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Tel. 042-38 08 90   -   info@svenskaneptun.se
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Återförsäljare:

Villkor:

Erbjudanden i denna folder går ej att 
kombinera med andra kampanjer 
från Svenska Neptun AB.

Fraktfritt inom Sverige - Avser leverans 
till tomtgräns. Inkluderar ej ev. kranlyft.

2 års driftsgaranti*
3 års läckagegaranti
5 års akrylgaranti (gäller endast vid 
användning av godkända spakemikalier.)

* Undantag ozonator, nackkuddar, 
spalock och filter.

Dessa garantivillkor gäller ej vid 
kommersiell användning av 
våra produkter.

Bilder i denna folder kan avvika från 
produktbeskrivningen vid respektive 
modell. Vi förbehåller oss rätten till 
modell- och konstruktionsförändringar.

- Njut av att bada utomhus året runt -
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NJUT AV ATT BADA 
UTOMHUS ÅRET RUNT



Family
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Family Comfort

Kampanjpris Family

54.900:-
Ord.pris: 79.900:-

Teknisk specifikation
Mått: 200 x 200 x 89 cm
Antal platser: 6 varav 1 liggplats
Antal jets i rostfritt stål: 35 st
Vattenvolym: 1260 liter
Tomvikt: 338 kg    
Totalvikt: 1598 kg
El: 230 V, 50 Hz, 3 x 16 A
Pumpar: 1 st á 2,5 hk
Separat cirkulationspump ingår som standard
Värmare: Balboa 3 kW
Belysning: 1 st flerfärgs L.E.D-lampa under vatten, borderlights i vattenlinjen
Elektronik: Amerikanskt Balboa styrsystem
Rening: Patronfilter och ozonrening
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för vårt nordiska klimat.
Tjockt isolerat thermolock samt startpaket med kemiprodukter ingår

Kampanjpris Family Comfort

69.900:-
Ord.pris: 94.900:-

Fraktfritt inom Sverige. 
Avser leverans till tomtgräns, inkluderar ej ev. kranlyft.

Teknisk specifikation
Mått: 200 x 200 x 89 cm
Antal platser: 6 varav 1 liggplats
Antal jets i rostfritt stål: 49 st
Vattenvolym: 1450 liter
Tomvikt: 356 kg    
Totalvikt: 1806 kg
El: 230 V, 50 Hz, 3 x 16 A
Pumpar: 2 st á 2,5 hk
Separat cirkulationspump ingår som standard
Värmare: Balboa 3 kW
Belysning: 2 st flerfärgs L.E.D-lampa under vatten, borderlights i vattenlinjen
                    samt belysta vattenfall.
Elektronik: Amerikanskt Balboa styrsystem
Rening: Patronfilter och ozonrening
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för vårt nordiska klimat.
Tjockt isolerat thermolock samt startpaket med kemiprodukter ingår

Färg insida: 
Sterling Silver

Färg utsida: 
Grå

Färg insida: 
Sterling Silver

Färg utsida: 
Grå

Ett av 

marknadens 

mest sålda 

spa!

Triple Thermal Shield Triple Thermal Shield Triple Thermal Shield

Design Design

Pris per månad*

2.958:-
* Avser 24 mån. Se vidare info på 

www.svenskaneptun.se/finansiering
Fraktfritt inom Sverige. 

Avser leverans till tomtgräns, inkluderar ej ev. kranlyft.

Pris per månad*

2.333:-
* Avser 24 mån. Se vidare info på 

www.svenskaneptun.se/finansiering

En locklyftare underlättar 
när Du skall ta av respektive 
lägga på spalocket.
Locklyftare finns i olika 
utföranden.

Med SpaVac dammsugare 
håller Du enkelt rent, suger 
effektivt upp t.ex grus eller 
andra smutspartiklar från 
botten.

Förenkla i- och urstigning
i spabadet med en robust
spatrappa.

2.995:- 795:- 1.495:-

Ett lättskött och effektivt kvalitetssortiment av spakemi-
kalier som vi med stor erfarenhet kan rekommendera 
våra spakunder. Skonsamt för din spaanläggning och 
enkelt för dig att alltid ha rent och fräscht vatten i ditt spa.

Det finns även ett klorfritt alternativ från SpaCare som 
heter Oxybox. 

SpaCares sortiment finns hos alla välsorterade återför-
säljare av Neptuns spa.

Neptun rekommenderar 
produkter från SpaCare!

Tillbehör

Locklyftare Spadammsugare Spatrappa

SpaCare® spakemikalier

Högeffektiva filterpatroner 
sitter som standard i hela 
Family-serien

Vid regelbunden tvätt av 
filterpatronen med filter-
cleaner erhåller du ett klart 
och hygieniskt badvatten.

495:-

Filterpatron

Pris från:

Pris:

Pris: Pris:


