Softub Spa

EN OASE

FOR AFSLAPNING
Softub® - en skøn spa oplevelse
Udespa & Living - www.udespa-living.dk - info@udespa-living.dk

EN OASE FOR AFSLAPNING
Softub skaber et harmonisk stress-frit sted, for hvile og total afslapning.
Softub giver ro til sind, krop og sjæl, og den beroliger kroppen og lindre
hverdagens stress.
Softubs systematisk placerede waterjets, giver massage til trætte muskler
og giver healing til hele kroppen.
Med Softub, kan du have en total afslapning - når som helst og hvor
som helst, du ønsker det.

Afslapning

FOR KROP OG SJÆL

8 GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE SOFTUB

Portico
med bænk,
ekstra LED lys
og ekstra
isolering

1.
ENERGI VENLIG
Via den prisvindende motorenhed, udnyttes den varme som

skabes i pumperne til vandmassagen, til energivenligt, at opnå den
temperatur i vandet du ønsker. Denne enestående teknologi og
anvendelse af vores højt isolerende isoleringsskum‚ gør din Softub
til det mest energieffektive spabad på markedet.

2. TRANSPORTABEL

Transportabel, let og nem at installerer: Softubs er den mest
alsidige hot tub spa i verden, trodser grænser ved at omdefinere
betydningen af uendelige muligheder.

WELLNESS-

OASE

3. STØJSVAG

Slap af og nyd lidt fred og ro! Takket være vores innovative “WhisperTechnology“ Softub motor, er Softub den mest støjsvage spa på
markedet.

4.
VEJR BESTANDIG
Softub er bygget til at modstå selv det sværeste vejrforhold. Regn

eller solskin, hedebølge eller frostvejr - det ydre vinyl, Leathertex,
vil beskytte din Softub spa selv under de strengeste vejrforhold.

5.
HYGIEJNISK
Din Softub indeholderen en automatiske rengørings funktion, via
”ozonisatoren” dannes ozon, der hjælper til intensiv og hygiejnisk
pleje af dit vand, så du kan bruge færre kemikalier og samtidig
holde dit vand krystalklart.

6. FLEKSIBEL

Softub er i sin holdbarhed, skabt til at stå ude – men skulle du
ønske at anvende din Softub inde, over en periode, eller for altid,
ja så er den så fleksibel, at den fungerer lige så godt inde som ude.

7. KOMFORTABEL

SOFTUB INSTALLATION
1. PLACERING
Let og handy, din Softub kan rulles til
næsten ethvert sted.

Softub spa er en oase af komfort og afslapning. I stedet for
formstøbte siddepladser giver det bløde, men faste skummateriale
“Polybond“ en bevægelsesfrihed, optimal komfort og støtte i
enhver position. Dette har uden tvivl gjort Softub spa til det mest
behagelige spa til dato.

2. OPSÆTNING

8. SMART

Alt der er tilbage at gøre, er at fylde Softuben
med vand, sætte stikket i en almindelig 220
volt stikkontakt med jord og placere det
højisolerende låg på Softuben. Efter denne
enkle installation er det blot at vente på, at
vandet er varmet op, og derefter, dyk i og
nyd det!

Lækre materialer, stilfulde farver, høj kvalitet og med det supplerende tilbehør af omkranse der fuldender din Softub spa.

Når Softub og motoren er placeret på det
ønskede sted, forbindes de 2 dele. Det er
yderst simpelt.

3. KOM GODT IGANG

VORES 4 SOFTUB MODELLER

SOFTUB SPORTSTER 140

SOFTUB LEGEND 220

SOFTUB RESORT 300+

SOFTUB PORTICO

Softub 140 er en fiks 1-2 personers spa
og den mindste spa i vores sortiment,
hvilket gør den ideel for singler og par.
Dens kompakte størrelse gør den til den
perfekte løsning til ethvert sted, hvor
der er begrænset plads.

Softub 220, vores 3-4 personers spa
er den mellemstore model i vores
sortiment, hvilket gør den ideel for
par og familier.

Softub 300+ er en 5-6 personers spa, der
giver nok plads til hele familien. Det er
den største model i Softub sortimentet,
hvilket gør den ideel til familieliv og
socialt samvær med venner.

Softub Portico.
Dette er den nyeste og mest avancerede Softub model, med siddebænk,
2 LED lys, ekstra isolering samt den
nye kraftfulde Poseidon jet.

MODEL

SPORTSTER 140

LEGEND 220

RESORT 300+

PORTICO

Kapacitet

1-2 Personer

3-4 Personer

5-6 Personer

5-6 Personer

SOFTUB FARVER

Ydre diameter

150 cm

180 cm

200 cm

200 cm

UDVENDIGE FARVER:

Indre Diameter

130 cm

150 cm

170 cm

170 cm

Højde

61 cm

61 cm

69 cm

69 cm

LETHERTEX:

Tom vægt

50 kg

61 kg

68 kg

79 kg

Tub

23 kg

32 kg

36 kg

45 kg

Låg

9 kg

11 kg

14 kg

14 kg

Total vægt (med vand)

580 kg

894 kg

1204 kg

1254 kg

Vand kapacitet

530 l

833 l

1136 l

1136 l

Lys

LED Lys

LED Lys

LED Lys

2 LEDS multicolor

Antal Jets

4 Jets

5 Jets

7 Jets

6 + Poseidon Jet*

Elektricitet

220 V /240 V
50 Hz, 6 A

220 V /240 V
50 Hz, 6 A

220 V /240 V
50 Hz, 6 A

220 V /240 V
50 Hz, 6 A

Min. Volt & Ampere

800W.

800W.

800W.

800W.

*Med 4 funktioner: 3 jets i venstre side / 3 jets i højre side / alle 6 jets / eller kun Poseidon Power jet

Forhandler:

MOCCA

CAMEL

ALMOND

CHARCOAL

SYNTEX:

TAUPE

GRAPHITE

INDVENDIG FARVE:
PEARL

