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Udespa California
200 x 200 x 82 cm. 1 loungeplads, 4 sæder og 1 børnesæde. 21 dyser og 2 lufttilsætninger. Topisolerede kvalitetsmateria-
ler, slidstærkt og vedligeholdelsesfrit ydre. Inkl. undervandslys, topmonteret filterpatron/skimmer, sikkerhedsvarmelegeme, 
amerikansk Balboa CPU filterstyring og termolåg. Vejl. udsalgspris 49995,-  BESTILLINGSVARE

32995.-
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FRIT LEVERET

Højdepunkter 
i haven 
Besøg vores spa- og poolcentre 
i Hillerød, Roskilde og Aalborg



4

Udespa Colorado
227 x 227 x 87 cm. 6 siddepladser og 77 dyser, heraf 12 luftdyser. Topisolerede kvalitetsmaterialer, 
slidstærkt og vedligeholdelsesfrit ydre. Inkl. vandfald, aromaterapi, sidemonteret filterpatron, ameri-
kansk Balboa CPU filterstyring, trappe og termolåg. iPhone & iPad tilslutning mv.  
Vejl. udsalgspris 109995,- BESTILLINGSVARE

72995.-
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FRIT LEVERET

One of  
a kind!



6

69995.-

Udespa Montana
212 x 212 x 84 cm. 6 siddepladser og 1 loungeplads. Inkl. 47 vandmassagedyser, 3 lufttilsætninger, nakkestøtter og 
termolåg. Topisolerede kvalitetsmaterialer, slidstærkt og vedligeholdelsesfrit ydre. Inkl. undervandslys, topmonteret 
filterpatron/skimmer, amerikansk Balboa CPU filterstyring. Vejl. udsalgspris 89995,- BESTILLINGSVARE
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FRIT LEVERET

Stort og 
rummeligt
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American Hottube King Size
275 x 228 x 100 cm. 2 loungepladser og 6 siddepladser. 83 dyser og 4 luft-
tilsætninger. Topisolerede kvalitetsmaterialer, slidstærkt og vedligeholdel-
sesfrit ydre. Inkl. undervandslys, vandfald med lys, aromaterapi, sidemon-
teret filterpatron/skimmer, amerikansk Balboa CPU filterstyring, trappe og 
termolåg. iPhone & iPod tilslutning mv. Vejl. udsalgspris 119995,- 
BESTILLINGSVARE 

Udespa Idaho
213 x 100 x 74 cm. 2 store siddepladser. Inkl. 
termolåg. Passer ind på bl.a. en lille terrasse eller 
altan på 2. sal. 16 dyser, LED Terapi-undervandslys 
og Ozon rensningssystem. 2 kw varmelegeme.
Vejl. udsalgspris 29995,- 
BESTILLINGSVARE

26995.- 76995.-
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Masser af  
plads...

Swim-spa
596x228x137 cm.7-pers. udespa hvoraf 1 liggeplads. Inkl. 
76stk. vandmassagedyser. Inkl. trappe og termolåg. Alt i 
udstyr: vandfald, mikrolys, højttalere m/lys, musik tilslut-
ning til smartphone. Pool-delen har et kraftigt modstrøms-
anlæg som kan styrkereguleres for individuel tilpasning. 
Vejl. udsalgspris 269200,- BESTILLINGSVARE 

Swim-spa Fitness
390 x 226 x 137 cm. 5-personers. Inkl. 52 vandmassagedyser, 6 lufttilsætninger, nakke-
støtter og termolåg. Topisolerede kvalitetsmaterialer, slidstærkt og vedligeholdelsesfrit 
ydre. Inkl. undervandslys, sidemonteret filterpatron/skimmer, sikkerhedsvarmelegeme, 
amerikansk Balboa CPU filterstyring, trappe og termolåg. Med LED kantbelysning. 
aromaterapi, musikanlæg og højtaler. Montér f.eks. en romaskine, et gymnastikreb til 
armøvelser eller en SwimGuard, der kan holde dig flydende. BESTILLINGSVARE 

Tilbehør til swim-spa fitness
Der findes mange forskellige tilbehørsprodukter, som 
man kan anvende til en Swim-Spa Fitness. Montér f.eks. 
en romaskine, et gymnastikreb til armøvelser eller en 
SwimGuard, der kan holde dig flydende. Se udvalget i 
butikkerne. BESTILLINGSVARE

FRIT LEVERET

169995.-

109995.-



18995.-

14995.-

19995.-
Dream pool Ø730 cm
Komplet pool med filter, pumpe, skimmer, stige 
etc. Skal nedgraves. 730 x 375 x 120 cm. 
BESTILLINGSVARE

Dream pool Ø550 cm
Komplet pool med filter, pumpe, skimmer, A-stige etc. Kan både nedgraves og stå frit. Dybde 120 cm. BESTILLINGSVARE

Dream pool Ø810 cm
Komplet pool med filter, pumpe, skimmer, stige etc. Skal 
nedgraves. 810 x 460 x 120 cm. BESTILLINGSVARE
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FRIT LEVERET

FRIT LEVERETFRIT LEVERET
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26995.-

32995.-

Rock pool Ø550 cm
Komplet fritstående pool i flot rock design med professionelt rensningsanlæg på rist (sandfilter Ø500 + pumpe 1 HK), skimmer, 
indløbsdyse, stige og 4 m 50 mm flex slange. Ø550 cm. Dybde 132 cm. BESTILLINGSVARE

Rock pool Ø730 cm
Komplet fritstående pool i flot rock design med  professionelt rensningsanlæg på rist (sandfilter Ø500 + pumpe 1 HK), skimmer, 
indløbsdyse, stige, og 4 m 50 mm flexslange. 730 x 375 x 132 cm.  BESTILLINGSVARE

FRIT LEVERET

FRIT LEVERET
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34995.-

Bobler, stemning  
og atmosfære...

Gazebo  
290 x 290 cm. Gazebo beskytter din udespa mod regn og rusk, samtidig med den skaber en superhyggelig stemning 
og atmosfære for de badende. Gazebo er udstyret med 2 hjørner i transparent materiale, så de badende ikke får syns-
feltet begrænset, og udenforstående personer har mulighed for at se med ind i festens midtpunkt!
Inkl. barbord, stole og persienner. Gazebo er produceret i massive kvalitetsmaterialer og er let at montere. Skandinavisk 
monteringsvejledning medfølger. BESTILLINGSVARE.


