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KVALITET, FUNKTION
OCH DESIGN

Svenska Neptun AB är ett av de äldsta företagen i branschen. Sedan starten
1991 har vi under årens lopp hela tiden utvecklat och finslipat vårt koncept:
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Kvalitet - Funktion - Design
Vi har även introducerat världens första badkar i kolfiber! (Se sid. 86-87)
I år lanserar vi även två exklusiva badkarsmodeller i materialet Solid Surface.
(Se sid. 82-85)

Rubin Singel
Rubin Duo
Rubin DuoMax
Citrin 1500
Citrin 1600
Citrin 1700
Smaragd 1600
Smaragd 1700
Aventurin
Diamant Singel
Diamant Duo
Tanzanit
Briljant

Vi presenterar ett högklassigt sortiment av badkar, bubbelbad, massagebad
och utomhusspa.
Våra massagebadkar är rikligt utrustade med världsunika detaljer såsom
Arm- och handledsmassage och SmartZon®. (Se sid. 4-5)

”Neptun - Mer än 25 år i branschen!”

Vår tanke och filosofi är att du under många år skall kunna njuta
av vår produkt och känna välbefinnande och avkoppling på ett komfortabelt
och tryggt sätt. Den rikliga standardutrustningen i ett Neptun massagebadkar
eller utomhusspa är ofta tillval hos andra fabrikat.
I vårt breda sortiment finner du självklart en produkt som passar
just dig och din familj. Genom vårt rikstäckande nätverk av
återförsäljare och service finns vi alltid nära dig.

BADKAR

Väl mött!

KOMFORT

B

Per Adolfsson med personal
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Granit 1600
Ametist 1500, 1600
Ametist 1700, 1800
Topas 1500, 1600
Topas 1700
Dolomit 1700
Onyx Singel
Onyx Duo
Azurit Singel
Azurit Duo
Akvamarin

BESTÄLLNINGSVARA
TILLVAL
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Genom akupressur via 18 Nanojets,
9 st under varje fot, triggas de viktigaste punkterna under fötterna,
vilket påverkar din hälsa och
välbefinnande.

Vi på Neptun är stolta över att vara enda företaget i
världen som tillverkar lyxiga massagebadkar med en
effektiv arm- och handledsmassage.

18 Nanojets, 9 under
varje fot, triggar de
viktigaste punkterna
under dina fötter.

Smart Zon® finns som tillval i de
flesta badkar med komfortutförande.
Se under respektive badkarsmodell.

ARM- OCH HANDLEDSMASSAGE

SmartZon®

Det finns idag ingen motsvarighet
till Smart Zon® i badkarsbranschen
och Neptun visar där med än en
gång att vi leder utvecklingen av
framtidens massagebadkar.

”Världens enda massagebadkar med
arm- och handledsmassage!”

Du tillhör kanske kategorien som har trötta armar och ömma
handleder efter en lång arbetsdag vid datorn eller liknande
påfrestande arbete med armar och handleder.
Vår unika arm- och handledsmassage ingår som standard om du
köper något av följande massagebadkar:

SMARTZON ® FOTMASSAGE

ARM- OCH HANDLEDSMASSAGE

Neptun är först igen! Som marknadsledande producent
av massagebadkar presenterar vi nu en världsunik
fotmassage - Smart Zon® – där vi rent medicinskt ger
funktionen och ordet massage i våra badkar en helt
ny dimension.

ARM- OCH
HANDLEDSMASSAGE

Citrin, Smaragd, Onyx Singel eller Onyx Duo.

”SmartZon - Fotmassage på riktigt!”
®

Arm- och handledsmassage i
modellerna Smaragd och Onyx.

SMARTZON ® FOTMASSAGE

SMARTZON ®
FOTMASSAGE PÅ RIKTIGT!

INFORMATION
Smart Zon® fotmassage lindrar
bl.a ryggbesvär, migrän och
diabetes, samt förbättrar sömn,
stärker immunförsvar och är
avstressande.
Smart Zon® ger dessutom bättre
blodcirkulation samt stimulerar
de reflexpunkter under fötterna
som har sin motsvarighet i de
inre organen i kroppen.

4

Arm- och handledsmassage i
modell Citrin.
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STANDARDUTRUSTNING
KOMFORT
KO M F

På detta uppslag vill vi illustrera skillnaden mellan
den utrustning badkar i komfortutförande har som
standard och de tillval som finns att välja emellan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observera att utrustningen skiljer sig åt mellan
olika modeller. Se under respektive badkarsmodell
vilken utrustning som är standard samt vilka tillval
som är möjliga.
Standard i komfortutförande har:
Driftsäker pneumatisk styrning.
Massagesystem med luft och vatten.

TILLVAL
KOMFORT

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Tystgående highflow pump.

Tillvalsrutan talar om vilka tillval som är möjliga
under respektive modell.
Vänster

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.050:2.050:1.550:1.550:-

Vänster
Rygg

Fot

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

Höger

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

Vid val av frontpanel bestäms riktningen sett utifrån
sittplatsen (se ovan). Då badkaret har två sittplatser,
tala med din återförsäljare då panelerna är beroende
av hur knappar och blandare placeras.
Värmare 1500 W (1,5 kW)

Kromade jetmunstycken och vred.
Nackkudde till respektive sittplats

Ryggmassage - Roterande
munstycken i ryggen

Djupa badkar

Fot

Rygg

Höger

Värmare 3000 W (3,0 kW)

Pris

23.990:Riktbara multijets i sidorna

Smart Zon® fotmassage

Luftmassage - Airblower

Styrventil - Fördelar
massageeffekten mellan:
• Rygg
• Fötter
• Sidor

Breddavlopp
Vred för luftinblandning, rygg
Highflow pump till/från
L.E.D. belysning till/från
Vred för luftinblandning, fötter & sidor

6
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Fotmassage

L.E.D-lampa med färgväxling - Chromoterapi

Avlopp med pop up-ventil
Säkerhetsinsug
L.E.D. belysning med vit färg

Alternativt val:

Blandarpaket med
duschhandtag
Termostatblandarpaket
med duschhandtag
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DIN TRYGGHET

VILLKOR

28 år i branschen – många års erfarenhet med gedigna kunskaper och är
idag ett av dom äldsta företagen i branschen. Genom egen produktutveckling och design är vi idag marknadsledande.
Samtliga produkter är testade och följer de krav samt anvisningar som
elsäkerhetsverket föreskriver.
Vi använder riktig sanitetsakryl av högsta kvalité från en av världens
största tillverkare – LUCITE.
Vi erbjuder branschens bästa garantipaket – se sidan 9.

DIN TRYGGHET

Samtliga badkarsmodeller har ett väl tilltaget baddjup, upp till 54 cm.
Alla massagebadkar har ett självdränerande system. Inget restvatten
står kvar i slangar eller pumpar.
Arm- och handledsmassage är världsunikt i våra modeller:
Citrin, Smaragd, Onyx Singel och Onyx Duo.

Neptun har marknadens bästa garantivillkor, säkert och
tryggt för dig som konsument.
Vårt rikstäckande nätverk av återförsäljare och
serviceorganisation gör att vi alltid är nära dig.

DIN TRYGGHET

Egendesignade, tystgående, kraftfulla, gummiupphängda highflow
pumpar för en maximal massageeffekt.

VILLKOR

Badkar och massagebadkar
”Din trygghet och dina fördelar när du väljer
ett Neptun massagebadkar!”

3
15

års garanti

VILLKOR

Jetmunstyckena i våra massagebadkar har en medicinskt utprovad
placering för en optimal massageeffekt, alltid roterande ryggjets.

års akrylgaranti

Stabila och robusta benställningar med justerbara stödfötter.
Den rikliga och kvalitetssäkrade standardutrustningen i ett Neptun
massagebadkar är ofta dyra tillval hos andra tillverkare.
Neptun har ett av marknadens bredaste sortiment av badkar,
massagebadkar, utomhusspa och behandlingsbadkar för proffsbruk.
Fraktfri leverans inom Sverige - Bekvämt och praktiskt.
Rikstäckande sälj- och serviceorganisation (se sid. 96), alltid nära dig.

8
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Andra garantier gäller vid kommersiell användning av våra produkter.
För vidare information om garanti, se respektive användarmanual.
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REKTANGULÄRA BADKAR

I vår serie rektangulära badkar finner du ett stort
sortiment i varierande längder från 1500 – 1900
mm, allt från standardbadkar till exklusiva
modeller med t.ex. vår unika arm- & handledsmassage, samtliga med bra baddjup och
komfortabel rygglutning.
För att göra det enkelt för dig så finner du ofta en
och samma modell i nästan samtliga storlekar,
vilket innebär att när du finner din favoritmodell
så finns den nästan alltid i en längd och storlek
som passar i ditt utrymme.
Ett rektangulärt badkar ger alltid bästa massageeffekt pga att du befinner dig nära samtliga
jetmunstycken med hela kroppen.
Välj till den front eller gavel som passar i just ditt
utrymme. Tänk på placeringen av badkaret i ditt
badrum så att ditt val av front och gavel blir rätt.
Oberservera att angivna mått vid respektive
badkar är utan front och gavel.
INFORMATION
Flera av Neptuns produkter
kan skräddarsys med tillbehör
enligt dina önskemål.
Våra standardutföranden och
mest populära lösningar kategoriseras enligt färgkoderna
nedan.

Finansiering badkar
Med Neptunkortet kan du få finansiering räntefritt upp till 24
månader, maxbelopp 60.000 kr. Uppläggningsavgift och aviavgift
tillkommer.

BADKAR
KOMFORT

B

•
•
•

BESTÄLLNINGSVARA
TILLVAL

10
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Dela upp din betalning
Smartare än kontant
Räntefritt upp till 24 månader
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BA DK
Teknisk info: Granit 1600

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1575 x 760 mm
Vattenvolym (utan badande): 265 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

Allt detta på en yta som kan jämföras med måtten på ett vanligt
standardbadkar.

REKTANGULÄRA BADKAR

GRANIT 1600

Bilderna visar utförande: Badkar med tillval frontpanel vänster och gavel rygg.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

”Granit - Ett av marknadens djupaste
rektangulära badkar”

Fotplacering
V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Frontplaceringar:
Vänster
Rygg

Fot
Höger

Pris

Pris

11.990:-

23.990:-

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.490:2.490:1.790:1.790:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.490:2.490:1.790:-1.790:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

2.990:5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

GRANIT 1600

Granit har en praktisk lösning och design, med en given duschplats i fotändan av karet.

O RT

REKTANGULÄRA BADKAR

GRANIT 1600

KO M F

AR

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.

12
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BA DK
Teknisk info: Ametist 1500
Yttermått: 1495 x 780 mm

Ametist har en unik design i kombination med inslag av trä
i form av en bricka i massiv ek som smälter väl in i badkarets
form på ett elegant sätt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenvolym (utan badande): 205 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Teknisk info: Ametist 1600
Yttermått: 1595 x 780 mm
Vattenvolym (utan badande): 230 L
upp till breddavlopp

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Nackkudde Ergobad.
Träbricka i ek.

Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Fotplacering
V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande
Frontplaceringar:
Vänster
Rygg

Fot
Höger

”Ametist är ett av våra mest sålda
rektangulära massagebadkar”

Pris
mod. 1500

Pris
mod. 1600

Pris
mod. 1500

Pris
mod. 1600

11.990:-

12.490:-

23.990:-

24.490:-

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.390:2.390:1.695:1.695:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Ametist 1500

2.390:2.390:1.695:1.695:-

2.990:5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

AMETIST 1500, 1600

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel höger, gavel fot och Blandarpaket.

REKTANGULÄRA BADKAR

AMETIST 1500, 1600

Badkaret för dig som söker en modell med läcker design, unik
komfort och bra baddjup.

Nackkudde Ergobad
Träbricka i ek.

O RT

REKTANGULÄRA BADKAR

AMETIST 1500, 1600

KO M F

AR

Ametist 1600

En träbricka i ek ingår som standard i Ametist.

14
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BA DK
Teknisk info: Ametist 1700
Yttermått: 1695 x 800 mm

Ametist har en unik design i kombination med inslag av trä
i form av en bricka i massiv ek som smälter väl in i badkarets
form på ett elegant sätt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenvolym (utan badande): 250 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Teknisk info: Ametist 1800
Yttermått: 1795 x 820 mm
Vattenvolym (utan badande): 265 L
upp till breddavlopp

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Nackkudde Ergobad.
Träbricka i ek.

Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Fotplacering
V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande

Pris
mod. 1700

Pris
mod. 1800

Pris
mod. 1700

Pris
mod. 1800

12.990:-

13.490:-

25.490:-

25.990:-

Frontplaceringar:

Tillval

Vänster
Rygg

Fot
Höger

”Ametist är ett av våra mest sålda
rektangulära massagebadkar”

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.490:2.490:1.790:1.790:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Ametist 1700

2.490:2.490:1.790:1.790:-

2.990:5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

AMETIST 1700, 1800

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel höger, gavel fot och Blandarpaket.

REKTANGULÄRA BADKAR

AMETIST 1700, 1800

Badkaret för dig som söker en modell med läcker design, unik
komfort och bra baddjup.

Nackkudde Ergobad
Träbricka i ek.

O RT

REKTANGULÄRA BADKAR

AMETIST 1700, 1800

KO M F

AR

Ametist 1800

En träbricka i ek ingår som standard i Ametist.

16
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BA DK
Teknisk info: Topas 1500

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1500 x 760 mm

Topas har rena linjer, minimalistisk form, bra komfort och ett
generöst baddjup.

Vattenvolym (utan badande): 215 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

Integrerad nackkudde och en läcker design på front & gavel.
Topas är för dig som söker något utöver det vanliga.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Teknisk info: Topas 1600

REKTANGULÄRA BADKAR

Vattenvolym (utan badande): 225 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Fotplacering
V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

Pris
mod. 1500

Pris
mod. 1600

Pris
mod. 1500

Pris
mod. 1600

H

Standardplacering blandare,
högerutförande

11.490:-

11.990:-

23.490:-

23.990:-

Frontplaceringar:

Rygg

Fot
Höger

” Topas är ett populärt inslag i vårt sortiment,
en specialdesignad rektangulär modell.”

www.svenskaneptun.se

Tillval

Vänster

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.390:2.390:1.690:1.690:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.390:2.390:1.690:1.690:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Topas 1500

18

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

TOPAS 1500, 1600

TOPAS 1500, 1600

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel höger och gavel fot.

Yttermått: 1600 x 760 mm

O RT

2.990:5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

REKTANGULÄRA BADKAR

TOPAS 1500, 1600

KO M F

AR

Topas 1600

Spabad & vardagsglädje
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BA DK
Teknisk info: Topas 1700

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1700 x 760 mm

Topas har en minimalistisk design och form i kombination med
en ryggvänlig komfort.

Vattenvolym (utan badande): 230 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

Kärlek vid första ögonkastet och en lyxig känsla när man sjunker
ner i badet.

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Fotplacering
V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande
Frontplaceringar:
Vänster
Rygg

Fot
Höger

Pris

Pris

12.490:-

24.490:-

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.490:2.490:1.790:1.790:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.490:2.490:1.790:1.790:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

”Vår modell Topas finner du här i en större
storlek, för dig som har gott om plats”

TOPAS 1700

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel höger och gavel fot.

TOPAS 1700
REKTANGULÄRA BADKAR

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

O RT

2.990:5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

REKTANGULÄRA BADKAR

TOPAS 1700

KO M F

AR

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
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BA DK

DOLOMIT 1700

Teknisk info: Dolomit 1700

AR

Nackkudde Ergobad.

Yttermått: 1700 x 700 mm

Dolomit 1700 har en stilren design med en skön och komfortabel
rygglutning för båda.

Vattenvolym (utan badande): 215 L
upp till breddavlopp

Dolomit är lika fint oavsett om man kaklar in eller väljer något
av våra front- och gavelalternativ.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Fotplacering
Standardplacering blandare

Vid beställning av front var god
konsultera din säljare, då valet av
front är beroende på hur blandare
och manöverknappar placeras.

Pris

12.490:Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Dolomit 1700 går ej att beställa
med massagesystem.

”Ett duobadkar för er som ofta och gärna
badar två personer”

2.490:2.490:1.790:1.790:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

DOLOMIT 1700

Frontplaceringar:

5.790:-

REKTANGULÄRA BADKAR

Bilderna visar utförande: Endast badkar med tillval frontpanel höger och gavel fot.

DOLOMIT 1700
REKTANGULÄRA BADKAR

Komfort: 230 V, 1x10 A

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.
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BA DK
Teknisk info: Onyx Singel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenvolym (utan badande): 300 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

ONYX SINGEL

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel höger och Blandarpaket.

Bra för dig som känner att handleder och armar värker efter
dagens arbete eller vid reumatisk värk.

Fotplacering
V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
22-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Arm- och handledsmassage
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Frontplaceringar:
Vänster
Rygg

Fot
Höger

Pris

Pris

15.990:-

34.990:-

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.590:2.590:1.600:1.600:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.590:2.590:1.600:1.600:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

”Ett badkar med integrerade armstöd och en
komfort som få har i denna branschen”

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

ONYX SINGEL

Väljer du Onyx Singel i komfortutförande så får du som standard
vår unika och effektiva arm- och handledsmassage integrerat i
armstöden.

REKTANGULÄRA BADKAR

Integrerad nackkudde.

Yttermått: 1690 x 960 mm

O RT

REKTANGULÄRA BADKAR

ONYX SINGEL

KO M F

AR

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.

24

Arm- och handledsmassage ingår som standard i Onyx Singel.
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BA DK
Teknisk info: Onyx Duo

Integrerade nackkuddar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1800 x 960 mm
Vattenvolym (utan badande): 340 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Onyx Duo är ett fullfjädrat massagebadkar för dig som
vill ha det bästa.

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel och Blandarpaket.

ONYX DUO
REKTANGULÄRA BADKAR

Fotplacering

”Onyx Duo är en storasyster till Onyx Singel,
en optimal modell för två personer”

V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
36-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Arm- och handledsmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerade nackkuddar.

Frontplaceringar:
Vid beställning av front var god
konsultera din säljare, då valet av
front är beroende på hur blandare
och manöverknappar placeras.

Pris

Pris

17.490:-

36.990:-

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.790:2.790:1.890:1.890:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

5.790:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.790:2.790:1.890:1.890:-

ONYX DUO

Onyx Duo är designad för er som sätter högt värde på komfort,
effektiv massage, design och lyxig utformning. Arm- och
handledsmassage ingår som standard när du väljer
komfortutförande.

O RT

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

REKTANGULÄRA BADKAR

ONYX DUO

KO M F

AR

Arm- och handledsmassage ingår som standard i Onyx Duo.
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BA DK
Teknisk info: Azurit Singel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenvolym (utan badande): 290 L
upp till breddavlopp

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel höger, gavel fot och SmartZon® fotmassage.

Komfort: 230 V, 1x10 A

AZURIT SINGEL

Ett skönt skumbad i en Azurit är välbefinnande på högsta nivå.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Fotplacering
V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Frontplaceringar:
Vänster
Rygg

Fot
Höger

Pris

Pris

14.990:-

26.990:-

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.590:2.590:1.890:1.890:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.590:2.590:1.890:1.890:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

”Azurit Singel är ett snyggt och stilrent badkar”
Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

2.990:5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

AZURIT SINGEL

Azurit Singel är helt i linje med dagens design och minimalistiska tänkande. Azurit är för dig som gillar design och funktion i
kombination med ett bra baddjup.

REKTANGULÄRA BADKAR

Integrerad nackkudde.

Yttermått: 1800 x 810 mm

O RT

REKTANGULÄRA BADKAR

AZURIT SINGEL

KO M F

AR

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.
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BA DK
Teknisk info: Azurit Duo

Intergrerade nackkuddar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1900 x 910 mm
Vattenvolym (utan badande): 330 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

I Azurit Duo kan två personer på ett komfortabelt sätt njuta och
koppla av. Den breda sargkanten inåt väggen bildar en praktisk
avställningsyta för t.ex. levande ljus eller ett glas vin.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

REKTANGULÄRA BADKAR

AZURIT DUO

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel, gavel och Blandarpaket.

Fotplacering

”Azurit Duo är en av de senaste nyheterna i
vårt breda sortiment”

V

Standardplacering blandare,
vänsterutförande

H

Standardplacering blandare,
högerutförande

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
24-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerade nackkuddar.

Frontplaceringar:
Vid beställning av front var god
konsultera din säljare, då valet av
front är beroende på hur blandare
och manöverknappar placeras.

Pris

Pris

16.990:-

34.990:-

Tillval
Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

Tillval
2.790:2.790:1.890:1.890:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

5.790:-

Front vänster:
Front höger:
Gavel rygg:
Gavel fot:

2.790:2.790:1.890:1.890:-

AZURIT DUO

Azurit Duo är ett riktigt bra massagebadkar med väl tilltagna
mått för dig som har gott om plats.

O RT

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

REKTANGULÄRA BADKAR

AZURIT DUO

KO M F

AR

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.
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Teknisk info: Akvamarin

Integrerade nackkuddar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1800 x 1550 mm

Akvamarin är som gjort för dig som tycker om att bada och njuta
länge. Ergonomiskt välformade rygg-lutningar och ett fantastiskt
utrymme att verkligen sträcka ut ordentligt.

Vattenvolym (utan badande): 480 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

REKTANGULÄRA BADKAR

AKVAMARIN

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval Blandarpaket.

Barnens favoritplats för lite lek och plask.

”Badkaret med garanterad plats för
hela familjen”

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
26-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerade nackkuddar.

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

21.990:-

35.990:-

Tillval

Tillval

OBS! Akvamarin är endast
avsedd för inbyggnad.

OBS! Akvamarin är endast
avsedd för inbyggnad.

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

AKVAMARIN

AKVAMARIN

KO M F

AR

REKTANGULÄRA BADKAR

BA DK

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.
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HÖRNBADKAR
INFORMATION
Flera av Neptuns produkter
kan skräddarsys med tillbehör
enligt dina önskemål.

Välkommen till vårt innehållsrika avsnitt med hörnbadkar, vi har
garanterat ett alternativ som passar just dig och som samtidigt uppfyller dina krav och förväntningar på ett riktigt massagebadkar.

Våra standardutföranden och
mest populära lösningar kategoriseras enligt färgkoderna
nedan.

Ett av världens bästa massagebadkar, modell Citrin som finns i tre
storlekar, är ett fantastiskt badkar där vi kombinerat design, komfort och hydromassagefunktion.

BADKAR
KOMFORT

B

I vår serie hörnbadkar finner du allt från mindre modeller för
trånga utrymmen till stora rymliga modeller med gott om plats för
två personer, samtliga med bra baddjup.

BESTÄLLNINGSVARA
TILLVAL

Lite lek med barnen eller en avslappnande mysig stund på kvällen,
ett stort rymligt hörnbadkar är lika optimalt vid alla tillfällen och
stunder när man vill förgylla tillvaron.

Vi på Neptun är stolta över
att vi under många år kunnat
presentera ett av Sveriges
mest sålda hörnbadkar DIAMANT DUO, ”Mest för pengarna”
enligt tidningen Leva & Bo.
Observera att angivna mått vid
respektive badkar är utan front.

Finansiering badkar
Med Neptunkortet kan du få finansiering räntefritt
upp till 24 månader, maxbelopp 60.000 kr.
Uppläggningsavgift och aviavgift tillkommer.
•
•
•

34

Dela upp din betalning
Smartare än kontant
Räntefritt upp till 24 månader
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Teknisk info: Rubin Singel

Vattenvolym (utan badande): 314 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

Finns både i höger- och vänsterutförande.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Bilderna visar: Komfort i högerutförande med tillval frontpanel och Blandarpaket.

RUBIN SINGEL
HÖRNBADKAR

36
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1500 x 1000 mm
Vid tillval av front bygger denna
35 mm utöver måtten ovan.

Perfekt för dig som har ett litet och trångt utrymme i badrummet.
Passar bra om du inte vill utesluta någon annan del av badrumsinredningen för att få plats med ett badkar.

”Rubin Singel är ännu en modell i vår serie av
djupa badkar och med en underbar komfort”

Integrerad nackkudde.

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

12.990:-

21.990:-

Tillval

Tillval

Frontpanel:

3.690:-

Frontpanel:

3.690:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

RUBIN SINGEL

RUBIN SINGEL

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Rubin Singel,
vänsterutförande

Rubin Singel,
högerutförande

Spabad & vardagsglädje
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Teknisk info: Rubin Duo

Vattenvolym (utan badande): 360 L
upp till breddavlopp

Vi har tack vare designen tagit vara på ytan inuti badkaret till
100%, lyxigt stort med bra komfort och baddjup. Dubbla nackkuddar och matchande handtag ingår som standard.

Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Bilderna visar: Komfort i högerutförande med tillval frontpanel och Blandarpaket.

RUBIN DUO
HÖRNBADKAR

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

13.490:-

26.990:-

Tillval
Frontpanel:

Tillval
3.690:-

Frontpanel:

3.690:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Rubin Duo, vänsterutförande

www.svenskaneptun.se

00-180 mm

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.
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Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
18-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerade nackkuddar.

Rubin Duo, högerutförande

100-180 mm

”Den spännande formen och möjligheten att
kunna välja höger– och vänsterutförande”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1585 x 1245 mm
Vid tillval av front bygger denna
35 mm utöver måtten ovan.

Rubin Duo har gott om plats för två personer på en liten yta.
Detta gör den till vår bästsäljare bland oliksidiga hörnbadkar.

Läcker design på frontpanel.

Integrerad nackkudde.

O RT

RUBIN DUO

RUBIN DUO

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Spabad & vardagsglädje
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Teknisk info: Rubin DuoMax

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1790 x 1295 mm
Vid tillval av front bygger denna
35 mm utöver måtten ovan.

Här har man gott om plats och kan sträcka ut sig ordentligt.

Vattenvolym (utan badande): 436 L
upp till breddavlopp

Det generösa utrymmet i detta badkar gör det till ett självklart
val för dig som har gott om plats i badrummet.

Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Bilderna visar: Komfort i högerutförande med tillval frontpanel och Blandarpaket.

Finns i både vänster- och högerutförande.

”Här presenterar vi det största badkaret
i Rubinserien”

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
18-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerade nackkuddar.

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

14.490:-

28.990:-

Tillval
Frontpanel:

Tillval
4.190:-

Frontpanel:

4.190:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

HÖRNBADKAR

RUBIN DUOMAX

Integrerad nackkudde.

O RT

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

RUBIN DUOMAX

RUBIN DUOMAX

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Rubin DuoMax, vänsterutförande

Rubin DuoMax, högerutförande

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.
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Arm- och handledsmassage ingår som standard i modell Citrin.

42
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Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Fotplacering
Standardplacering blandare

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
22-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.
Arm- och handledsmassage

Pris

Pris

14.490:-

31.990:-

Tillval

Tillval

Frontpanel:

3.990:-

Frontpanel:

3.990:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Citrin 1500, högerutförande

Citrin 1500, vänsterutförande

510 mm

”Citrin är badkaret för dig som vill ha bästa
komfort i kombination med design och
marknades bästa massagefunktioner”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenvolym (utan badande): 205 L
upp till breddavlopp

690-720 mm

HÖRNBADKAR

CITRIN 1500

Finns i tre storlekar och i både höger- och vänsterutförande.

Integrerad nackkudde.

Yttermått: 1510 x 955 mm

Bilderna visar: Komfort i vänsterutförande med tillval frontpanel, SmartZon® fotmassage och Blandarpaket.

Citrin är maxutrustad med arm & handledsmassage, dubbla
massagepumpar och Neptuns ryggmassage power som standard,
är denna modellen ett av marknadens mest effektiva massagebadkar.

Teknisk info: Citrin 1500

O RT

CITRIN 1500

CITRIN 1500

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Spabad & vardagsglädje
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Arm- och handledsmassage ingår som standard i modell Citrin.

44
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Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Fotplacering
Standardplacering blandare

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
22-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.
Arm- och handledsmassage

Pris

Pris

14.990:-

33.490:-

Tillval

Tillval

Frontpanel:

3.990:-

Frontpanel:

3.990:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Citrin 1600, högerutförande

Citrin 1600, vänsterutförande

510 mm

”Citrin är badkaret för dig som vill ha bästa
komfort i kombination med design och
marknades bästa massagefunktioner”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenvolym (utan badande): 250 L
upp till breddavlopp

690-720 mm

HÖRNBADKAR

CITRIN 1600

Finns i tre storlekar och i både höger- och vänsterutförande.

Integrerad nackkudde.

Yttermått: 1600 x 995 mm

Bilderna visar: Komfort i vänsterutförande med tillval frontpanel, SmartZon® fotmassage och Blandarpaket.

Citrin är maxutrustad med arm & handledsmassage, dubbla
massagepumpar och Neptuns ryggmassage power som standard,
är denna modellen ett av marknadens mest effektiva massagebadkar.

Teknisk info: Citrin 1600

O RT

CITRIN 1600

CITRIN 1600

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Spabad & vardagsglädje
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Teknisk info: Citrin 1700

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.

46

Arm- och handledsmassage ingår som standard i modell Citrin.
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Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
22-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.
Arm- och handledsmassage.

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

15.490:-

33.990:-

Tillval

Tillval

Frontpanel:

3.990:-

Frontpanel:

3.990:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Citrin 1700, högerutförande

Citrin 1700, vänsterutförande

510 mm

”Citrin är badkaret för dig som vill ha bästa
komfort i kombination med design och
marknadens bästa massagefunktioner”

Vattenvolym (utan badande): 280 L
upp till breddavlopp

690-720 mm

HÖRNBADKAR

CITRIN 1700

Finns i tre storlekar och i både höger- och vänsterutförande.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1700 x 1055 mm

Bilderna visar: Komfort i vänsterutförande med tillval frontpanel, SmartZon® fotmassage och Blandarpaket.

Maxutrustad med arm & handledsmassage, dubbla massagepumpar och vår ryggmassage power som standard, är denna
modellen ett av marknadens mest effektiva massagebadkar.

Integrerad nackkudde.

O RT

CITRIN 1700

CITRIN 1700

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Spabad & vardagsglädje

47

Teknisk info: Smaragd 1600

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1590 x 1010 mm

I denna serie är ryggmassage power en massage utöver det vanliga. Detta i kombination med en fantastisk komfort gör varje badtillfälle till en fröjd för kropp och själ.

Vattenvolym (utan badande): 240 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

Armstöd med integrerad arm- och handledsmassage, bra baddjup och ergonomisk utformning gör det till en spännande modell.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

HÖRNBADKAR

SMARAGD 1600

Bilderna visar: Komfort i högerutförande med tillval fronpanel.

Smaragd finns i både höger- och
vänsterutförande.

”Smaragd ingår i samma designserie som
Onyxbadkaren”

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.

48

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
22-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.
Arm- och handledsmassage.

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

15.490:-

33.490:-

Tillval
Frontpanel:

Tillval
3.990:-

Frontpanel:

3.990:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

SMARAGD 1600

SMARAGD 1600

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Smaragd 1600, vänsterutförande

Smaragd 1600, högerutförande

Arm- och handledsmassage ingår som standard i modell Smaragd

www.svenskaneptun.se
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Teknisk info: Smaragd 1700

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1670 x 1095 mm

Smaragd 1700 är dock större och tveklöst valet för dig som har
plats. Optimalt för länga personer som kan sträcka ut benen ordentligt utan begränsning, med en komfort och baddjup utöver
det vanliga.

Vattenvolym (utan badande): 300 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

I en Smaragd känns det kungligt att sjunka ner i ett hett massagebad och bara njuta av livet.

HÖRNBADKAR

SMARAGD 1700

Bilderna visar: Komfort i högerutförande med tillval fronpanel.

Smaragd finns i både höger- och
vänsterutförande.

”Smaragd 1700 har samma unika egenskaper
och rikliga standardutrustning som
lillasystern i serien”

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
22-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.
Arm- och handledsmassage.

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

15.990:-

33.990:-

Tillval

Tillval

Frontpanel: 3.990:-

Frontpanel: 3.990:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

SMARAGD 1700

SMARAGD 1700

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
Smaragd 1700, vänsterutförande

Smaragd 1700, högerutförande

Arm- och handledsmassage ingår som standard i modell Smaragd.

50
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Teknisk info: Aventurin

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1340 x 1340 mm

Aventurins utformning och baddjup ger känslan av ett
stort badkar.

Vattenvolym (utan badande): 230 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

Komfort för dig som gillar att läsa en bok
i samband med bad.

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval fronpanel.

AVENTURIN
HÖRNBADKAR

”Det lilla hörnbadkaret med det
stora utrymmet”

52

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

www.svenskaneptun.se

Fotplacering
Standardplacering blandare

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Pris

Pris

13.990:-

24.990:-

Tillval

Tillval

Frontpanel: 3.690:-

Frontpanel: 3.690:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

AVENTURIN

AVENTURIN

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

Spabad & vardagsglädje
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Teknisk info: Diamant Singel

Vattenvolym (utan badande): 382 L
upp till breddavlopp

Komfort och känslan av att vara lyxigt stort inuti, gör
detta till ett självklart val om du har begränsat med
plats i ditt badrum.

Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel och Blandarpaket.

DIAMANT SINGEL
HÖRNBADKAR

54
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1400 x 1400 mm

Diamant singel har optimalt badutrymme och bra baddjup.

”Lillasyster till Diamant Duo, med samma
fina egenskaper”

Integrerad nackkudde.

Fotplacering
Standardplacering blandare

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Pris

Pris

12.990:-

21.990:-

Tillval
Frontpanel:

Tillval
3.690:-

Frontpanel:

3.690:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

DIAMANT SINGEL

DIAMANT SINGEL

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

Spabad & vardagsglädje
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Teknisk info: Diamant Duo

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1485 x 1485 mm

”Mest för pengarna” enligt tidningen Leva & Bo. En glädjens
stund och lek med barnen, eller ett romantiskt bad
på tu man hand.

Vattenvolym (utan badande): 442 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A

”Diamant Duo är ett av Sveriges mest sålda
massagebadkar – Det optimala familjebadet”

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel och Blandarpaket.

HÖRNBADKAR

DIAMANT DUO

Integrerade nackkuddar, komfortabel rygglutning,
enormt baddjup, fördelaktiga innermått även
för dig som är lång. En snygg design har gjort detta
till en storsäljare bland badkar på den
europeiska marknaden.

Fotplacering
Standardplacering blandare

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
18-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerade nackkuddar.

Pris

Pris

13.490:-

26.990:-

Tillval
Frontpanel:

Tillval
3.690:-

Frontpanel:

3.690:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

DIAMANT DUO

DIAMANT DUO

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.
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Teknisk info: Tanzanit

Vattenvolym (utan badande): 370 L
upp till breddavlopp

Hörnbadkaret för dig som gillar en exklusiv
design i kombination med en kraftfull och
effektiv massage.

Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
26-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage Power.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerade nackkuddar.

Fotplacering

Pris

Pris

Standardplacering blandare

16.490:-

35.990:-

Tillval
Frontpanel:

650

mm

Tillval
4.190:-

Frontpanel:

4.190:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

500 mm

Bilderna visar utförande: Komfort med tillval frontpanel och Blandarpaket.

TANZANIT
HÖRNBADKAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1470 x 1470 mm

Tanzanit har gott om plats för två vuxna i en avslappnande
och komfortabel badmiljö.

”Tanzanit är ett snyggt hjärtformat
designbadkar”

Integrerade nackkuddar.

O RT

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

TANZANIT

TANZANIT

KO M F

AR

HÖRNBADKAR

BA DK

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.
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BA DK

BRILJANT

Teknisk info: Briljant, lounger

Många runda fina former på denna stora hörnmodell,
känslan är ombonad och njutbar.

Yttermått: 1540 x 1540 mm
Bilden visar: Briljant Komfort med slät botten och
tillval Luftmassage - Airblower.

Briljant med lounger har en unik design där ett säte har en
upphöjning för knä och vader, en riktig spa-känsla med en
fantastisk komfort.

KO M F

AR

Nackkuddar Ergobad.
Finns i utförande med lounger alt.
med slät botten.

Vattenvolym (utan badande): 400 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Teknisk info: Briljant, slät botten
Yttermått: 1540 x 1540 mm
Vattenvolym (utan badande): 435 L
upp till breddavlopp

O RT

• Driftsäker pneumatisk styrning.
• 2 st tystgående highflow pumpar.
• Massagesystem med luft & vatten.
• Separata vred för luftinblandning.
• 18-jets system.
• Säkerhetsinsug.
• Ryggmassage.
• Separat ryggmassagestyrning.
• Roterande munstycken i ryggen.
• Riktbara multijets i sidorna.
• Fotmassage
• L.E.D. belysning med vit färg.
• Kromade jetmunstycken.
• Nackkuddar Ergobad.
Finns i utförande med lounger alt.
med slät botten.

Komfort: 230 V, 1x10 A

HÖRNBADKAR

Bilden visar: Briljant badkar med tillval frontpanel.

Pris

Pris

Standardplacering blandare

16.990:-

34.490:-

Tillval
Frontpanel:

”Möjligheternas hörnbadkar, finns i två
utföranden, en med lounger och en
med slät botten”

www.svenskaneptun.se

Frontpanel:

3.990:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

Briljant, Lounger

60

Tillval
3.990:-

BRILJANT

Fotplacering

HÖRNBADKAR

BRILJANT

Bilden visar: Briljant Komfort med lounger och
tillval Luftmassage - Airblower.

Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Briljant, Slät botten

Spabad & vardagsglädje

61

FRISTÅENDE BADKAR
Årets stora nyhet bland fristående badkar är de exklusiva
modellerna Porfyr Hera och Porfyr Hermes, tillverkade i
materialet Solid Surface (sid 82-85)
Vi är också stolta över att förra året presentera världens första
badkar tillverkat i kolfiber. Lejontassbadkar Race Edition,
med en vikt av endast 8 kg. (Sid. 86)
I vårt avsnitt fristående badkar finner du bl.a. succéserien
PORFYR som slagit alla försäljningsrekord.
Det är väldigt exklusivt med ett fristående designbadkar och
vi kan i vårt breda sortiment erbjuda dig allt från gammaldags
tassbadkar med modernt baddjup till större modeller med integrerade helgjutna fronter.
Ett tips: Tänk på placering av blandare och vattenanslutningar
när du planerar in ett fristående badkar i ditt badrum.
Rådfråga din hantverkare.

INFORMATION
Flera av Neptuns produkter
kan skräddarsys med tillbehör
enligt dina önskemål.

Finansiering badkar
Med Neptunkortet kan du få finansiering räntefritt upp till 24
månader, maxbelopp 60.000 kr. Uppläggningsavgift och aviavgift
tillkommer.
•
•
•

62

Dela upp din betalning
Smartare än kontant
Räntefritt upp till 24 månader

www.svenskaneptun.se

Våra standardutföranden och
mest populära lösningar kategoriseras enligt färgkoderna
nedan.

BADKAR
KOMFORT

B

BESTÄLLNINGSVARA
TILLVAL

Spabad & vardagsglädje
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BA DK

LEJONTASSBADKAR

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Inklusive tassar och avloppsset.

Hög och sittvänlig ryggdel som ger en avslappnad och skön känsla.
Levereras komplett med kromade tassar i metall, avloppsset och
bottenplugg.

LEJONTASSBADKAR

13.490:Pris i svart/vitt utförande
B

13.990:-

LEJONTASSBADKAR

Pris i vitt
utförande

Tillval

Golvblandare

”Marknadens djupaste lejontassbadkar
tillverkat i gammaldags klassisk stil”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Lejontassbadkar
Yttermått: 1570x780 mm
Höjdmått inkl. tassar: 800/700 mm
Vattenvolym (utan badande): 265 L
upp till breddavlopp

Lejontassbadkar i svart/vitt utförande

64
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BA DK

PORFYR SIMON & TOMAS

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Badkaret blev en stor succé på marknaden. Modellen har nu
fått en hedersplats i vårt breda sortiment. Porfyr Simon &
Tomas vänder sig till dig som har höga krav på komfort och
baddjup samt vill ha gott om utrymme i badet.
En fräsch färgkombination som garanterat sticker ut. Den är
riktigt snygg att titta på och ger en total badupplevelse, som
Simon & Tomas uttrycker det.

Pris i vitt
utförande

15.490:-

B

PORFYR SIMON & TOMAS

PORFYR SIMON & TOMAS

Pris i svart/vitt
utförande

15.990:-

Pris i svart/vitt/guld
utförande

17.990:Tillval

600

150

300

Yttermått: 1700x850/750 mm
300

240

400

470
700

500

750

570
680

55
R2

150

R2
85

R3
75

Fotplacering

A

A

30
310

55
R2

Porfyr Simon & Tomas i svart/vitt och
svart/vitt/guld.

www.svenskaneptun.se

1350
A- A
1250

170

240

A
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1350

A- A
1250

1700

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.

700

420

170

310

850

470

480

Vattenvolym (utan badande): 320 L
upp till breddavlopp

560

570

R3
75

A

30

620

Teknisk info: Porfyr Simon & Tomas

R2
85

680

400

490

490

500

850

600

750

560

620

420

”Simon & Tomas, Sveriges mest kända
designerpar, har specialdesignat ett
lyxigt fristående badkar”

9.990:-

480

FRISTÅENDE BADKAR

Golvblandare

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Spabad & vardagsglädje

1700
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BA DK

PORFYR ARES 1600, 1800

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Porfyr Ares har raka linjer och helgjuten front helt utan skarvar.
En stabil konstruktion i kombination med bra badkomfort, ger ett
gediget helhetsintryck.
Pris mod. 1600 i vitt
utförande

En fröjd för ögat i ett lyxigt badrum. Nu även i 1600-utförande!

14.490:Pris mod 1600 i
svart/vitt utförande

14.990:-

B

PORFYR ARES 1600, 1800

PORFYR ARES 1600, 1800

Pris mod 1800 i vitt
utförande

14.990:Pris mod. 1800 i
svart/vitt utförande
B

15.490:-

Tillval
Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Golvblandare

”Ett snyggt rektangulärt badkar i en
stilren design”
Teknisk info: Porfyr Ares 1600

500 mm

Yttermått: 1600x780 mm

Vattenvolym (utan badande): 280 L

Teknisk info: Porfyr Ares 1800

1780 mm
890 mm

1780 mm

Porfyr Ares i svart/vitt utförande

890 mm

www.svenskaneptun.se

400 mm

Fotplacering

Spabad & vardagsglädje

800 mm

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.

68

800 mm

Vattenvolym (utan badande): 360 L

500 mm

400 mm

Yttermått: 1780x800 mm

69

BA DK

PORFYR POINE 1600, 1800

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Porfyr Poine har raka linjer och helgjuten front helt utan
skarvar. En stabil konstruktion i kombination med bra
badkomfort, ger ett gediget helhetsintryck.
Pris mod. 1600 i vitt
utförande

En fröjd för ögat i ett lyxigt badrum.
Nu även i 1600-utförande!

13.990:Pris mod 1600 i
svart/vitt utförande

14.490:-

PORFYR POINE 1600, 1800

Pris mod 1800 i vitt
utförande

14.490:Pris mod. 1800 i
svart/vitt utförande
B

14.990:-

PORFYR POINE 1600, 1800

B

Tillval

Golvblandare

”Modell Poine med sin läckra design är redan
en storsäljare bland fristående badkar”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Porfyr Poine 1600
Yttermått: 1580x700 mm

Vattenvolym (utan badande): 250 L
Fotplacering

Teknisk info: Porfyr Poine 1800
Yttermått: 1760x800 mm

Vattenvolym (utan badande): 295 L

Porfyr Poine i svart/vitt utförande
Fotplacering

70
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BA DK

PORFYR KLIO

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Porfyr Klio är för dig som gillar ett badkar med snygga och rena
linjer samt en oslagbar komfort.

Pris i vitt
utförande

14.490:-

PORFYR KLIO

PORFYR KLIO

Greppa en bra bok, slå upp ett glas vin och få känslan av välmående
och lyx.

Tillval

FRISTÅENDE BADKAR

Golvblandare

”Ett ovalt alternativ på fristående
designbadkar”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Porfyr Klio
Yttermått: 1780x950 mm

Vattenvolym (utan badande): 370 L

Fotplacering
Standardplacering blandare

* Porfyr Klio går även att beställa med
integrerat blandarpaket med vattenfall.

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.

72

Tillvalet Golvblandare passar utmärkt till
Porfyr-serien. Se sid. 92.
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BA DK

PORFYR ZEUS

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Det inbjuder till många sköna bad och avslappnande stunder.
Eller varför inte relaxa med en bra bok i din hand.

Pris i vitt
utförande

Pris i svart/vitt
utförande
B

14.490:-

PORFYR ZEUS

PORFYR ZEUS

13.990:-

Tillval

Golvblandare
Blandarpaket med vattenfall

”Modell Zeus är känd för ett bra baddjup och
en skön komfort”

9.990:5.790:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Porfyr Zeus
Yttermått: 1580x740 mm

Vattenvolym (utan badande): 245 L

Fotplacering

Porfyr Zeus i svart/vitt utförande

74
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BA DK

PORFYR MARIN

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Pris i marint
utförande

18.490:-

PORFYR MARIN

PORFYR MARIN

Porfyr Marin är ett specialdesignat fristående badkar i marin stil
med inspiration från fartygsskrovens nitade förband

Tillval

FRISTÅENDE BADKAR

Golvblandare

”Ett marint tillskott i Porfyrserien!”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Porfyr Marin
Yttermått: 1710x690 mm

Vattenvolym (utan badande): 265 L

Fotplacering

Neptuns rengöringsprodukter finns för både
massagesystemet och akrylens ytskikt. Se sid 93.

76
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BA DK

PORFYR ATHOS

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Athos ger stort utrymme för barnens vattenlekar eller varför inte
en mysig stund på tu man hand.

Pris i vitt
utförande

14.990:-

PORFYR ATHOS

PORFYR ATHOS

Badkaret som alltid kommer att dra blickarna till sig!

Tillval

Golvblandare

”En specialdesignad hörnmodell, för dig som
vill ha något utöver det vanliga och som har
gott plats i ett stort lyxigt badrum”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Porfyr Athos
Yttermått: 1900x1350 mm

Vattenvolym (utan badande): 420 L

Fotplacering

Tillvalet Golvblandare passar utmärkt till
Porfyr-serien. Se sid. 92.

78
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BA DK

PORFYR DIONE

AR

Badkar av sanitetsakryl.
Integrerad frontpanel.

Dione är lika elegant som övriga medlemmar i Porfyrserien, men
utmärker sig med att ena långsidan är helt rak.

Pris i vitt
utförande

14.990:-

PORFYR DIONE

PORFYR DIONE

Utformningen gör att du kan placera badkaret utmed en vägg
snyggt och trevligt.

Tillval

Golvblandare

”Modell Dione är ett av de senare tillskotten i
Porfyrserien, fristående designbadkar”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Porfyr Dione
Yttermått: 1700x800 mm

Vattenvolym (utan badande): 340 L

Fotplacering

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och eallbarr. Se sid. 93.

80

www.svenskaneptun.se

Spabad & vardagsglädje

81

BA DK

PORFYR HERA

AR

Badkar av Solid Surface
Integrerad frontpanel.

Porfyr Hera är ett av de senaste tillskotten
i Porfyrserien.

Pris i vitt
utförande

32.990:-

PORFYR HERA

PORFYR HERA

Hera är ett badkar som ger ett mycket
elegant intryck. Materialvalet Solid Surface i
kombination med raka linjer och balanserade
kurvor, formar Porfyr Heras exklusiva helhet.

Tillval

Golvblandare

”Porfyr Hera är ett av de senare tillskotten
bland fristående designbadkar”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Porfyr Hera
Yttermått: 1540x700x630 mm

1550 mm

Vattenvolym (utan badande): 240 L

82
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BA DK

PORFYR HERMES

AR

Badkar av Solid Surface
Integrerad frontpanel.

Även Porfyr Hermes är ett av de senaste tillskotten
i Porfyrserien.

Pris i vitt
utförande

35.990:-

PORFYR HERMES

PORFYR HERMES

Hermes är ett exklusivt badkar som tar ditt badrum till en
ny dimension. Tack vare den mjuka och harmoniska formen
i kombination med den skarpa kanten och materialvalet
Solid Surface, ger det Porfyr Hermes karaktär och personlighet.

Tillval

Golvblandare

9.990:-

”Porfyr Hermes är ett av de senare tillskotten
i Porfyrserien, fristående designbadkar”

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

170

Teknisk info: Porfyr Hermes

110

40

72

Yttermått: 1700 x 720 x 630 mm

50

84
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Vattenvolym (utan badande): 250 L

85

BA DK

LEJONTASSBADKAR
RACE EDITION

AR

Badkar tillverkat i kolfiber.
Inklusive tassar och avloppsset.

Pris i utförande Race
Edition
B

99.990:-

LEJONTASSBADKAR RACE EDITION

LEJONTASSBADKAR RACE EDITION

Lejontassbadkar i utförande Race Edition är ett helgjutet badkar
med en vikt av endast 8 kg! Kolfibermaterial används bl.a vid tillverkning av Formel 1-bilar och flygplan. Materialet har mycket hög
hållfasthet och extremt låg vikt.

Tillval

Golvblandare

”Neptun presenterar världens första badkar
tillverkat i kolfibermaterial”

9.990:-

FRISTÅENDE BADKAR

FRISTÅENDE BADKAR

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Teknisk info: Lejontassbadkar
Race Edition
Yttermått: 1600x720 mm
Höjdmått inkl. tassar: 800/700 mm
Vattenvolym (utan badande): 265 L
upp till breddavlopp

Tillvalet Golvblandare passar utmärkt till
Race Edition. Se sid. 92.

86
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Teknisk info: Angelit

Integrerad nackkudde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttermått: 1700 x 960 mm

Angelit har en läcker design och formgivning med bra komfort
och baddjup. Höjdpunkten i ett lyxigt badrum, där intrycket av
elegans sprider sig.

Vattenvolym (utan badande): 280 L
upp till breddavlopp
Komfort: 230 V, 1x10 A
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

FRISTÅENDE BADKAR

ANGELIT

Bilderna visar: Komfort med tillval frontpanel.

Angelit i komfortutförande är badkaret för dig med höga krav på
form, design och funktion.

O RT

Driftsäker pneumatisk styrning.
1 st tystgående highflow pump.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
12-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Intergrerad nackkudde.

Pris

Pris

16.990:-

29.490:-

Tillval
Frontpanel:

Tillval
6.890:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

5.790:-

OBS! Angelit går ej att kombinera
front med airblower!

Frontpanel:
6.890:OBS! Angelit går ej att kombinera
front med airblower!
Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

Fotplacering

2.990:5.990:5.490:1.990:3.990:4.990:-

Standardplacering blandare

”Ett av Neptuns mest exklusiva badkar i
sortimentet fristående modeller”

ANGELIT

ANGELIT

KO M F

AR

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.

FRISTÅENDE BADKAR

BA DK

Neptuns badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen. Finns i dofterna eucalyptus
och tallbarr. Se sid. 93.
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Teknisk info: Safir

Formen och utrymmet i denna modell är vägvinnande för dig
som uppskattar något annorlunda och snyggt.

Komfort: 230 V, 1x10 A.
Se tekniksidorna vid bestyckning
av tillbehör.

Bilderna visar: Komfort med tillval frontpanel, SmartZon® och luftmassage-Airblower.

SAFIR
FRISTÅENDE BADKAR

90

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenvolym (utan badande): 490 L
upp till breddavlopp

Kakla in med trappsteg och generösa avställningsytor, förgyll
tillvaron och gör vardagen till en fest.
Ett eget hemmaspa!

Nackkuddar Ergobad.

Yttermått: Diameter 1800 mm
Vid tillval front bygger denna upp
till 45 mm utöver måtten ovan.

Pris

22.490:-

43.990:-

Tillval
Frontpanel:

Tillval
7.490:-

Frontpanel:

7.490:-

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Du kan också komplettera
med följande tillval (se sid.92):

Blandarpaket med vattenfall

SmartZon® - Terapi för fötterna
Luftmassage - Airblower
Blandarpaket
Termostatblandarpaket
L.E.D. lampa m. färgväxling
Värmare 1,5 kW eller
Värmare 3,0 kW

5.790:-

Standardplacering blandare

www.svenskaneptun.se

Driftsäker pneumatisk styrning.
2 st tystgående highflow pumpar.
Massagesystem med luft & vatten.
Separata vred för luftinblandning.
20-jets system.
Säkerhetsinsug.
Ryggmassage.
Separat ryggmassagestyrning.
Roterande munstycken i ryggen.
Riktbara multijets i sidorna.
Fotmassage
L.E.D. belysning med vit färg.
Kromade jetmunstycken.
Nackkuddar Ergobad.

Pris

Fotplacering

”Runt och läckert för flera badande tillsammans,
en mötesplats för hela familjen”

O RT

2.990:5.990:5.490:6.490:1.990:3.990:4.990:-

Utförligare information om tillval och funktioner finns på sidorna 92-95.
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TILLVAL

Smart Zon® fotmassage
En unik terapi som stimulerar och påverkar ditt
välbefinnande med 18 st Nanojets.
Obs! Går ej att montera på Onyx Duo och Azurit Duo.
Se även information på sid.4.

Blandarpaket
(Till badkar med massagesystem)

Pris: 2 990 Kr
Pris: 5 490 Kr

Blandarpaket med vattenfall

Pris: 5 990 Kr

(Till endast badkar)
Vattenfall i kombination med ovanstående Blandarpaket
för påfyllning av badkar utan massagesystem.
Pris: 5 790 Kr

Integrerad nackkudde
Ingår som standard i många av våra modeller. Se specifikation
vid respektive badkarsmodell.

(Till badkar med massagesystem)

Pris: 595 Kr

Blandare där du kan ställa in önskad vattentemperatur.
Duschhandtag i modern design och påfyllningssystem via
jetmunstycken. Se vid respektive badkarsmodell om
termostatblandarpaketet passar som tillval.
Pris: 6 490 Kr

Ingår som standard i några av våra modeller. Se specifikation
vid respektive badkarsmodell.

Nackkudde Ergobad

Pris: 320 Kr

Golvblandare
(Till fristående badkar)
Exklusiv fristående golvblandare till badkar utan
massagesystem.
Golvblandaren är godkänd för
montering i våtutrymmen, då den
ansluts ovan golv bakifrån (se bild)

YtCleaner, 1 L
Ett mycket drygt rengöringsmedel för ytrengöring av badkaret.
Innehåller carnaubavax som ger en smutsavvisande yta.

Pris: 9 990 Kr

BADKAR

TILLVAL

Termostatblandarpaket

BADKAR

Luftmassage, ”Airblower”
En stimulerande luftmassage med integrerade jets i badkarets
botten. Ett lyxigt tillval, barnens favorit.

TILLVAL

En engreppsblandare inklusive påfyllningssystem
via jetmunstycken och integrerat duschhandtag i
modern design.

Pris: 149 Kr

Rör Cleaner, 1 L

”De flesta modeller i vårt sortiment är redan rikligt
utrustade, så tillvalsmöjligheterna är begränsade.
Rådfråga oss gärna innan du beställer”

Miljövänligt rengöringsmedel som förebygger uppkomst av
alger och bakterier i pump- och slangsystem.
Rekommenderas att användas 4-6 ggr/år eller efter behov.

Pris: 149 Kr

Kalk Cleaner, 1 Kg
Värmare
Effektiv värmepatron
som hjälper dig att hålla
vattentemperaturen.

Storlek 1,5 kW Pris: 3 990 Kr

Pris: 169 Kr

Storlek 3,0 kW Pris: 4 990 Kr

Badolja, 250 ml
Badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen.
Finns i dofterna eucalyptus och tallbarr.

Flerfägs chromoterapibelysning
I komfortutförande kan du uppgradera den vita L.E.D.lampan till chromoterapibelysning med färgväxling.

Pris: 1 990 Kr
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Högkoncentrerat avkalkningsmedel för totalsanering av
massageanläggningen.
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Pris: 249 Kr
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TEKNISK BESKRIVNING
Pneumatisk styrning
En driftsäker styrning av ditt massagebadkar. Komplett med luftvred
för styrning av luftinsläpp i massagesystemet.
Ingår som standard i komfortutförande.

Ryggmassage 6 jets
En välutformad och effektiv ryggmassage som masserar mjukdelarna i
ryggmuskulaturen.
Ingår som standard i samtliga massagebadkar.

Ryggmassage Power 10 jets
Standard i modellerna Onyx, Onyx Duo, Azurit Duo, Smaragd, Citrin
och Tanzanit.

Elinstallation

Roterande microjets

Sidojets
Stora multijets i sidorna på samtliga massagebadkar. Manuellt riktbara
med turboeffekt.

Rådfråga alltid din elinstallatör.

Tystgående highflow pump
Egendesignad tystgående vattenpump, en specialtillverkad
kraftfull highflow modell.
Pumpen är torrkörningssäker och har ett värmeproducerande
pumphus.

Fotmassage
En unik stimulerande funktion i badkaret.
Ingår som standard i badkar med Komfortpaket

Smart Zon® fotmassage

”Detaljerade beskrivningar kring varje komponent
vi använder i våra produkter. Samtliga detaljer är
speciellt framtagna av Neptun”

En unik terapi som stimulerar och påverkar ditt välbefinnande
med 18 st Nanojets, 9 under varje fot.
Obs! Finns ej på Onyx Duo och Azurit Duo.
Se även information på sid.4.

TEKNISK BESKRIVNING

Samtliga massagebadkar är utrustade med roterande microjets i
ryggen, vilket ger en effektivare och jämnare massage.

BADKAR

Samtliga massagebadkar i komfort- utförande kräver 230V, 1x10A
trög säkring. Väljer du till värmare och/eller luftsystem krävs 2x10A
alt 2x16A.

BADKAR

TEKNISK BESKRIVNING

Elektrisk installation skall utföras av behörig elinstallatör.

Arm- och handledsmassage
”Husläkaren” mot trötta armar och handleder, effektiv bl.a vid
reumatisk värk.
Ingår som standard i modellerna Citrin, Smaragd, Onyx och Onyx Duo.

Säkerhetsinsug

L.E.D. belysning som standard

En trygghet för dig som badar. Om något hindrar flödet i insugningsgallret går pumpen ner i viloläge för att undvika olyckor i badet. När
gallret åter är fritt, går pumpen upp i normal drift efter några sekunder.
Ingår som standard i samtliga massagebadkar.

Styrventil - Fördelar massageeffekten
En 3-vägsventil ger dig möjligheten att fritt välja ryggmassage,
fotmassage eller hela systemet samtidigt. Att kunna stänga av ryggmassagen helt är en barnvänlig funktion för trygga bad i en mindre
mängd vatten. Ingår som standard i samtliga massagebadkar.
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I komfortutförande ingår L.E.D.-belysning med vit färg som standard.

Nackkudde som standard
Integrerad- eller Ergobad nackkudde ingår som standard i samtliga
våra modeller.
Se spec. vid respektive badkarsmodell.

Spabad & vardagsglädje
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VIKTIG INFORMATION
& SERVICE
Samtliga priser är inklusive moms. Ange vid beställning om nackkuddar
EJ önskas.

UTOMHUSSPA

Svensk design

”Utomhusspa utöver det vanliga!”
Familjens bästa investering i välbefinnande!

Samtliga badkar och massagebadkar levereras fraktfritt inom Sverige.
Vid köp av tillbehör och reservdelar tillkommer frakt.

Svenska Neptuns mångåriga erfarenhet i
Spabranschen har gjort att vi kunnat designa
och tillverka ett stort sortiment av kvalitetsspa
anpassat för vårt nordiska klimat.

I samband med leverans av våra produkter medföljer en utförlig
installations- och bruksanvisning.

Angivna mått i katalogen kan ha en tolerans på ≤1%
Oavsett vilken modell du väljer får du mycket spa för pengarna. I våra spa är mycket
utrustning standard jämfört med många andra tillverkare i branschen.

E-maila info@svenskaneptun.se eller ring 042-38 08 90 för information
om leveranstid.
B

Att kunna bada spa utomhus året runt i 38 grader varmt vatten, med välbefinnande
för både kropp och själ, är en oslagbar livsstil för hela familjen!

Beställningsvara

UTOMHUSSPA

VIKTIG INFORMATION

Vi förbehåller oss rätten till modell och konstruktionsförändringar
samt eventuella prisjusteringar utan föregående avisering.
Bilderna i denna katalog kan avvika från produktbeskrivningen
vid respektive modell.

SERVICE
Vårt rikstäckande nätverk av återförsäljare och
serviceorganisation gör att vi alltid är nära dig.

Besök www.svenskaneptun.se för mer
information om vårt breda sortiment av
kvalitetsspa samt vilken återförsäljare
som finns just i din region.

Varmt välkommen till en ny livsstil och familjens nya mötesplats!

SPABAD & VARDAGSGLÄDJE

SERVICE

Du finner garanterat en modell som passar
just dig och din familj.

TEKNISK SUPPORT
Anmälan gör du på vår
hemsida under fliken support.
e-mail:
support@svenskaneptun.se
Serienummer på våra badkar och massagebadkar finns angivet
bakom skylten på badkarets kant (undantag Porfyr-serien).
Ta av täckplattan med Neptun-loggan genom att snäppa av den i
ovankant.
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OBS! Vid kontakt med teknisk
support, vänligen uppge
tillverkningsnummer på er
produkt.
Rutiner för felanmälan finns på
vår hemsida.
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ÖVERSIKT
Rektangulära badkar

Granit
Sid. 12

Ametist 1500, 1600
Sid. 14

Ametist 1700, 1800 Topas 1500, 1600
Sid. 16

Sid. 18

Topas 1700
Sid. 20

Dolomit
Sid. 22

Onyx Singel

Onyx Duo

Sid. 24

Azurit Singel

Sid. 26

Akvamarin

Azurit Duo

Sid. 28

Sid. 32

Sid. 30

Hörnbadkar

Rubin Singel
Sid. 36

Rubin Duo
Sid.38

Rubin DuoMax
Sid. 40

Citrin 1500
Sid. 42

Citrin 1600
Sid. 44

Citrin 1700 Smaragd 1600
Sid.46

Sid. 48

Smaragd 1700
Sid. 50

Aventurin
Sid. 52

Diamant Singel
Sid. 54

Tanzanit

Diamant Duo

Sid.58

Sid. 56

Briljant
Sid. 60

Fristående badkar

Porfyr
Lejontassbadkar Simon & Tomas
Sid. 64

Sid. 66

Porfyr Ares

Porfyr Poine

1600, 1800
Sid. 68

1600, 1800
Sid. 70

Porfyr Klio
Sid. 72

Porfyr Zeus
Sid. 74

Porfyr Marin
Sid. 76

Porfyr Athos
Sid. 78

Porfyr Dione
Sid. 80

Porfyr Hera
Sid. 82

Porfyr Hermes
Sid. 84

INFORMATION
Flera av Neptuns produkter kan skräddarsys
med tillbehör enligt dina önskemål.
Våra standardutföranden och mest populära lösningar kategoriseras enligt färgkoderna nedan.

”SPABAD & VARDAGSGLÄDJE”
Lejontassbadkar
Race Edition
Sid. 86
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BADKAR

Angelit
Sid. 88

Safir

Sid. 90
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Utgåva
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