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Tid för att tina upp och njuta i spabadet!
Det finns ingen årstid när man inte kan använda sitt
spabad och många spabadsägare använder sina bad
som mest flitigt under årets kalla månader. Detta för
att skillnaden mellan varmt och kallt gör upplevelsen
extra fantastisk.
Att vara utomhus och njuta av vädret de timmar solen är uppe
under vinterhalvåret är en ynnest och en förutsättning för att
fylla på med D-vitamin. En stund i spabadet bjuder på extra
njutning för kropp och själ och det bästa är att man kan bada
när som helst på dygnet, året om, i ur och skur.
Många som äger ett spabad säger dessutom att de använder
sitt bad mer under årets kalla månader, eftersom skillnaden
mellan den kalla luften och det varma vattnet gör upplevelsen
än mer effektfull.
De enklaste modellerna av spabad är som att bada i ett stort
badkar med varmt virvlande vatten, där upplevelsen gärna blir
extra härlig med ett par droppar väldoftande eteriska oljor i
badvattnet. De mer exklusiva spabadsmodellerna har supereffektiva munstycken med massagestrålar som går att ställa in för
att så optimalt som möjligt ge massage som knådar och mjukar
upp spända muskler och leder.
Rent praktiskt behöver ett spabad stå stabilt på en altan eller
en platta och med hjälp av en isoleringsskiva under badet hålls
värmen ännu bättre. Tänk igenom placeringen så att badet står
vindskyddat och tänk också gärna på hur solen ligger på under
olika årstider. Spabad på altaner placerade nära tak bör ha ett
snörasskydd, annars är det inte så mycket mer att tänka på
förutom att sätta i kontakten och fylla på vatten.
Ur ett kostnadseffektivt perspektiv är det en fördel att badet
ständigt är igång och har en konstant badtemperatur, istället för
att tömma ur och fylla på nytt vatten.
Spabadet Jacuzzi J-470 är ett stort, generöst spabad med
plats för sju personer. Modellen har en upphöjd gavel med
dubbla justerbara vattenfall och inbyggt ljusspel. J-470 har
Jacuzzis mest utvecklade rening med 5-stegs filtersystem och
CLEARRAY® UV-C rening som gör badet enkelt att sköta om,
en väl så viktig aspekt på vägen till vinterkylans varma, sköna
badupplevelse. Pris på spabadet 198 400 kronor.

Spabadet Jacuzzi J-470 är ett stort, generöst spabad för användning året om. I badet
finns plats för sju personer och det är enkelt att installera och sköta om.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hoai Nguyen, hoai@perpr.se, 08- 400 255 29.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 24 000 pooler och spabad sedan
företaget startade 1968. I dag är det andra generationen som driver företaget framåt. Med engagerad personal och kunniga
återförsäljare arbetar man med samma entusiasm som när Lars och Brigitte Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i
hemmet i Järna.

