en kraftig subwoofer i badet,  

 allt för att ge bästa möjliga ljudupplevelse.

Tekniska frågeställningar är inte något man vill ha med sig i badet. Därför tar vi hand 

om dem redan när vi bygger våra spabad. Vi har full koll på vilka krav vårt nordiska klimat och 

miljön ställer på material, teknik och konstruktion. Du kan bara blunda och njuta.

. . .ÄR DET SKÖNT ATT VETA 
ATT DEN REDAN FINNS DÄR

NÄR DU VILL FUNDERA 
PÅ ANNAT ÄN TEKNIK.. .
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AKRYLBELÄGGNING:  Lucite

YTTERBEKLÄDNAD:  Black Oak (standard). Copper. Grey.  
 White. Brushed Nickel.

FÄRG INSIDA:  Snow White (standard). Pearl Shadow.  
 Copper.

LOCK:  Extra tjockt termolock

MÅTT:  2000 x 2000 x 970 mm

ANTAL PLATSER:  6 platser varav 1 ligglounge

VATTENKAPACITET:  1300 liter

VIKT:  290 kg

ELEKTRISKA KRAV:  380V / 50HZ

KONTROLLSYSTEM:  Gecko In.Ye-5 + K500 färgdisplay

VÄRMEAGGREGAT:  4 kW

PUMPAR:  1 st Jet pump Gecko

                            1 st Silent Stream pump

 1 st Cirkulationspump Gecko

MUNSTYCKEN TOTALT:  52 st Rostfria munstycken

VATTENOMKASTARE:  Ja

LUFTOMKASTARE:  Ja

RENINGSSYSTEM:  Helautomatiskt

SMART CLEANING JET:  Ja

UV-RENING:  Ja

UNDERVATTENLJUS, LED:  1 st

BLUE CONNECT:  Ja

LED EXTRA LJUSPAKET:  Tillval möjligt

AUDIO-SYSTEM:  Tillval möjligt

NACKKUDDAR:  3 st

COPPER

TEKNISKA FAKTA

Viken är vårt minsta spabad format- och prismässigt, men en klar aspirant 

på att bli störst när det gäller popularitet. Det finns plats för hela familjen att bada 

tillsammans. Den som är först i plurret kan sträcka ut sig i liggloungen 

medan de andra fyra njuter av härlig massage i sittande läge. 

PEARL SHADOW

SNOW WHITE

GREY WHITE COPPER BRUSHED NICKEL

BLACK OAK

KOMBINERA 
3 INSIDOR MED 

5 PANELER

VIKEN

6 platser varav
1 ligglounge

Svenska Bad
Garantibevis

104 900:-
REK PRIS INKL. MOMS

PRISET AVSER STANDARD KOMBINATION SNOW WHITE / BLACK OAK 

PRISTILLÄGG: VAL AV ANNAN INSIDA + 4 860:- / VAL AV ANNAN UTSIDA + 8 480:-
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Fjorden har två sköna ligglounger och är som gjort för en bad-date på 

tu man hand. Kanske med välkyld, bubblande dryck och levande ljus på 

badkarskanten. Fjordens stämningsskapande vattenfall förhöjer upplevelsen.  

Eller så bjuder du in ett större sällskap som sitter tillsammans.

FJORDEN

SNOW WHITE

COPPER

BLACK OAK WHITE COPPER BRUSHED NICKEL

GREY

PEARL SAHDOW

124 900:-
REK PRIS INKL. MOMS

KOMBINERA 
3 INSIDOR MED 

5 PANELER

AKRYLBELÄGGNING:  Lucite

YTTERBEKLÄDNAD:  Black Oak (standard). Copper. Grey.  
 White. Brushed Nickel.

FÄRG INSIDA:  Snow White (standard). Pearl Shadow.  
 Copper.

LOCK:  Extra tjockt termolock

MÅTT:  2150 x 2150 x 970 mm

ANTAL PLATSER:  6 platser varav 2 ligglounger

VATTENKAPACITET:  1365 liter

VIKT:  330 kg

ELEKTRISKA KRAV:  380V / 50HZ

KONTROLLSYSTEM:  Gecko In.Ye-5 + K500 färgdisplay

VÄRMEAGGREGAT:  4 kW

PUMPAR:  1 st Jet pump Gecko

                            1 st Silent Stream pump

 1 st Cirkulationspump Gecko

MUNSTYCKEN TOTALT:  67 st Rostfria munstycken

VATTENFALL:  1 st

VATTENOMKASTARE:  Ja

LUFTOMKASTARE:  Ja

RENINGSSYSTEM:  Helautomatiskt

SMART CLEANING JET:  Ja

UV-RENING:  Ja

UNDERVATTENLJUS, LED:  1 st

BLUE CONNECT:  Ja

LED EXTRA LJUSPAKET:  Tillval möjligt

AUDIO-SYSTEM:  Tillval möjligt

NACKKUDDAR:  3 st

 

TEKNISKA FAKTA

6 platser varav 
2 ligglounger

Svenska Bad
Garantibevis

PRISET AVSER STANDARD KOMBINATION SNOW WHITE / BLACK OAK 

PRISTILLÄGG: VAL AV ANNAN INSIDA + 4 860:- / VAL AV ANNAN UTSIDA + 8 480:-
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Floden är vårt lyxigaste och rymligaste spabad med plats för många. 

Hur många avgör du själv - det är ju faktiskt hjärterummet som styr...

Med två sköna ligglounger och fyra sittplatser badar du riktigt bekvämt samtidigt 

som du masseras av vattenströmmar från hela 86 jetmunstycken. 

FLODEN

COPPER

148 900:-
REK PRIS INKL. MOMS

AKRYLBELÄGGNING:  Lucite

YTTERBEKLÄDNAD:  Black Oak (standard). Copper. Grey.  
 White. Brushed Nickel.

FÄRG INSIDA:  Snow White (standard). Pearl Shadow.  
 Copper.

LOCK:  Extra tjockt termolock

MÅTT:  2300 x 2300 x 970 mm

ANTAL PLATSER:   7 platser varav 2 ligglounger

VATTENKAPACITET:  1650 liter

VIKT:  400 kg

ELEKTRISKA KRAV:  380V / 50HZ

KONTROLLSYSTEM:  Gecko In.Ye-5 + K800 färgdisplay

VÄRMEAGGREGAT:  4 kW

PUMPAR:  2 st Jet pump Gecko

                            1 st Silent Stream pump

 1 st Cirkulationspump Gecko

MUNSTYCKEN TOTALT:  86 st Rostfria munstycken

VATTENFALL:  2 st

VATTENOMKASTARE:  Ja

LUFTOMKASTARE:  Ja

RENINGSSYSTEM:  Helautomatiskt

SMART CLEANING JET:  Ja

UV-RENING:  Ja

UNDERVATTENLJUS, LED:  1 st

BLUE CONNECT:  Ja

LED EXTRA LJUSPAKET:  Tillval möjligt

AUDIO-SYSTEM:  Tillval möjligt

NACKKUDDAR:  4 st

7 platser varav 
2 ligglounger

Svenska Bad
Garantibevis

BLACK OAK GREY COPPER BRUSHED NICKEL

WHITE

SNOW WHITE

PEARL SHADOW

KOMBINERA 
3 INSIDOR MED 

5 PANELER

PRISET AVSER STANDARD KOMBINATION SNOW WHITE / BLACK OAK 

PRISTILLÄGG: VAL AV ANNAN INSIDA + 4 860:- / VAL AV ANNAN UTSIDA + 8 480:-

TEKNISKA FAKTA
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Med enbart sittplatser och framförallt fyra sköna VIP-platser i hörnen, är 

Källan är det perfekta stället när du vill kombinera avkoppling och umgänge. 

Skönt tillbakalutad mot nackkudden med det varma vattnet virvlande runt kroppen, skapas 

de bästa förutsättningarna för både stimulerande samtal och rogivande tystnad.

KÄLLAN

PEARL SHADOW

124 900:-
REK PRIS INKL. MOMS

AKRYLBELÄGGNING:  Lucite

YTTERBEKLÄDNAD:  Black Oak (standard). Copper. Grey.  
 White. Brushed Nickel.

FÄRG INSIDA:  Snow White (standard). Pearl Shadow.  
 Copper.

LOCK:  Extra tjockt termolock

MÅTT:  2150 x 2150 x 970 mm

ANTAL PLATSER:  7 platser

VATTENKAPACITET:  1365 liter

VIKT:  330 kg

ELEKTRISKA KRAV:  380V / 50HZ

KONTROLLSYSTEM:  Gecko In.Ye-5 + K500 färgdisplay

VÄRMEAGGREGAT:  4 kW

PUMPAR:  1 st Jet pump Gecko

                            1 st Silent Stream pump

 1 st Cirkulationspump Gecko

MUNSTYCKEN TOTALT:  56 st Rostfria munstycken

VATTENOMKASTARE:  Ja

LUFTOMKASTARE:  Ja

RENINGSSYSTEM:  Helautomatiskt

SMART CLEANING JET:  Ja

UV-RENING:  Ja

UNDERVATTENLJUS, LED:  1 st

BLUE CONNECT:  Ja

LED EXTRA LJUSPAKET:  Tillval möjligt

AUDIO-SYSTEM:  Tillval möjligt

NACKKUDDAR:  4 st

TEKNISKA FAKTA

7 platser
Svenska Bad
Garantibevis

SNOW WHITE

COPPER

BLACK OAK GREY WHITE BRUSHED NICKEL

COPPER

KOMBINERA 
3 INSIDOR MED 

5 PANELER

PRISET AVSER STANDARD KOMBINATION SNOW WHITE / BLACK OAK 

PRISTILLÄGG: VAL AV ANNAN INSIDA + 4 860:- / VAL AV ANNAN UTSIDA + 8 480:-
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Forsen är en plats för gemenskap. En plats som erbjuder extra allt. Dubbla jetpumpar 

skapar bubblor och strömmar som omsluter din kropp totalt och därmed ger ljuvlig vattenterapi. 

Kompletterar du sen med extrautrustning i form av skönt ljud via vårt kraftfulla audiosystem

 eller ett stämningsfullt led-ljuspaket, så får du verkligen ett spa de luxe.

FORSEN

SNOW WHITE

PEARL SHADOW

COPPER

BLACK OAK GREY WHITE COPPER

BRUSHED NICKEL

KOMBINERA 
3 INSIDOR MED 

5 PANELER

148 900:-
REK PRIS INKL. MOMS

AKRYLBELÄGGNING:  Lucite

YTTERBEKLÄDNAD:  Black Oak (standard). Copper. Grey.  
 White. Brushed Nickel.

FÄRG INSIDA:  Snow White (standard). Pearl Shadow.  
 Copper.

LOCK:  Extra tjockt termolock

MÅTT:  2300 x 2300 x 970 mm

ANTAL PLATSER:   8 platser

VATTENKAPACITET:  1650 liter

VIKT:  400 kg

ELEKTRISKA KRAV:  380V / 50HZ

KONTROLLSYSTEM:  Gecko In.Ye-5 + K800 färgdisplay

VÄRMEAGGREGAT:  4 kW

PUMPAR:  2 st Jet pump Gecko

                            1 st Silent Stream pump

 1 st Cirkulationspump Gecko

MUNSTYCKEN TOTALT:  63 st Rostfria munstycken

VATTENOMKASTARE:  Ja

LUFTOMKASTARE:  Ja

RENINGSSYSTEM:  Helautomatiskt

SMART CLEANING JET:  Ja

UV-RENING:  Ja

UNDERVATTENLJUS, LED:  1 st

BLUE CONNECT:  Ja

LED EXTRA LJUSPAKET:  Tillval möjligt

AUDIO-SYSTEM:  Tillval möjligt

NACKKUDDAR:  4 st

TEKNISKA FAKTA

Svenska Bad
Garantibevis8 platser

PRISET AVSER STANDARD KOMBINATION SNOW WHITE / BLACK OAK 

PRISTILLÄGG: VAL AV ANNAN INSIDA + 4 860:- / VAL AV ANNAN UTSIDA + 8 480:-
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DESIGN & KVALITET 
Vår kunskap sträcker sig hela vägen från ritbordet där våra bad designas, till  

materialval och de tekniska lösningarna bakom skalet. Vi arbetar aktivt med design  
och kvalitet för att ge dig en helt bekymmersfri badupplevelse. 

Vårt mål är att leverera hög kvalitet till ett lågt pris.

TRE ÅRS GARANTI
Vi vill att du ska känna dig helt trygg med våra bad och lämnar därför alltid 3 års garanti.

LEVERANSER
Eftersom karen i Pro Serien skapas specifikt enligt dina egna önskemål, 

blir de en beställningsvara med levereras enligt bekräftelse vid orderläggning.

LOKAL SERVICE & SUPPORT
Du kan alltid nå vår specialiserade serviceavdelning som ger dig snabb service och 

hjälp om något skulle hända. Alla våra servicemedarbetare är utbildade specialister på spabad  
och vi uppdaterar dem ständigt med nya kunskaper för att alltid ligga steget före.

Att bada ska vara en ren njutning. Och helt bekymmersfritt. 

Med mer än 20 års erfarenhet, vet vi vad som krävs 

för att du ska få en bra badupplevelse.

ATT BADA SKA VARA TRYGGT
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NÄR DU VILL 
BADA SKA DET BARA

FLYTA PÅ

Svenska Bad AB är ett företag som rankats med högsta kreditvärdighet av Soliditet.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET.
SÅ ATT DU KAN HANDLA TRYGGT.

INSTALLATION OCH FÖRBEREDELSER

Att installera ett spabad från Svenska Bad är lätt.

Våra spabad levereras kompletta och är färdiga att installeras.

PLACERING Spabadet placeras på en plan, packad yta, 

exempelvis ett trädäck eller marksten (ej direkt på en gräsmatta).

ELANSLUTNING All elanslutning måste utföras av en behörig elektriker.

PÅFYLLNING Använd trädgårdsslangen för att fylla badet med vatten.



A
lla prisuppgifter i katalogen är rekom

m
enderade priser inklusive m

om
s. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vissa färger är svåra att återge i tryck och överensstäm

m
er därför inte alltid exakt m

ed verkligheten.

SVENSKA PRO SÄLJS VIA ÅTERFÖRSÄLJARE I HELA SVERIGE.

UPPDATERAD BUTIKSLISTA HITTAR DU PÅ svenskabad.se

info@svenskabad.se  I  svenskabad.se  I  +46 (0)325 – 300 40


