


Det är en kall vinterkväll i December.

Du sjunker sakta ned i ett varmt bubblande bad,  

och blickar upp mot en stjärnbeströdd vinterhimmel.  

Du lyssnar på tystnaden och hela din kropp slappnar av. 

Vi kallar det livskvalitet och ren njutning.

Att koppla bort vardagens stress, måsten och borden en 

stund är det bästa man kan göra för både kropp och själ.

På Nordpool har vi tillverkat utomhusspa för Nordiskt klimat i 

många år. Vi vet precis hur man skall bygga, isolera, installera, 

och montera ett bad som klarar av vårt bistra klimat året om.

Med treskiktsisolering, separata cirkulationspumpar, väl- 

isolerade lock och genomtänkta detaljer skapar vi bad som  

är bra för både kropp, själ och plånbok.

I år kommer det att vara
37°C oavsett väderlek.



Det finns något magiskt med att sänka ned sig själv i vatten. Djupt. I det 

stora blå. Nu vill vi inte påskina att man kan vara med om en djupdykande 

upplevelse i våra badkar. Men nästan. Att låta hela kroppen omslutas av 

varmt, mjukt bubblande vatten under en stjärnklar himmel är en lyxig känsla 

vi gärna unnar flera. Därför har vi ökat djupet på våra badkar till 75 centi-

meter, och har därmed förmodligen marknadens största baddjup. Det är vi 

stolta över, och hälsar dig välkommen ned i det blå.

Välkommen ned i djupet.
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Lyssna till tystnaden
I vår stressiga vardag är saker som tid och lugn bristvaror.

Med ett uppskruvat livstempo så har de enkla, en gång så självklara sakerna 

blivit till hårdvaluta och lyxartiklar som man får allt för lite av.

Därför tycker vi det är viktigt att du verkligen kan slappna av när du tar dig  

tid att sjunka ned i badet. Då skall du kunna höra fåglarnas sång i skogen, 

vindens prasslande i löven, och njuta av lugnet som sänker sig. Pumparna 

i vår nya Q-serie levereras av Balboa, ett högkvalitetsmärke med några av 

marknadens absolut bästa, och tystaste cirkulationspumpar. Schhhh.
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Vinterbad med gott samvete.

-18°C
Att vi heter Nordpool är inte någon slump. Våra bad är utvecklade i Sverige, för svenskt klimat.  

Vi har lagt extra möda vid att isolera och skapa bad som klarar av att hålla temperaturen uppe 

trots bister midvinterkyla i månader. Alla våra badkar har en 3-skiktsisolering vilket ger en bättre 

värmehållning till mycket lägre kostnad än andra bad. Den separata cirkulationspumpen bidrar till 

minimal energiförbrukning. Glasfiberbotten med extra isolering och rostfria munstycken är andra 

detaljer som passar för Nordiska klimat och är snällare mot både miljö och plånbok.
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Tor har förmodligen det bästa  
baddjupet på marknaden, 75 cm.

3-skiktisolering med luftspalt i kombination  
med en separat, cirkulationspump gör  
Nordpool energieffektivt.

Cirkulationspumpen är en Amerikansk  
Balboa som är i det närmaste ljudlös.

För att maximera massagen 
använder vi 3 hk massagepump. 

Pumpen styrs av Balboas nyaste display.

Reningssystemet är helautomatiserat med  
en ozonrenare modell XL60.

Alla badkar från Nordpool har alltid 3 års garanti.

Mått: 2000 x 2000 x 970 mm
Sittkapacitet: 6 sittplatser varav 1 liggplats
Vattenkapacitet: 1400 liter
Vikt: 300 kg
Elektriska krav: 380 V / 50 Hz
Kontrollsystem: Balboa TP600
Värmeaggregat:  Balboa 3 kW
Pumpar: 1 st Vattenpump 3 hk
 1 st Balboa Cirkulationspump 0.25 hk
Munstycken vatten:                     34 st RD munstycken
Vattenomkastare: Ja

Luftomkastare: Ja
Vattenfall: 1 st belyst 
Filtreringsystem: Elementfiltrering
Ozonrening: Ja, XL60
Belysning: Reflekterande LED Huvudlampa
 LED slinga i vattenlinjen, 19 st
Nackkuddar: 3 st
Akrylbeläggning: Lucite
Ytterbeklädnad: Ash Grey
Isolering: 3 skikt + Luftspalt
Färg insida: Vit eller Svart
 

Rek ca pris inkl moms  86 700:-

Teknisk Specifikation

ANTAL PLATSER MUNSTYCKEN VATTENKAPACITET

Tor har plats för hela familjen med sina 6 platser, varav en är

liggande. Med sittdjup på 75 cm tillhör det marknadens djupaste 

kar. 34 kraftfulla munstycken samt en nästintill ljudlös Balboapump 

skänker lugn till badstunden.

Tor / Q6
Tor Q6 Produktfördelar

6 34 1400 L
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Idun har förmodligen det bästa  
baddjupet på marknaden, 75 cm.

3-skiktisolering med luftspalt i kombination  
med en separat, cirkulationspump gör  
Nordpool energieffektivt.

Cirkulationspumpen är en Amerikansk  
Balboa som är i det närmaste ljudlös.

För att maximera massagen  
använder vi 3 hk massagepump.

Pumpen styrs av Balboas nyaste display.

Reningssystemet är helautomatiserat med en 
ozonrenare modell XL60.

Alla badkar från Nordpool har alltid 3 års garanti.

Mått: 2150 x 2150 x 970 mm
Sittkapacitet: 6 sittplatser varav 2 liggplatser
Vattenkapacitet: 1400 liter
Vikt: 400 kg
Elektriska krav: 380 V / 50 Hz
Kontrollsystem: Balboa TP600
Värmeaggregat:  Balboa 3 kW
Pumpar: 1 st Vattenpump 3 hk
 1 st Balboa Cirkulationspump 0.25 hk
Munstycken vatten:                     36 st RD munstycken
Vattenomkastare: Ja

Luftomkastare: Ja
Vattenfall: 1 st belyst
Filtreringsystem: Elementfiltrering
Ozonrening: Ja, XL60
Belysning: Reflekterande LED
 LED slinga i vattenlinjen, 21 st
Nackkuddar: 3 st
Akrylbeläggning: Lucite
Ytterbeklädnad: Ash Grey
Isolering: 3 skikt + Luftspalt
Färg insida: Vit eller Svart
 

Rek ca pris inkl moms  103 800:-

Teknisk Specifikation

ANTAL PLATSER MUNSTYCKEN VATTENKAPACITET

Idun Q7 Produktfördelar

6 36 1400 L

Idun är med sitt djup på 75 cm ett av marknadens djupaste 

kar. Det är dessutom rymligt med 6 sittplatser varav 2 ligg-

lounger. 36 kraftfulla munstycken samt en nästintill ljudlös 

Balboapump för cirkulationen ger dig en lika lugn som skön 

stund i badet.

Idun / Q7
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Oden har förmodligen det bästa  
baddjupet på marknaden, 75 cm.

3-skiktisolering med luftspalt i kombination  
med en separat, cirkulationspump gör  
Nordpool energieffektivt.

Cirkulationspumpen är en Amerikansk  
Balboa som är i det närmaste ljudlös.

För att maximera massagen  
använder vi 2 st 3 hk massagepumpar.

Pumpen styrs av Balboas nyaste display.

Reningssystemet är helautomatiserat med en 
ozonrenare modell XL60.

Alla badkar från Nordpool har alltid 3 års garanti. 

Mått: 2300 x 2300 x 1040 mm
Sittkapacitet: 7 sittplatser varav 2 liggplatser
Vattenkapacitet: 1700 liter
Vikt: 450 kg
Elektriska krav: 380 V / 50 Hz
Kontrollsystem: Balboa TP2 Touch
Värmeaggregat:  Balboa 3 kW
Pumpar: 2 st Vattenpump 3 hk
 1 st Balboa Cirkulationspump 0.25 hk
Munstycken vatten:                     57 st RD munstycken
Vattenomkastare: Ja
Luftomkastare: Ja

Vattenfall: 1 st belyst
Filtreringsystem: Elementfiltrering
Ozonrening: Ja, XL60
Belysning: Reflekterande LED
 LED slinga i vattenlinjen, 21 st
Nackkuddar: 4 st
Akrylbeläggning: Lucite
Ytterbeklädnad: Ash Grey
Isolering: 3 skikt + Luftspalt
Färg insida: Vit eller Svart
 

Rek ca pris inkl moms  116 700:-

ANTAL PLATSER MUNSTYCKEN VATTENKAPACITET

Oden Q8 Produktfördelar

7 57 1700 L

Oden är vårt flaggskepp när det kommer till badkar från 

Nordpool. Med hela 57 kraftfulla munstycken samt en  

nästintill ljudlös Balboapump har alla badande garanterat 

skön massage med en ljudvolym som gör att ni kan viska  

till varandra i badet. 7 platser varav 2 ligglounger.

Oden / Q8
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Ett oerhört prisvärt utespa, där man får 
valuta för pengarna.

Inget avkall är gjort på de viktigaste detaljerna.  
Alla de väsentliga delarna håller samma höga  
standard som alla Nordpools kar.

En av våra absoluta storsäljare.

Anpassat till Nordiskt klimat.

Reningssystemet är helautomatiserat med  
en ozonrenare modell XL60.

3-skikts isolering med luftspalt.

Alla badkar från Nordpool har alltid 3 års garanti.

Mått: 2120 x 1880 x 900 mm
Sittkapacitet: 4-5 sittplatser varav 1 liggplats
Vattenkapacitet: 832 liter
Vikt: 180 kg
Elektriska krav: 220-240V / 50-60 Hz
Kontrollsystem: Balboa GS100
Värmeaggregat:  Balboa 3 kW
Pumpar: 1 st Vattenpump 3 hk
 1 st Cirkulationspump 0.35 hk
Munstycken vatten:                     21 st munstycken

Luftomkastare: Ja
Filtreringsystem: Elementfiltrering
Ozonrening: Ja, XL60
Belysning: 1 st, 7 färger
Nackkuddar: 2 st
Akrylbeläggning: Lucite
Ytterbeklädnad: Svart
Isolering: 3 skikt + luftspalt
Färg insida: Vit
 

Rek ca pris inkl moms  54 800:-

Teknisk Specifikation

ANTAL PLATSER MUNSTYCKEN VATTENKAPACITET

Svalbard Produktfördelar

5 21 832 L

Vårt mest prisvärda bad, som ger en fantastiskt skön bad- 

upplevelse till låg kostnad. Med plats för upp till 5 personer är 

det ett perfekt val för den lilla familjen. Samma goda isolering 

som våra dyrare kar, vilket också ger en god ekonomi.

Svalbard

N O R D P O O L   1716    N O R D P O O L



Ett oerhört prisvärt utespa, där man får 
mycket bad för pengarna.

Inget avkall är gjort på de viktigaste detaljerna.  
Alla de väsntliga delarna håller samma höga  
standard som alla Nordpools kar.

Anpassat till Nordiskt klimat. 

Med gott om plats för både familj och vänner.
6 platser varav två ligglounger.

Reningssystemet är helautomatiserat med  
en ozonrenare modell XL60.

3-skikts isolering med luftspalt.

Alla badkar från Nordpool har alltid 3 års garanti.

Mått: 2000 x 2000 x 950 mm
Sittkapacitet: 6 sittplatser varav 2 liggplatser
Vattenkapacitet: 1600 liter
Vikt: 300 kg
Elektriska krav: 380 V / 50 Hz
Kontrollsystem: Balboa GS510
Värmeaggregat:  Balboa 3 kW
Pumpar: 2 st Vattenpumpar 2 hk
 1 st Luftpump 1 hk
 1 st Cirkulationspump 0.35 hk
Munstycken vatten:                     31 st Rostfria munstycken
Munstycken luft:                      19 st Rostfria munstycken

Vattenomkastare: Ja
Luftomkastare: Ja
Vattenfall: 1 st belyst
Filtreringsystem: Elementfiltrering
Ozonrening: Ja, XL60
Belysning: Reflekterande LED och
 Fiberoptisk LED slinga, 20 LED
Nackkuddar: 3 st
Akrylbeläggning: Lucite
Ytterbeklädnad: Svart
Isolering: 3 skikt + Luftspalt
Färg insida: Vit eller Svart
 

Rek ca pris inkl moms  81 200:-

Teknisk Specifikation

ANTAL PLATSER MUNSTYCKEN VATTENKAPACITET

Sarek Produktfördelar

6 50 1600 L

Sarek Sarek är badkaret för er som gillar att umgås. Med  

sina 6 platser, varav två för liggande, finns det plats för 

både familj och vänner. 50 munstycken ser till att alla 

badande får skön massage. Ett bad i mellanprisklassen 

som ger mycket för pengarna!
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Ett spa med lågt pris men oerhört hög 
nivå på kvalitet och badglädje.

Extra kraftfull massage med hela 89 munstycken.

Utrustat md WiFi-modul som standard.

Extra stort baddjup på 75 cm.

Ergonomiskt utformade sitsar.

Anpassat till Nordiskt klimat.

Reningssystemet är helautomatiserat med en 
ozonrenare modell XL60.

3-skikts isolering med luftspalt.

Alla badkar från Nordpool har alltid 3 års garanti.

Mått: 2200 x 2200 x 970 mm
Sittkapacitet: 6 sittplatser varav 2 liggplatser
Vattenkapacitet: 1800 liter
Vikt: 400 kg
Elektriska krav: 380 V / 50 Hz
Kontrollsystem: Balboa BP, app- styrd med Wi-Fi
Värmeaggregat:  Balboa 3 kW
Pumpar: 2 st Vattenpumpar 3 hk
 1 st Luftpump 1 hk
 1 st Cirkulationspump 0.35 hk
Munstycken vatten:                     74 st Rostfria munstycken
Munstycken luft:                      15 st Rostfria munstycken

Vattenomkastare:                      Ja
Luftomkastare:                      Ja
Vattenfall: 2 st belysta
Filtreringsystem: Elementfiltrering
Ozonrening: Ja, XL60
Belysning: Reflekterande LED
 Fiberoptisk LED slinga, 20 st
Nackkuddar: 3 st
Akrylbeläggning: Lucite
Ytterbeklädnad: Svart
Isolering: 3 skikt + Luftspalt
Färg insida: Vit eller Svart
 

Rek ca pris inkl moms  98 600:-

Teknisk Specifikation

ANTAL PLATSER MUNSTYCKEN VATTENKAPACITET

Abisko Produktfördelar

6 89 1800 L

En av våra absoluta storsäljande favoriter. Ett massage- 

monster som har hela 89 munstycken! Förmodligen 

något av det mesta på marknaden. Abisko har plats 

för 6 badande, varav två liggande, och en sittande hel-

kroppsmassage. Maximerad massage och njutning.

Abisko
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Våra sittbrunnar är utformade 

för att ge hela din kropp maxi-

mal avlastning. Våra utespa har 

upp till 89 munstycken.  

Många av dem har två sitt-

lounger, och vår nya Q-serie 

har vi gjort extra djupa för att 

maximera din upplevelse av 

badet. Att göra rostfria mun-

stocken och extra isolerad bot-

ten är en självklarhet för oss. 

Kvalitet lönar sig i längden. Vi är noggranna med detaljerna 

och utvecklar ständigt våra funktioner och reglage så de skall 

vara både lättanvända och hålla för dagligt bruk i många år.

Amerikanska Balboa Water  

Systems är världsledande på 

tillbehör till utespa. Deras pumpar 

och displaysystem är det bästa 

man kan installera i ett modernt 

utespa. Det är hjärtat i själva 

badet, och därför lägger vi extra 

stor vikt vid att bara använda det 

bästa marknaden har att erbjuda.

Tysta, kraftiga pumpar som styrs 

av lättanvända displayer och 

smart teknik.

FINANSIERING
När du köper ett spabad från Nordpool får du snabb  

leverans, bra service och en trygg affär. I samarbete  

med Wasa Kredit erbjuder vi våra kunder förmånliga  

finansieringsalternativ. T ex 36 månaders räntefri  

avbetalning. Kontakta oss för mer information.

INSTALLATION OCH FÖRBEREDELSER
Att installera ett spabad från Nordpool är inga konstigheter.

Våra spabad levereras kompletta, färdiga att installeras.

PLACERING
Spabadet placeras på en plan och packad yta. Lämpligt underlag

är ett trädäck eller marksten (aldrig direkt på en gräsmatta)

ELANSLUTNING
Observera att all elanslutning skall utföras av en behörig elektriker.

PÅFYLLNING
När du skall fylla badet med vatten använder du trädgårdsslangen. 

Med stämningsfull LED-belysning skapar du själv önskad atmosfär och 

färgskala i ditt kvällbad. Våra bad har både reflekterande led och fiberop-

tiska slingor monterade.

Bra att veta innan köp:

M I K A E L  K A R L S S O N ,  V D

Vår filosofi är ganska enkel. 
Vi tycker att alla skall kunna investera i 

ett utomhusspa, oavsett storlek på plånbok. 
Dessutom tycker vi det är självklart att alla skall 

ha råd med hög kvalitet och driftsäkerhet.

Våra större utespa har två ligglounger som är ergonomiskt utformade  

för att ge maximal njutning och avlastning. Sköna kuddar avlastar nack-

en. På fem av våra utespa kan du välja antingen svart eller vit insida.

Alla Nordpool utespa är anpassade för Nordiskt klimat,  

vilket innebär att de är isolerade med 3 lager, med  

luftspalt emellan. Även botten på karet är extra isolerat.

Detta gör att uppvärmningskostnaderna hålls nere, och 

badet är alltid redo att hoppas i. Alla våra utespa levereras 

med tillhörande isolerande lock som du enkelt kan lyfta av.



Nordpool Outdoor Spa. Isabergsvägen 1. 512 63 Östra Frölunda.

Tel: 0325-300 40  E-post: info@nordpoolspa.se A
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MOTALA LINKÖPING BORÅS UPPSALA 
STOCKHOLM GÖTEBORG JÖNKÖPING PITEÅ


