Isoleret Udespa til nordiske forhold!
Hvordan Topspa Hottubs i Plastic er bygget
Opførelsen af et varmt karbad eller spabad i plast kan variere meget mellem forskellige mærker.

En vigtig ting er stabilitet, fordi vægten og vand pres er stor, når spaen er fyldt med vand og i brug.

Det som spiller en stor rolle, er tykkelsen af materialet, og hvor stiv selve strukturen er. Væg og bund tykkelse
i SpaDealers polyethylen plast tubs er 6-8 mm. Det gør en stor forskel for stabiliteten i forhold til mærker hvor
tykkelsen er 4 mm. Da produktionsomkostningerne i høj grad består af råmaterialet har et lettere produkt en
lavere indkøbspris, hvilket er grunden til at spare på materialet.

For yderligere at øge stabiliteten, bruger vi en stabil bæreramme hvor selve karret er "forankret". Disse vigtige
faktorer gør at Topspa sandsynligvis har markedets mest stabile plast tønder. En nem måde at kontrollere et
produkts stabilitet er at tage fat i kanten med begge hænder og skubbe frem og tilbage. Et produkt med tyndt
materiale vil give efter.

Der er også flere måder at isolere. Både hvad angår den faktiske konstruktion og isoleringsmateriale.Den
effektive "helsiolering" kræver, at bunden og side isoleringsmateriale er med tilstrækkeligt god
isoleringsværdi. Det er ikke nok blot at have isolering under sæderne. Dette er primært for at sæde ikke vil
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synke af lasten under brug. Desuden er et isoleret låg/cover vigtigt. Derefter bør man ikke glemme at beskytte
udstyr på ydersiden, såsom ovne og filtrering. SpaDealers er også eksperter på dette!

Billedet her viser, hvordan vi bygger vores plast tønder. Ingen kompromis er godt nok til at bygge
markedets mest stabile produkt.

1.

Tyk plast 6-8mm

2.

Stabil bæreramme 20 mm vandfast krydsfiner

3.

Ydre panel varmebehandlet fyrretræ

4.

Isolerede bund 50 mm hårdt isolering

5.

Formet 40 mm vægisolering

6.

LED-lys fås som tilbehør

7.

Bubble system er standard for TopSpa XS, fås som ekstraudstyr til andre modeller

8.

Fordybninger i materialet giver mere stiv struktur

9.

Isoleret låg fås som tilbehør, inkluderet som standard for TopSpa XS

Der kan også kobles en brændeovn på Topspa for at spare eludgifter.
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