
 
 

Hvordan Spadealers opbygger deres vildmarksbad med plastindsats! 

Designet til et spabad eller udendørs spa i plast kan variere meget mellem forskellige mærker. 

En vigtig ting er stabilitet, fordi vægt og vandtryk er stort, da det er fyldt med vand og i brug. Hvad der 

betyder noget er tykkelsen af materialet og hvor stiv selve konstruktionen selv . Væg og bundtykkelse til 

SpaDealers tønder i polyethylen plast er 6-8 mm. Det gør en stor forskel på stabiliteten i forhold til kar, hvor 

tykkelsen er 4 mm. Da fremstillingsprisen i vid udstrækning består af vægten af råmaterialet, har et lettere 

produkt en lavere købspris, hvilket er årsagen til at spare på materialet. 

For yderligere at øge stabiliteten bruger Spadealers en stabil understøtnings ramme, hvor selve tønden er 

"forankret". Disse vigtige faktorer gør, at SpaDealers sandsynligvis har markedets mest stabile plastkar. En 

nem måde at kontrollere stabiliteten af et produkt på er at gribe kanten med begge hænder og skubbe 

frem og tilbage. En vare med tyndt materiale vil så mislykkes. 

 

Der er også forskellige måder at isolere på. Både med hensyn til selve konstruktionen og 

isoleringsmaterialet. For effektiv "helisolering" kræves det, at bunden og siden har isolering af materialer 

med tilstrækkelig isolationsværdi. Det er ikke nok at kun have isolering under sæderne. Dette er mest for at 

sædet ikke synker ved belastningen under brug. Derudover kræves et isoleret låg. Glem ikke at isolere 

udstyr på ydersiden som f.eks brændeovn og filtrering. SpaDealers er også eksperter på dette!  

 

Ingen kompromiser er tilstrækkelige til at opbygge markedets mest stabile produkt. 

Tykt plastmateriale 6-8 mm 

Stabil understøtningsramme med 18 mm vandfast finer 

Yderpanel i varmebehandlet fyr(Thermowood) 

Isoleret bund 50 mm hård isolering inkluderet til isoleret model 

Til isoleret model, formet 40 mm vægisolering 

LED-belysning er tilgængelig som tilbehør 

Bubblesystem er standard til TopSpa XS, som tilbehør til andre modeller 

Dybder i materialet giver stivere konstruktion 

Isoleret låg er til rådighed som tilbehør, som standard til TopSpa XS 


