
Designet for optimal 
komfort, plass og luksus! 
Se våre nye modeller.

Nyhet!
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Hva   bør   jeg   tenke   på   ved  
kjøp   av   et   utendørs   massasjebad?
 

l  Massasjebadet må stå på en vannrett og jevn overflate  
 som tåler en vekt på 500 kg pr m2 
l  Ha en fast strømtilkobling fra sikringsskapet med jordfeilbryter,  
 som ordnes av en autorisert elektriker
l  Det er ikke behov for vanntilkobling, man fyller karet med en hageslange
l  Husk å plassere massasjebadet slik at man har tilgang til utstyrsrommet
l  Sikre massasjebadet slik at ikke barn eller voksne kan falle uti 

Utendørs massasjebad levert av VikingBad AS har alle nødvendige 
godkjenninger og gode veiledninger som forenkler hverdagsbruken.  
Skulle det være noen andre spørsmål tilknyttet kjøp av utendørs massasjebad, 
ta kontakt med din nærmeste forhandler eller les mer på vikingbad.no

Vi tenker miljø i alle ledd!
 
VikingBad er opptatt av å ta vare på miljøet og alle våre 
utendørs massasjebad er derfor produsert med miljø-
vennlige, og resirkulerbare materialer. Våre produsenter 
arbeider kontinuerlig med å redusere miljøutslipp og 
gjøre massasjebadene så energisparende som mulig. 
Kabinettene er termisk isolerte, som betyr at luften fra 
pumper og varmeelement forblir innvendig i massasje-
badet, for å minimere energiforbruket.

l  STORT UTVALG I ALLE PRISKLASSER
l  FANTASTISKE MASSASJEFUNKSJONER
l  LAGET FOR VÅRT NORDISKE KLIMA
l  BYGGET FOR Å VARE
l  ENKELT VEDLIKEHOLDSPROGRAM
l  STØYSVAKT OG GODT RENSEANLEGG
l  LAVT STRØMFORBRUK
l  LANDSDEKKENDE SERVICEAPPARAT
l  GODE KLORFRIE ALTERNATIVER

Hvorfor   velge  
VikingBad?

VikingBad har igjennom snart 15 år levert utendørs massasjebad til flere tusen 
fornøyde kunder i Norge og er en av de største leverandørene i Norge på utendørs 
massasjebad. VikingBad jobber hele tiden hardt for at du som kunde skal få en 
totalpakke hvor trygghet, kvalitet og funksjonalitet til en kundevennlig pris, står i fokus.

Det er mange fordeler ved å kunne nyte et utendørs massasjebad. Et utendørs 
massasjebad gir en avslappende og oppfriskende opplevelse og blir et naturlig 
samlingspunkt for venner og familie. Her kan du finne roen etter lange arbeidsdager, 
mens de små i familien kan leke og kose seg. Den oppkvikkende varme vannstrømmen 
lindrer såre muskler og ledd , og øker forbrenning og blodsirkulasjon. Mange 
mennesker i alle aldre opplever en god helseeffekt og økt søvnkvalitet etter bruk av 
utendørs massasjebad. Den friske luften ute gjør også godt mens det varme vannet og 
dysene jobber med kroppen. Med enkelt vedlikeholdsprogram, vil massasjebadet stå 
temperert, bakteriefritt og klart til bruk når en måtte ønske å bruke det.
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Luksus   alle    
kan unne   seg!
VikingSpa lever etter en regel; lag det enkelt. Dette gir 
massasjebad som ikke er overkompliserte, noe som kan 
være kilder til problemer over tid. Et massasjebad fra 
VikingSpa kommer komplett fra fabrikken og alt man 
trenger å gjøre er å koble til strøm og fylle det med vann. 
VikingSpa produserer sine utendørs massasjebad i 
Nord-Amerika og er isolert for nordiske forhold og er bygget 
med tanke på å bevare energien og forminske kostnader.

Opplev den helsebringende virkningen som varme bad gir i et utendørs 
massasjebad. Vannterapi reduserer stress, lindrer leddsmerter og 
forbedrer søvnen. Et utendørs massasjebad vil være det perfekte sted for 
en forfriskende opplevelse og behagelig massasje. VikingBad utendørs 
massasjebad har vannmassasje og ergonomiske seter i en klasse helt for 
seg selv. Enten man vil nyte sosial hygge med familie og venner eller en 
romantisk kveld, vil man alltid føle seg hjemme. Trekk deg bort fra dagens 
stress og koble av i et utendørs massasjebad fra VikingBad.

Vannterapi
Reduserer stress
Gir bedre søvn
Lindrer leddsmerter
Økt blodsirkulasjon
Restituerende
Følelse av velvære
Økt livskvalitet

spa 
for nordiske  

forhold! 
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Viking ll er massasjebadet de fleste 
kan unne seg. Dette runde designet 
gir god bevegelsesfrihet, og er en 
rimelig modell for dem som vil nyte 
et massasjebad.

Viking ll

45 990,-

l Ca 200 kg / 945 liter
l 1 pumpe 2,5 HK (3,5 BHP)
l 2-trinns vannmassasje
l Filtersystem
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/16A
l Anbefalt 1-fas 230V/25A
l Kun sitteplasser
l Undervannslys
l Reflectix® helisolering  

l Skall med anti-skli 
l Vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk
l Bunn i ABS plast
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFI)
l Startsett med pleiemidler

Lokkavløfter med justerbar høyde 
som sørger for perfekt tilpasning.
Meget enkel å montere,  
leveres som avbildet med sort 
pulverlakkert aluminium.

l 183 (diam.) x 88 cm
l 4-5 personer
l 20 dyser

STANDARDUTSTYR:

LED og rustfrie dyser

Freestyle lokkavløfter

Utstyrsrom
Avløp NRF: 6135006/ NRF: 6135005 (med LED lys)

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

Avbildet: Grått kabinett,  
perlehvit skallfarge og rustfrie dyser.  

NRF: 6136161/ NRF: 6136159 (med LED lys)
Perlehvit PerlehvitGrått Mokka

6 390,-

3 790,-

Viking ll med LED og rustfrie dyser: kr 52 380,-

Varsler på sikreste måte for å unngå 
frostskader. Se side 39.

DEFA Spa-alarm

2 490,-
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Utstyrsrom
Avløp

Aurora lll

65 490,-

l Ca 125 kg / 640 liter
l 1 pumpe 2,5 HK (3,5 BHP)
l Varmeelement 3 kw 
l Liggesete
l Minimum 1-fas 230V/16A
l Anbefalt 1-fas 230V/25A 
l LED lys og vannfall
l 2-trinns vannmassasje
l Filtersystem
l Reflectix® helisolering 

l Undervannslys
l Skall med anti-skli 
l Vikashield vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk (forsterket FRP)
l Bunn i ABS plast
l Startsett med pleiemidler
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFI)
l Klargjort for enkel installasjon  
 av ekstra varmelement

Praktisk trapp som krever lite 
vedlikehold. Leveres i fargene Sand, 
Mahogany, Redwood eller Grå  
Trinnene har avrundet kant og kan 
snus 180° som gjør at de også 
kan benyttes til runde utendørs 
massasjebad. Se side 35.

l 213 x 152 x 89 cm
l 2-3 personer
l 32 dyser

STANDARDUTSTYR:

Smart Step

NRF: 6135031 

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

Avbildet: Mokka kabinett  
og perlehvit skallfarge.  

NRF: 6135029
Perlehvit PerlehvitGrått Mokka

2 090,-

LED-lys  
inkludert!  

Lysdioder plasseres  
rundt hele massasjebadet  

og i selve karet.  
Flott visuell opplevelse.

Aurora lll er et utendørs 
massasjebad fra Viking Spa 
beregnet for par som ønsker å 
nyte et massasjebad uten å måtte 
ha en stor modell på utsiden. 

For mer effektiv vedlikeholdsvarme
og raskere oppvarmingstid kan man
kjøpe et ekstra 3 kw varmeelement
(NB! Krever egen 16A kurs)

Ekstra varmeelement

6 490,- (Eks. montering)

Aurora lll med ekstra varmeelement: kr 71 980,-
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l Ca 225 kg / 1 135 liter
l 1 pumpe 2,5 HK (3,5 BHP)
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/16A
l Anbefalt 1-fas 230V/25A 
l Liggesete
l 2-trinns vannmassasje
l Filtersystem
l 2 stk LED undervannslys
l LED lys og vannfall

l Reflectix® helisolering 
l Skall med anti-skli
l Vikashield vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk (FRP)
l Bunn i ABS plast
l Klargjort for enkel installasjon  
 av ekstra varmelement
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFI)
l Startsett med pleiemidler

STANDARDUTSTYR:

Utstyrsrom
Avløp 1 pumpe
Avløp 2 pumper

1

2
NRF: 6136154/ NRF: 6136153 (ekstra pumpe)

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

NRF: 6136152/ NRF: 6136151 (ekstra pumpe)
Perlehvit PerlehvitGrått Mokka

www.vikingbad.no

Royale II har dyser i rustfritt stål  
med god massasjeeffekt. Det er også 
mulig å forsterke massasjekraften 
til dysene ved å velge modellen med 
ekstra pumpe. 

Royale ll

71 890,-

l 200 x 200 x 89 cm
l 5-6 personer
l 32 dyser

Avbildet: Grått kabinett,  
og perlehvit skallfarge.  Royale ll med ekstra pumpe: kr 79 880,-

For mer effektiv vedlikeholdsvarme
og raskere oppvarmingstid kan man
kjøpe et ekstra 3 kw varmeelement
(NB! Krever egen 16A kurs)

Velg med ekstra pumpe for bedre 
massasjekraft til dysene. Royale II vil
da kreve minimum 1-fase 230V/20A
og man får en ekstra 3HK (4 BHP)
pumpe med 1-trinns vannmassasje.

Ekstra pumpe

Ekstra varmeelement

7 990,-

6 490,- (Eks. montering)
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l Ca 225 kg / 1 135 liter
l 1 pumpe 2,5 HK (3,5 BHP)
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/16A
l Anbefalt 1-fas 230V/25A 
l 2-trinns vannmassasje
l Filtersystem
l 2 stk LED undervannslys
l LED lys og vannfall
l Reflectix® helisolering 

l Skall med anti-skli
l Vikashield vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk (FRP)
l Bunn i ABS plast
l Klargjort for enkel installasjon  
 av ekstra varmelement
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFI)
l Startsett med pleiemidler

STANDARDUTSTYR:

NRF: 6135012/ NRF: 6135014 (med stereo)

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

NRF: 6135007/ NRF: 6135009 (med stereo)
Perlehvit PerlehvitGrått Mokka

Stereosystem
Utstyrsrom
Avløp 1 pumpe
Avløp 2 pumper

Regal II har dyser i rustfritt stål 
og god massasjeeffekt. I tillegg 
har modellen LED lys og vannfall, 
som gir en spesielt fin opplevelse 
i skumringstimene.

1

2

Regal ll

71 890,-

l 200 x 200 x 89 cm
l 5-6 personer
l 31 dyser

Avbildet: Mokka kabinett,  
perlehvit skallfarge og stereosystem.  Regale ll med stereosystem: kr 81 380,-

For mer effektiv vedlikeholdsvarme
og raskere oppvarmingstid kan man
kjøpe et ekstra 3 kw varmeelement
(NB! Krever egen 16A kurs)

Velg med ekstra pumpe for bedre 
massasjekraft til dysene. Royale II vil
da kreve minimum 1-fase 230V/20A
og man får en ekstra 3HK (4 BHP)
pumpe med 1-trinns vannmassasje.

Ekstra pumpe

Ekstra varmeelement

7 990,-

6 490,- (Eks. montering)

www.vikingbad.no
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Perlehvit PerlehvitGrått Mokka

For mer effektiv vedlikeholdsvarme
og raskere oppvarmingstid kan man
kjøpe et ekstra 3 kw varmeelement
(NB! Krever egen 16A kurs)

Ekstra varmeelement

6 490,- (Eks. montering)

Stereosystemet har Bluetooth, USB og 
3,5 mm jack for tilkobling av ekstern
lydkilde og 4 høyttalere installert på
toppkanten av massasjebadet. 

Jensen stereosystem

9 490,-

Legend ll

88 490,-

l 219 x 219 x 97 cm
l 6-7 personer
l 51 dyser

Legacy ll har 2 pumper og 
51 dyser for å oppnå god 
massasjeeffekt. I tillegg kan 
man velge med stereosystem 
som gir ekstremt god lyd.

Legend ll med stereosystem: kr 97 980,-

l Ca 225 kg / 1 500 liter
l 2 pumper:   
 2,5 HK (3,5 BHP)/ 3 HK (4 BHP)
l Liggesete
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/20A
l Anbefalt 1-fas 230V/32A 
l 3-trinns vannmassasje
l Filtersystem
l Undervannslys

l LED lys og vannfall
l Reflectix® helisolering
l Skall med anti-skli 
l Vikashield vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk (FRP)
l Bunn i ABS plast
l Startsett med pleiemidler
l Klargjort for enkel installasjon av  
 ekstra varmeelement
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFI)

STANDARDUTSTYR:

NRF: 6135018/ NRF: 6135019 (med stereo)

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

NRF: 6135016/ NRF: 6135017 (med stereo)

Stereosystem
Utstyrsrom
AvløpAvbildet: Mokka kabinett,  

perlehvit skallfarge og stereosystem.  

www.vikingbad.no
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Perlehvit PerlehvitGrått Mokka

For mer effektiv vedlikeholdsvarme
og raskere oppvarmingstid kan man
kjøpe et ekstra 3 kw varmeelement
(NB! Krever egen 16A kurs)

Ekstra varmeelement

6 490,- (Eks. montering)

Stereosystemet har Bluetooth, USB og 
3,5 mm jack for tilkobling av ekstern
lydkilde og 4 høyttalere installert på
toppkanten av massasjebadet. 

Jensen stereosystem

9 490,-

l Ca 225 kg / 1 500 liter
l 2 pumper:   
 2,5 HK (3,5 BHP)/ 3 HK (4 BHP)
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/20A
l Anbefalt 1-fas 230V/32A 
l 3-trinns vannmassasje
l Filtersystem
l Undervannslys
l LED lys og vannfall

l Reflectix® helisolering
l Skall med anti-skli 
l Vikashield vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk (FRP)
l Bunn i ABS plast
l Startsett med pleiemidler
l Klargjort for enkel installasjon av  
 ekstra varmeelement
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFI)

STANDARDUTSTYR:

NRF: 6135023/ NRF: 6135024 (med stereo)

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

NRF: 6135021/ NRF: 6135022 (med stereo)

Legacy ll

88 490,-

l 219 x 219 x 97 cm
l 6-7 personer
l 51 dyser

Avbildet: Mokka kabinett, 
perlehvit skallfarge og stereosystem.  

Legacy ll har 2 pumper og 
51 dyser for å oppnå god 
massasjeeffekt. I tillegg kan 
man velge med stereosystem 
som gir ekstremt god lyd.

Stereosystem
Utstyrsrom
Avløp

www.vikingbad.no

Legacy ll med stereosystem: kr 97 980,-
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Heritage ll har hele 71 dyser og 
2 pumper, som gir meget god 
massasjeeffekt. Det er også  
LED-lys og vannfall, og man kan i 
tillegg velge med stereosystem.

www.vikingbad.no

Heritage ll

97 190,-

l Ca 295 kg / 1 700 liter
l 2 pumper:   
 2,5 HK (3,5 BHP)/ 3 HK (4 BHP)
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/20A
l Anbefalt 1-fas 230V/32A
l Liggesete
l 2 stk LED undervannslys
l 3-trinns vannmassasje
l Filtersystem

l LED lys og vannfall
l Reflectix® helisolering 
l Skall med anti-skli 
l Vikashield vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk (forsterket FRP)
l Bunn i ABS plast
l Klargjort for enkel installasjon  
 av ekstra varmelement
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFi)
l Startsett med pleiemidler 

Stereosystemet har Bluetooth, USB og 
3,5 mm jack for tilkobling av ekstern
lydkilde og 4 høyttalere installert på
toppkanten av massasjebadet. 

Lokkavløfter forenkler av- og 
påsetting av lokket. Se side 34.

l 234 x 234 x 99,5 cm
l 7-8 personer
l 71 dyser
l Liggesete

STANDARDUTSTYR:

Lokkavløfter

Ekstra varmeelement

Jensen stereosystem

Stereosystem
Utstyrsrom
Avløp NRF: 6136135/ NRF: 6136136 (med stereo)

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

Avbildet: Mokka kabinett,  
perlehvit skallfarge og stereosystem.  

NRF: 6136133/ NRF: 6136134 (med stereo)
Perlehvit PerlehvitGrått Mokka

Priser fra 2 290,- 

6 490,- (Eks. montering)

9 490,-

Heritage ll med stereosystem: kr 106 680,-

3 kw varmeelement
(NB! Krever egen 16A kurs)
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Tradition ll har hele 71 dyser og 
2 pumper, som gir meget god 
massasjeeffekt. Det er også  
LED-lys og vannfall, og man kan i 
tillegg velge med stereosystem.

Stereosystemet har Bluetooth, USB og 
3,5 mm jack for tilkobling av ekstern
lydkilde og 4 høyttalere installert på
toppkanten av massasjebadet. 

Jensen stereosystem

9 490,-

Ekstra varmeelement

6 490,- (Eks. montering)

3 kw varmeelement
(NB! Krever egen 16A kurs)

Lokkavløfter forenkler av- og 
påsetting av lokket. Se side 34.

Lokkavløfter

Priser fra 2 290,- 

www.vikingbad.no

Tradition ll

97 190,-

l Ca 295 kg / 1 700 liter
l 2 pumper:   
 2,5 HK (3,5 BHP)/ 3 HK (4 BHP)
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/20A
l Anbefalt 1-fas 230V/32A
l 2 stk LED undervannslys
l 3-trinns vannmassasje
l Filtersystem
l LED lys og vannfall

l Reflectix® helisolering 
l Skall med anti-skli 
l Vikashield vedlikeholdsfritt kabinett
l Isolert låsbart lokk (forsterket FRP)
l Bunn i ABS plast
l Klargjort for enkel installasjon  
 av ekstra varmelement
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFi)
l Startsett med pleiemidler 

l 234 x 234 x 99,5 cm
l 7-8 personer
l 71 dyser

STANDARDUTSTYR:

Stereosystem
Utstyrsrom
Avløp NRF: 6135027/ NRF: 6135028 (med stereo)

Lagerført i følgende fargekombinasjoner:

Avbildet: Grått kabinett,  
perlehvit skallfarge og stereosystem.  Tradition ll med stereosystem: kr 106 680,-

NRF: 6135025/ NRF: 6135026 (med stereo)
Perlehvit PerlehvitGrått Mokka
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Vikashield
kabinett

Syntetisk kabinett.

Balboa  
elektronikk
Moderne spa  

elektronikk med  
mulighet for fjernstyring 

via 3G/4G/WiFi

Pumper
Sikrer likt trykk til 

samtlige dyser
Avløp

Bunn i 
ABS-plast

Skall med antiskli

Skumisolering
Isolerer, demper lyd 

og viberasjoner i 
rørsystemet

Luftinnnblanding
Regulerbar luftinn-
blanding til dysene

Reflectix® 
helisolering med 

EPS (isopor) 

Skall-
forsterkning

Reflectix® 
helisolering med 

EPS (isopor) 

Easy-Touch
Enkelt og funksjonelt 
kontrollpanel for å styre 
funksjoner i massasjebadet. 
Klargjort for WiFI.

Ozonator
Ved å tilføre oksygen-
molekyler i vannet reduserer 
man innholdet av mikro-
organismer og bakterier, 
slik at vannet blir renere og 
friskere.

Undervannslys
Behagelig og flott under-
vannslys som gir en fin 
stemning i massasjebadet 
hele døgnet rundt.

Pumpe
Pumpen(e) gir god massasje-
effekt og kan settes i lav eller høy 
hastighet. Man justerer trykket 
ytterligere ved å slå av eller på 
enkelte soner og/eller enkelte 
dyser, samt luftregulering.

KABINETTVALG

ISOLERT LOKK

SKALLFARGER

Reflectix®  
Termisk isolering sammen 
med Reflectix® helisolering 
med EPS (isopor) gir god 
isolasjonsevne beregnet for 
nordiske forhold.

Vikashield kabinett
Syntetisk kabinett som er 
tilnærmet vedlikeholdsfritt 
og ikke vil sprekke eller 
flasse. Kan rengjøres med 
hageslange og vil ikke trenge 
maling.

Dyser
Gjengede plastdyser er 
belagt med rustfritt stål som 
gir et ekstra fint utseende og 
er mer holdbare. De fleste 
modellene leveres med 
rustfrie dyser.

LED lys
De fleste modeller har  
LED lys som gir en flott  
opplevelse i skumringstimene. 
Se modell-oversikt for hvilke 
som har LED lys.

Isolert FRP lokk
Glassfiberforsterket lokk 
som tåler mye med konisk 
utforming for å hindre vann-
samling. Ekstra holdbart lokk 
med forsterkede hengsler og 
låsbare sikkerhetsremmer.

Jensen Stereosystem
De fleste modeller kan 
velges med stereosystem. 
Man får da 4 høyttalere 
installert på toppsiden og 
tilkobling for Blutooth, USB 
og 3,5 mm jack.

Skall med anti-skli
For å gi skallet anti-skli 
funksjonalitet så benytter 
VikingSpa HDPE (High 
Density Polyethylene) 
med en spesiell overflate-
behandling. 

Vannfall
De fleste modeller har vannfall 
som gir en brusende lyd av fos-
sefall. Se oversikt eller model-
loversikt for hvilke massasjebad 
som har vannfall.

Noen av valgene er ikke lagerført og har lengre leveringstid, men vi har flere modeller til omgående levering fra vårt lager i Grimstad til enhver tid. Vi lagerfører de 2 mest populære fargekombinasjoner som beskrives i produktoversikten. Ta kontakt med forhandler for nærmere informasjon.

www.vikingbad.no

Grått

VikingSpa har en toppmoderne fabrikk i Nord-Amerika hvor de produserer sine utendørs 
massasjebad. Det elektroniske styresystemet er et av de beste på markedet som har en veldig 
lang levetid. All teknologi brukt i VikingSpa holder en høy standard for å kombinere både 
miljøvennlighet med god komfort og brukervennlighet, som gir en utrolig spaopplevelse.

Massasjebadene krever minimum 1-fas 230V/ 16A tilkobling for modeller med 1 pumpe eller 1-fas 
230V/ 20A tilkobling for modeller med 2 pumper. Se modelloversikt for ytterligere spesifikasjoner.

Mokka

Mokka

OpalPerlehvit

Grått

Sølv
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Belize og Corfu er eksklusive 
massasjebad utviklet ved hjelp av 
luftfartsteknologi og fokus på miljøvennlig 
produksjon og drift. Resultatet er utendørs 
massasjebad med kvalitet i hver detalj 
og en unik og elegant finish. Dette 
gjør disse karene til de beste utendørs 
massasjebadene du finner på markedet.

Både skall og kabinett er av ekstremt 
solid materiale, og kabinettene kan i tillegg 
males med akrylmaling for å tilpasse 
farge til huset eller omgivelsene rundt.

Kvalitet  i  hver  detalj!
LED i alle dyser

Nyhet!

Led lys gir en fantastisk opplevelse 
i sene skumringstimer; hvor 
man kan sirkulere mellom 
forskjellige lysfarger som best 
passer for anledningen. Det er 
lys i nesten alle dysene rundt i 
hele massasjebadet, ved vannfall, 
samt trapp, koppholdere og luft-/ 
vannregulatorer.
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Corfu med stereosystem: kr 149 480,-

www.vikingbad.no

Corfu er designet for optimal komfort, 
plass og luksus! Modellen har ett 
romslig liggesete, to kapteinseter, 
nedstegstrinn, nedkjølingssete og LED 
lys i dyser og vannfall. 

Corfu

139 990,-

l Ca 408 kg / 1 628 liter
l 3 pumper: 
 1 sirkulasjonspumpe (0,25 HK)
 2 massasjepumper (3 HK)
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/20A
l Anbefalt 1-fas 230V/32A
l LED lys i de fleste dyser
l LED lys i kabinett
l LED lys i nakkestøtter
l Liggesete
l 2 stk kapteinsete
l 2-trinns vannmassasje
l Intensiv nakkemassasje (2 stk)
l Reflectix® helisolering 
l Popup vannfall
l Vedlikeholdsfritt kabinett, kan males

l Isolert låsbart lokk (forsterket FRP)
l Bunn i ABS plast, bunndrenering 
l Dobbelt filtersystem 
l Bistro bord (avtagbart)
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFi)
l Startsett med pleiemidler
l 24 timers sirkulasjonspumpe 
l Klargjort for ekstra heater
l SpaFrog pleiemiddeldosering 

STANDARDUTSTYR:

Avbildet: Grått kabinett,  
og Stearling Silver skallfarge.  

NRF: 6135032/ 
6135033 (med stereo)

NRF: 6135034/ 
6135035 (med stereo)

Pearl 
Shadow

Stearling 
Silver

Grått Grått

l 235 x 235 x 100,3 cm
l 5-6 personer
l 66 dyser

Stereosystemet er integrert i spaets 
kontrollsystem, og kobles til via 
Bluetooth. 2 høyttalere installeres 
på toppkanten av massasjebadet, og 
en subwoofer installeres inne i selve 
kabinettet.

Stereosystem

9 490,-

Utstyrsrom
Avløp

Varsler på sikreste måte for å unngå 
frostskader. Se side 39.

DEFA Spa-alarm

2 490,-
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Belize er designet med komfortable 
ergonomiske seter i forskjellige høyder 
for alle i familien. Modellen har kun 
sitteplasser hvorav to kapteinstoler, 
nedstegstrinn, nedkjølingssete og LED 
lys i dyser og vannfall.

Belize

139 990,-

l Ca 408 kg / 1 741 liter
l 3 pumper: 
 1 sirkulasjonspumpe (0,25 HK)
 2 massasjepumper (3 HK)
l Varmeelement 3 kw 
l Minimum 1-fas 230V/20A
l Anbefalt 1-fas 230V/32A
l LED lys i de fleste dyser
l LED lys i kabinett
l LED lys i nakkestøtter
l 2 stk kapteinsete
l 2-trinns vannmassasje
l Intensiv nakkemassasje (2 stk)
l Reflectix® helisolering 
l Popup vannfall
l Vedlikeholdsfritt kabinett, kan males
l Isolert låsbart lokk (forsterket FRP)

l Bunn i ABS plast, bunndrenering 
l Dobbelt filtersystem 
l Bistro bord (avtagbart)
l Easy-Touch kontrollpanel (WiFi)
l Startsett med pleiemidler
l 24 timers sirkulasjonspumpe 
l Klargjort for ekstra heater
l SpaFrog pleiemiddeldosering 

STANDARDUTSTYR:

Avbildet: Grått kabinett,  
og Pearl Shadow skallfarge.  

l 235 x 235 x 100,3 cm
l 6-7 personer
l 67 dyser

Utstyrsrom
Avløp

Stereosystemet er integrert i spaets 
kontrollsystem, og kobles til via 
Bluetooth. 2 høyttalere installeres 
på toppkanten av massasjebadet, og 
en subwoofer installeres inne i selve 
kabinettet.

Stereosystem

9 490,-

NRF: 6135036/ 
6135037 (med stereo)

NRF: 6135038/ 
6135039 (med stereo)

Pearl 
Shadow

Stearling 
Silver

Grått Grått

Bistrobordet er tilpasset 
massasjebadet, og kan fjernes. 
Stammen er frostet og belyses 
med samme farge som resten av 
LED-belysningen. Se side 33.

Bistrobord

Belize med stereosystem: kr 149 480,-
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1  Liggesete
Et behagelig liggesete som man kan strekke seg ut 
i, slappe av og bare nyte den deilige massasjeopp-
levelsen. Liggesetet er formet for å støtte opp rundt 
kroppen, og har flere dyser og ergonomisk utførelse.

3  4  Kapteinsete
Et kapteinsete er designet for å romme en person, og 
gir optimal komfort og hydroterapi. Målrettede dyser 
kan massere skuldre, nakke, rygg og legger basert på 
dyseinnstillinger i hvert enkelt kapteinsete.

1  3  Kapteinsete
Et kapteinsete er designet for å romme en 
person, og gir optimal komfort og hydroterapi. 
Målrettede dyser kan massere skuldre, nakke, 
rygg og legger basert på dyseinnstillinger i 
hvert enkelt kapteinsete.

2  Sitteplasser + turbodyse
Den beste badeopplevelsen er individuell. Noen liker 
vann opp til nakkenivå, mens andre vil være mindre 
nedsenket. 

2  4  Sitteplasser 
Den beste badeopplevelsen er individuell. 
Noen liker vann opp til nakkenivå, mens andre 
vil være mindre nedsenket. Ved flere nivåer 
kan både barn og voksne finne sin perfekte 
sittestilling.

www.vikingbad.no

Corfu Belize
3 4

1
1

2
2

4

3

VikingBad leverer utendørs 
massasjebad med ulike 
sitteplasser, slik at man skal 
få den opplevelsen man selv 
ønsker. Man kan flytte fra 
sete til sete for å oppnå ulik 
massasje eller dele en behagelig 
badeopplevelse med venner og 
familie. Avhengig av modell kan 
man ha en eller flere av følgende 
sitteplasser som vist under.

For å få optimal utnyttelse av ditt spa, anbefales følgende strømalternativer.

BRUKSMULIGHETERSTRØMALTERNATIV

1/3 fas 
230V 20A

1/3 fas 
230V 25A

1/3 fas 
230V 32A

3 fas 
400V 16A

VARME

VARME

PUMPE 1

PUMPE 1 PUMPE 1

PUMPE 2

PUMPE 2

INGEN BEGRENSNING

INGEN BEGRENSNING
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Rørsystem med 
unike klemmer i 

rustfritt stål

Easy-Touch
Enkelt og funksjonelt 
kontrollpanel for å styre 
funksjoner i massasjebadet. 
Klargjort for WiFI.

Bistrobord
Bistrobordet er tilpasset 
massasjebadet, og kan 
fjernes. Stammen er frostet 
og belyses med samme 
farge som resten av LED-
belysningen.

Pumpe
Pumpene gir god massasje-
effekt og kan settes i lav eller høy 
hastighet. Man justerer trykket 
ytterligere ved å slå av eller på 
enkelte soner og/eller enkelt 
dyser, samt luftregulering.

KABINETT

ISOLERT LOKK

SKALLFARGER

Reflectix®  
Termisk isolering sammen 
med Reflectix® helisolering 
med EPS (isopor) gir god 
isolasjonsevne beregnet for 
nordiske forhold.

Syntetisk kabinett
Syntetisk kabinett som er 
tilnærmet vedlikeholdsfritt 
og ikke vil sprekke eller 
flasse. Kan rengjøres med 
hageslange og kan males 
med akrylmaling.

Dyser
Gjengede dyser belagt med 
detaljer i rustfritt stål, gir et 
ekstra fint utseende og er 
mer holdbare. 

LED lys
Modellene har LED lys i de 
fleste dyser, ved vannfall, samt 
trapp, koppholdere og luft-/
vannregulatorer som gir en flott 
opplevelse i skumringstimene. 

Isolert FRP lokk
Glassfiberforsterket lokk 
som tåler mye med konisk 
utforming for å hindre vann-
samling. Ekstra holdbart lokk 
med forsterkede hengsler og 
låsbare sikkerhetsremmer.

Stereosystem
Stereosystemet er integrert 
i spaets kontrollsystem, 
og kobles til via Bluetooth. 
Leveres med subwoofer og  
2 høyttalere på toppkanten 
av massasjebadet.

Forsterket skall
Akrylskall som både 
er ABS-forsterket og 
ytterligere stålforsterket 
på utsatte steder.

Vannfall
Modellene har vannfall som gir
en brusende lyd av fossefall. 

Silver

Grått

Grått

Pearl Shadow

Ozonator
Ved å tilføre oksygen-
molekyler i vannet reduserer 
man innholdet av mikro-
organismer og bakterier, 
slik at vannet blir renere og 
friskere.

Våre nye massasjebad Corfu og Belize, har en helt spesiell oppbygging uten bruk av skum i kabinett. 
Det er bygget på pilarer, som gjør at tyngden fordeles riktig i forhold til vannmengde og beholder 
stabiliteten. VikingBad holder en høy standard for å kombinere både miljøvennlighet med god 
komfort og brukervennlighet, som gir en utrolig spaopplevelse.

Syntetisk kabinett 
med avtagbare 

panel, som også 
er overmalbart

ABS bunn 
i plast med 

dreneringshull

Kraftige 
massasjepumper

Dyser med 
LED lys

Akrylskall som er 
ABS-forsterket 

samt stålforsterket 
på utsatte steder

ABS-pilarer som 
sikrer stabil 

vektfordeling

Reflectix® 
helisolering i bunn 
med EPS (isopor) 

Reflectix® 
helisolering med 

EPS (isopor) Easy Touch 
kontrollpanel 
klargjort for 

WiFi

LED lys i 
koppeholder, 

vann-/luftregulator

Velg   selv!
Våre nye massasjebad 

Corfu og Belize har kabinett 
som kan males slik man 
selv ønsker, ved bruk av 

akrylmaling.
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SmartStep Skuff
For å få bedre utbytte av en 
SmartStep trapp kan man kjøpe 
SmartStep skuff som kan festes 
på undersiden av hvert trappetrinn. 
Skuffen har samme farge som 
SmartStep skroget.

369,- (pr stk)
NRF 6137618

Glassfiberforsterket lokk (FRP)
FRP lokk er laget med to lag glass-
fiberplater som er avskilt med isopor. 
Dette gir et ekstra holdbart lokk med 
forsterkede hengsler og låsbare 
sikkerhetsremmer. Det garanteres en 
vekt opptil 135 kg. FRP lokk følger med 
alle massasjebad, utenom Viking II.

9 990,-  
 

SmartStep
Markedets mest solgte trapp og med 
tilbehør som lys og skuffer så blir denne 
trappen et meget bra tilleggsprodukt til et 
utendørs massasjebad. Trappen leveres 
i fargene Sand, Mahogany, Redwood, Grå 
eller Espresso. Trappen er laget med syn-
tetiske materialer og krever lite vedlikehold. 
SmartStep er 90 cm bred og har to trinn 
som begge kan ha skuff under som tilvalg. 
Trinnene har avrundet kant og kan snus 
180° som gjør at de også kan benyttes til 
runde utendørs massasjebad  som VikingS-
pas Viking II.

2 090,- 

Lokkavløfter Covermate Easy
Alle utendørs massasjebad kan 
leveres med lokkavløfter som 
forenkler av- og påsetting av 
det isolerte lokket. Covermate 
Easy lokkavløfter anbefales 
for kunder som ikke skal felle 
ned massasjebadet. Cover-
mate Easy kan leveres til alle 
utendørs massasjebad- mo-
deller (anbefales ikke til runde 
massasjebad-modeller).

2 290,- 
NRF 6137595

Lokkavløfter Covermate
Covermate lokkavløfter kan 
leveres til alle massasjebad 
med unntak av runde mas-
sasjebad-modeller (Viking II). 
Covermate anbefales for alle 
som skal delvis felle ned uten-
dørs massasjebad i veranda, 
platting eller andre steder. 
Lokkavløfteren er plassbespa-
rende, og trenger kun 26 cm 
klaring bak massasjebadet.

2 290,- 
NRF 6137594

Lokkavløfter Covermate III
Hydraulisk lokkavløfter som er både enkel å 
montere og bruke. Kan monteres på massasjebad 
eller dekke (ved delvis nedfelling av massasje-
badet), det eneste man trenger er 12-16cm 
klaring bak massasjebadet. Lokkavløfteren er 
i sort pulverlakkert aluminium og har innebygd 
låsesystem som forhindrer uønsket lukking. 

Covermate III lokkavløfter kan leveres til 
alle utendørs massasjebad unntatt runde 
massasjebad-modeller (Viking II).

3 690,- 
NRF 6137597

Lokkavløfter Freestyle
Denne lokkavløfteren er bereg-
net for runde samt 6-8 kantede 
massasjebad. Freestyle lokkav-
løfter er enkel å plassere og har 
justerbar høyde som sørger for 
perfekt tilpasning. Lokkavløfte-
ren er meget enkel å montere 
og leveres som avbildet i sort 
pulverlakkert aluminium.
Freestyle lokkavløfter passer 
perfekt til runde utendørs mas-
sasjebad (Viking II).

3 790,- 
NRF 6137596

www.vikingbad.no

Glass�ber

Glass�ber

Isopor

RedwoodMahogany Grått

Redwood 
NRF nr. 6137616

Mahogany 
NRF nr. 6137615

Grå 
NRF nr. 6137614

Espresso 
NRF nr. 6136111

Sand 
NRF nr. 6137617

Lokkavløfter Covermate III - DeckMount
Dette er en hydraulisk lokkavløfter for nedfelt utendørs massasjebad og er beregnet for å passe til alle 
utendørs massasjebad unntatt runde modeller. Lokkavløfteren er slank, elegant og i sort pulverlakkert 
aluminium. Lokkavløfteren er enkelt å montere, og krever kun 12-16 cm klaring bak massasjebadet 
for å kunne benyttes. Produktet har også et låsesystem som hindrer uønsket lukking.

4 190,- 
NRF 6137753
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SpaVac
Dette er en vakumdrevet «støvsuger» 
som er uunnværlig i forbindelse med 
rengjøring av ditt massasjebad. Spa-
Vac brukes for å fjerne sand, småstein, 
blader og andre rester som befinner 
seg i bunnen av ditt massasjebad.
SpaVac er laget av lette og solide 
materialer. Dette gjør at den varer 
lenge og er et meget lettvint hjelpe-
middel for rengjøring.

719,- (SpaVac)
NRF 6137607

129,- (3 stk filter)
NRF 6137606

Aquacomb
AquaComb er et rengjørings-
verktøy for filter til utendørs 
massasjebad og svømme-
basseng. AquaComb tilkobles 
hageslangen for å spyle filteret 
rent. Sammen med SpaCare 
Filter Cleaner kan man nå få 
rengjort filteret så det er så 
godt som nytt. 

279,- 
NRF 6137749

Ekstra filter Viking Spa
De fleste modellene fra Viking 
Spa benytter 50 sq.ft filter. 
Viking II må ha  
2 stk filter av 10 sq.ft.
10 sq.ft Viking Spa: 

259,-  
NRF 6137592

50 sq.ft Viking Spa: 

539,-  
NRF 6137593

TowelBar
Towelbar er et produkt som 
alle utendørs massasjebad 
burde ha. Et unikt design holder 
håndklær i nærheten av  
massasjebadet samtidig som 
de holdes rene og tørre. Towel-
bar kan felles ned når den ikke 
er i bruk.Towelbar leveres i sort 
pulverlakkert aluminium.

519,- 
NRF 6137611

SmartBar m/skuff
Bar (99 x 35 cm) med skuff 
som kan monteres på en av 
kabinettsidene til massasje-
badet.Leveres komplett med 
skuff og kan enkelt tas bort når 
den ikke er i bruk.

1 029,- 
NRF 6137612

SmartRail
For å forenkle inn- og  
utstigning fra massasjebadet 
kan man montere en Smartrail. 
Smartrail leveres i sort 
pulverlakkert aluminium og kan 
monteres på massasjebadet, 
platting eller vegg.

1 790,- 
NRF 6137605

Pool Mate Spabar
VikingBad Spabar holder dine 
personlige forfriskninger i 
nærheten. Passer perfekt til 
basseng og utendørs 
massasjebad.

619,- 
NRF 6136016

Scuba II  
Photometer for test av vann-
kvalitet. Scuba II er et hånd-
holdt photometer, som på en 
enkel måten gir en nøyaktig 
måling av vannkvaliteten i ditt 
utendørs massasjebad. Scuba 
II er vanntett og man kan enkelt 
fylle det innebygde målekam-
meret med vann. Scuba II kan 
måle følgende: Total alkalinitet, 
pH nivå,  klornivå (fritt klor) og 
bundet klor.

1 529,- 
NRF 6137748

SpaCaddy
Anretning for å lagre drikke, 
snacks eller lignende nærme 
massasjebadet med en Spa 
Caddy som kan svinges inn 
og ut av massasjebadet etter 
behov.Spa Caddy er laget i 
forsterket plast og rustfritt stål, 
med grå farge som passer alle 
modeller.

829,- 
NRF 6137608

www.vikingbad.no

Sett   sammen   
din   egen    

utstyrspakke    
etter   behov    

og   ønsker



39Priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt.38 Priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt. 

Med DEFA Spa Alarm får du varsel hvis vanntem-
peraturen blir kritisk lav/høy, også temperaturen 
i mottorrommet blir overvåket. Dette gir deg en 
enkel oversikt over tilstanden til massasjebadet. 
 
Med DEFA Spa Alarm får du varsel hvis badet 
mister strømmen. Når strømmen kommer tilbake 
vil du også få varsel om dette. Spa Alarmen gir 
beskjed når det er på tide å bytte backup batteriet 
i enheten. Alarmvarslinger sendes til din mobil-
telefon som sms, eller e-post. 

I pakken følger det med DEFA Spa Alarm, 
temperaturføler (måler temperatur i motorrom) og 
temperaturprobe (måler vanntemperaturen).

2 490,-*
NRF 6136082

Fungerer for alle modeller fra VikingBad, 
gjelder 2015 modeller eller nyere. Kontrollerer 
alle funksjonene til ditt massasjebad hvor som 
helst i verden via 3G/4G eller Wi-Fi.  
Kan også kontrolleres via lokalt Wi-Fi nettverk.

VikingBad Worldwide:
Kompatibel med: 
l iPhone 
l iPad
l iPod 
l Android

4 190,-  
NRF 6136091

For mobil og nettbrett
DryCase er en fleksibel, klar og vanntett bag 
som tillater å bruke din smarttelefon i miljø 
med vann samtidig som den holdes tørr og 
ren. Man pumper enkelt ut all luft med hånd-
pumpe og man lager en vakuumforsegling 
rundt telefonen som gjør den helt vanntett. 
Den lufttette forseglingen sørger for at 
smarttelefonen er tørr til og med nedsenket i 
vann. Passer til de fleste moderne mobiltele-
foner under 5" og til de fleste nettbrett.

299,-  (for mobiltelefon)
NRF  6137751

449,-  (for nettbrett)
NRF 6137752

DEFA Spa Alarm

*Montering kommer i tillegg. *Defa garanterer varsling, forutsatt at Telenornett er oppe.*Forutsetter dekning og Wi-Fi tilgang.

Priser:
Abonnementet koster pr. mnd:  49,-
Pris pr.melding (status el. varsel):  Kr 2,-
(Forbehold om prisendring)
 
Ekstra temperaturføler 
Bli varslet om temperaturen i 
hytta blir lavere enn programmert, 
slik at man kan hindre unødvendig 
frost- og vannskader. 

399,-  
NRF 6136079 

Ekstra tempraturprobe  
Måler temperatur på vannrør til 
spa/svømmebasseng.

399,-  
NRF 6136081

www.vikingbad.no

WiFi

Dry Case

Bli   varslet    
om  unormale 

temperaturendring   
i   massasjebad    

eller   hytte! 

Betjen  spaet   ditt, 
når   som   helst,   
hvor   som   helst! *

Varm opp spaet før 
du reiser til hytta.

Varsler   på   sikreste 
måte   for   å   hindre 
frostskader! *
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Filter Cleaner - 500 ml
Rensemiddel for rengjøring 
av filterpatroner. 

189,-
NRF 6137311

DPD Klor/bromin - 250 stk
Ekstra tabletter til DPD 
testsett for test av klornivå 
eller brominnivå.

379,-  (10stk: kr 39,-)
NRF 6137296

Scuba ll Refill - 60 stk
Sett med refill av tabletter til 
din Scuba ll, for testing av 
vannkvalitet.

159,-  
NRF 6136214

Bright & Clear - 500 ml
Binder partikler for å gi klart 
vann. 

159,-
NRF 6137304

DPD pH tab - 250 stk
Ekstra tabletter til DPD 
testsett for test av pH nivå. 

379,-  (10stk: kr 39,-)
NRF 6137298 

pH Down - 500 ml
Brukes for å senke vannets 
pH nivå. 

139,-
NRF 6137315

Alkalinitets tab - 250 stk
Ekstra tabletter til Alkalinitet 
testsett for test av alkalin.-
nivå. 

589,-  (10stk: kr 49,-)
NRF 6137294 

Foam Down - 500 ml
Bryter ned skumdannelser 
fra såpe- og kosmetikk-
rester.

149,-
NRF  6137312

DPD Tester - 20 stk
Bassengtester til måling av 
klor og pH/ bromin og pH.
169,-  (klor) 
NRF 6137309
219,-  (bromin) 
NRF 6136087

CleansingCream - 500 ml
Brukes for skuring av 
massasjebad, har en mild 
slipende effekt.

149,-
NRF 6137307

Beauty Polish - 500 ml
Beskytter over-flatefinish 
og forenkler senere 
rengjøring. 

159,-
NRF 6137302

Alkalinitet testsett- 250 stk
Testsett for måling av van-
nets alkalinitet. 

959,-  
NRF 6137293

Biofilm Cleaner - 500 ml
Brukes for rengjøring av det 
skjulte rør-systemet. 

359,-
NRF 6137303

Teststrips TDS - 50 stk.
For måling av vannets 
metning som forteller når 
vannet må byttes. 

189,-
NRF 6137288

No Scale - 500 ml
Motvirker utfelling av metall, 
kalk og oker.

179,-
NRF 6137314 

Teststrips klor - 50 stk.
For måling av pH, klor og 
alkalitet.
 

189,-
NRF 6137715

pH Up - 500 ml
Brukes for å heve vannets 
pH nivå.

139,-
NRF 6137316

Teststrips brom - 50 stk.
For måling av pH, bromin 
og alkalitet.. 

189,-
NRF 6137714

Scuba II  
Photometer for test av vann-
kvalitet. Scuba II er et håndholdt 
photometer, som på en enkel 
måten gir en nøyaktig måling 
av vannkvaliteten i ditt utendørs 
massasjebad. Scuba II er vanntett 
og man kan enkelt fylle det inne-
bygde målekammeret med vann. 

Scuba II kan måle følgende:  
Total alkalinitet, pH nivå,  klornivå 
(fritt klor) og bundet klor.

1529,-
NRF nr. 6137748
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og   hygiene!
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Descaler - 2,5 kg
Brukes for total avkalking 
av massasjebadet. 

399,-
NRF 6137308

TabTwenty - 2,5 kg
Sakte oppløselig klortablett, 
20g. Til kloring av vannet i 
massasjebadet. 

759,-
NRF 6137327

Alka Up - 1 kg
Hever vannets alkalitet og 
stabiliserer pH nivå. 

169,-
NRF 6137301

Alka Down - 1,5 kg
Senker vannets alkalitet og 
stabiliserer pH nivå. 

249,-
NRF 6137289

SunWac 12 - 100 stk
Brukes for daglig kloring av 
vannet i massasjebadet. 

349,-
NRF 6137322

Bromin Tabs - 1 kg
Klorfritt alternativ, må 
brukes i kombinasjon med 
SpaChock. 

389,-
NRF 6137305

MiniChlor - 1 kg
For kloring/sjokk-kloring av 
vannet i massasjebadet.

259,-
NRF 6137313 

Floater
Benyttes for å dosere 
ut klor eller bromin 
etter behov. 

259,-
NRF 6136014 

SpaFrog® floater
Automatisk dosering. Komplett med 
bromin- og mineralpatron. Må bru-
kes i kombinasjon med SpaChock. 

599,-
NRF 6136013

SpaChock - 1 kg
Klorfritt alternativ som 
brukes i kombinasjon med 
Bromin Tabs. 

349,-
NRF 6137318

SpaFrog® bromin
Brominpatron til SpaFrog® 
systemet. 

179,-
NRF 6136012

SunWac 9 - 180 stk
Brukes for daglig kloring av 
vannet i massasjebadet. 

349,-
NRF 6137323 

SpaFrog® mineral
Mineralpatron til SpaFrog® 
systemet.

349,-
NRF 6136011 

Oxybox
Active Oxygen 1 kg, OxyPlus 1 liter. 

669,-
NRF 6137745

www.vikingbad.no

Trygghet   og   god    
hygiene   er   viktig!

Startsett
Startpakke med det du trenger for vedlike-
hold av ditt utendørs massasjebad. 

2 049,-
NRF 6137321

Startsett   
med pleiemidler   
følger   med   alle 

massasjebad!

For at du skal kunne oppnå følelsen av balanse og velvære når 
du bruker massasjebadet, må også badevannet ha perfekt balanse. 
Alle massasjebad fra VikingBad leveres med en startpakke med pleiemidler 
sammen med en laminert brukerveiledning. Startpakken inneholder 
det man trenger for å få korrekt og hygienisk badevann. 



VikingBad AS holder til i Grimstad og er en heleid 
norsk leverandør av synlige baderomsprodukter 
samt utendørs massasjebad. Vi har et stort utvalg til 
konkurransedyktige priser. Vi har fokus på utvikling 
av monteringsvennlige kvalitetsprodukter og har stor 
tilgjengelighet av produkter med komplett delelager 
lokalisert i Grimstad. Vår omfattende kolleksjon 
består av baderomsmøbler, blandebatterier, badekar, 
massasjekar, dusjkabinett, dusjhjørner, dusjnisjer, 
massasjedusj, steamdusj, steambad, rainshower og 
annet baderomsutstyr samt utendørs massasjebad 
og et fullt program av pleiemidler som er godkjent for 
bruk i Norge. 

Med gjennomført konsept for å tilpasse oss den 
enkelte kunde, landsdekkende serviceapparat, 
kataloger og webside med full oversikt over vårt 
produktsortiment, forsøker vi alltid å tenke litt lengre, 
med fokus på trygghet og kvalitet hele veien. Vi 
arbeider for at du som kunde skal bli fornøyd, hvor vi 
setter høye krav til kvalitet og service, samt at du får 
faglig trygghet ved at du gjør handelen av din lokale 
rørleggerbedrift med fagkompetanse.
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Katalog med utendørs massasjebad kan bestilles hos VikingBad AS: Produktnr 109705.  
VikingBad AS tar forbehold om trykkfeil, produktendringer og feil fargegjengivelse i heftet. Leveringstid kan forekomme på enkelte modeller.  

Priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt og er gjeldene fra 01.04.2016 og frem til nytt hefte foreligger.
www.vikingbad.no

VikingBad AS, Postboks 96, 4891 Grimstad. Tel: 37 09 06 00 Fax: 37 09 06 01 Epost: post@vikingbad.no www.vikingbad.no

Forhandler:

KVALITET & TRYGGHET  FOR  ALLE


