
Bubbelbadkar
Spakänsla - både utomhus och inomhus för offentligt burk



Bubbelbadkar
Enwa Bad & Spa levererar bubbelbadkar 
för offentlig bruk till simbassänger, 
vattenparker, hotell, kryssningsfartyg 
och hälsofaciliteter.

Våra bubbelbadkar system håller 
mycket hög kvalitet och säkerställer att 
användarna av badrummet är på bästa 
sätt. Våra leveranser uppfyller statliga 
regler för bubbelpooler.

Ett brett utbud av modeller gör det 
möjligt för oss att i de flesta fall anpassa 
bubbelpool installationen till befintliga och 
nya byggnader. Vi levererar även ett antal 
installationer utomhus. Utomhus badtunna 
ger en helt unik upplevelse för dessa badrum.

Olimpia, SPA-bad för offentligt bruk

Olimpia är ett fast monterat SPA-bad tillverkat i akryl av högsta kvalitet. Det har plats för upp till 7 
personer och lämpar sig för offentliga anläggningar såsom gym, hotell, spaanläggningar mm. SPA-
badet är också utrustat med en trappa för att på ett säkert sätt ta sig i och ur badet.

• Längd: 2500 mm
• Bredd: 2500 mm
• Höjd: 1160 (+/-) 10 mm
• Bad djup: 930 mm
• Vattenmängd: 2000 L
• Antal sittplatser: 7 st
• Kontroll: Elektronisk
• Avlopp: Ja

• Typ av montering: Inbyggd
• Med överloppsränna: Ja
• Vattenmassage: Ja
• Luftmassage: Ja
• Undervattenslampor: Mutlipoint Color LED 

(tillval), enkellampa-vit LED
• Antal massagepunkter: 7, 14 eller 32
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Mila SPA-bad för offentligt bruk

Mila SPA-bad är ett fast monterat SPA-bad tillverkat i akryl av högsta kvalitet med 7 massagestationer 
som ger dig en härlig avkoppling och komfort när du badar. Den är också utrustad med trappa för 
att underlätta i och urstigning i poolen.

Mila SPA-bad lämpar sig för offentligt bruk, såsom hotell, spanläggningar, gym mm.

• Längd: 2500 mm
• Bredd: 2500 mm
• Höjd: 1080 (+/- 20) mm
• Bad djup: 850 mm
• Vattenmängd: 1640 L
• Rekomederat antal personer: 5
• Kontroll: Elektronisk
• Avlopp: Ja

• Typ av montering: Inbyggd
• Med överloppsränna: Ja
• Vattenmassage: Ja
• Luftmassage: Ja
• Undervattenslampor: Multipoint Color LED (tillval) 

Enkellampa-vit LED
• Antal massagepunkter: 7, 14 eller 32

Octavia offentligt

Welldana® modell Octavia är en serie offentliga spa för 7 personer, helt tillverkade i Europa. Det är 
tillverkat i 5 mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker 
stabilitet. Modellen erbjuds som standard i tre olika utrustningsvarianter och i versioner med skimmer eller 
bräddavlopp. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter. Om spaet 
beställs ”icke förmonterat” med artikelnummer 26-221840 levereras det utan ram, som beställs separat.

• Mått (skimmer/bräddavlopp): 179 x 179 cm/226 
x 226 cm

• Volym: 850/1 050 liter
• Inbyggnadshöjd: 102 cm
• Standardfärg: Vit

Versioner:
• Utan förmontering och ram (löst inbyggnads-

skal) (typ av lampa: ingen)

Monterad med: 
• 6 munstycken, bottensug, vita LED-lampor, rör-

dragning
• 12 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor i vat-

tenlinjen + RGB-lampa, rörledningar
• 32 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor i vat-

tenlinjen + RGB-lampa, rörledningar
• Maskinenhet och teknik medföljer inte 

Versioner (lampor/antal munstycken per sittplats)
• LED, vit: En vit LED-lampa i fotbrunnen
• 1 RGB
• 24+1 RGB: En RGB i fotbrunnen + 24 LED-lampor 

under vattenlinjen

5Bubbelbadkar4



Janette offentligt spa
Welldana® modell Janette är en serie offentliga spa för 4 personer, helt tillverkade i Europa. Det är tillverkat i 5 
mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker stabilitet. Modellen 
erbjuds som standard i tre olika utrustningsvarianter och i versioner med skimmer eller bräddavlopp. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter.

• Mått (skimmer/bräddavlopp): 175 x 193 cm/197 
x 215 cm

• Volym: 700/900 liter
• Inbyggnadshöjd: 102 cm
• Standardfärg: Vit

Monterad med: 
• 6 munstycken, bottensug, vita LED-lampor, 

rördragning
• 12 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor i 

vattenlinjen + RGB-lampa, rörledningar
• 32 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor i 

vattenlinjen + RGB-lampa, rörledningar

Belysning:

• LED, vit: En vit LED-lampa i fotbrunnen
• 24+1 RGB: En RGB i fotbrunnen + 24 LED-lampor 

under vattenlinjen

Victoria offentligt spa

• Mått (skimmer/bräddavlopp): Ø178 cm/cm Ø248
• Volym: 800/1 100 liter
• Inbyggnadshöjd: 102 cm
• Standardfärg: Vit

Versioner:
• Utan förmontering och ram (löst inbyggnadsskal) 

(typ av lampa: ingen)
• Monterad med: 
• 6 munstycken, bottensug, vita LED-lampor, rör-

dragning 
• 32 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor i vat-

tenlinjen + RGB-lampa, rörledningar
• Maskinenhet och teknik medföljer inte

Belysning:
• LED, vit: En vit LED-lampa i fotbrunnen
• 24+1 RGB:  En RGB i fotbrunnen + 24 LED-lampor 

under vattenlinjen

Welldana® modell Victoria är en serie offentliga spa för 5 personer, helt tillverkade i Europa. Det är tillverkat i 5 
mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker stabilitet. Modellen 
erbjuds som standard i tre olika utrustningsvarianter och i versioner med skimmer eller bräddavlopp. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter.
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Classic spa utan bräddavlopp

• Mått (skimmer/bräddavlopp): 186 x 213 cm/234 
x 260 cm

• Volym: 1 100/1 400 liter
• Inbyggnadshöjd: 102 cm
• Standardfärg: Vit

Monterad med:
• 6 munstycken, bottensug, vita LED-lampor, 

rördragning
• 12 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor i 

vattenlinjen + RGB-lampa, rörledningar
• 32 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor i 

vattenlinjen + RGB-lampa, rörledningar 

Belysning:
• LED, vit: En vit LED-lampa i fotbrunnen
• 24+1 RGB: En RGB i fotbrunnen + 24 LED-lampor 

under vattenlinjen

Welldana® modell Classic är en serie offentliga spa för 7 personer, helt tillverkade i Europa. Det är tillverkat i 5 
mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker stabilitet. Modellen 
erbjuds som standard i tre olika utrustningsvarianter och i versioner med skimmer eller bräddavlopp. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter.

Vesta offentligt spa

• Mått (skimmer/bräddavlopp): 230 x 230 cm/290 
x 290 cm

• Volym: 1 100/1 600 liter
• Inbyggnadshöjd: 108 cm
• Standardfärg: Vit 

Monterad med:
• 7 munstycken, bottensug, vitt belysning, rör-

dragning
• 21 munstycken, bottensug, RGB-belysning, 

rördragning
• 21 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor, RGB-

belysning, rördragning
• Maskinenhet och teknik medföljer inte
 

Versioner:
• Utan förmontering och ram (löst inbyggnadsskal)

Welldana® modell Vesta är en serie offentliga spa för 7 personer, helt tillverkade i Europa. Det är tillverkat i 5 
mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker stabilitet. Modellen 
erbjuds som standard i tre olika utrustningsvarianter och i versioner med skimmer eller bräddavlopp. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter.
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• Mått: 248 x 299 cm
•  Volym: 2 100 liter
•  Inbyggnadshöjd: 106 cm
•  Standardfärg: Vit 

Monterad med:
•  13 munstycken, bottensug, vit belysning, rör-

dragning
•  21 munstycken, bottensug, RGB-belysning, 

rördragning
•  21 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor, 

RGB-belysning, rördragning
•  Maskinenhet och teknik medföljer inte 

Versioner
•  Utan förmontering och ram (löst inbyggnadsskal)

Olivia offentligt spa
Welldana® modell Olivia är en serie offentliga spa för 7 personer, helt tillverkade i Europa. Det är tillverkat i 5 
mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker stabilitet. Modellen 
har bräddavlopp och levereras som standard i tre olika utrustningsvarianter. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter.

Natalie offentligt spa
Welldana® modell Natalie är en serie offentliga spa för 7 personer, helt tillverkade i Europa. Det är tillverkat 
i 5 mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker stabilitet. 
Modellen har bräddavlopp och levereras som standard i tre olika utrustningsvarianter. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter.

• Mått: 253 x 253 cm
• Volym: 1 300 liter
• Inbyggnadshöjd: 102 cm
• Standardfärg: Vit

Monterad med: 
• 7 munstycken, bottensug, vitt belysning, rör-

dragning 
• 21 munstycken, bottensug, RGB-belysning, 

rördragning 
• 21 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor, 

RGB-belysning, rördragning 
• Maskinenhet och teknik medföljer inte

Versioner (lampor/antal munstycken per sittplats)

• LED, vit: En vit LED-lampa i fotbrunnen
• Triple Line, 1 RGB: 3 munstycken per sittplats. 1 

RGB
• Triple Line, 24+1 RGB: 3 munstycken per sittplats. 

En RGB i fotbrunnen + 24 LED-lamp
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Sunflower offentligt spa
Welldana® modell Sunflower är en serie offentliga spa för 8 personer, helt tillverkade i Europa. Det är tillverkat 
i 5 mm tålig genomfärgad sanitetsakryl, förstärkt med glasfiber på baksidan för god och säker stabilitet. 
Modellen har bräddavlopp och levereras som standard i tre olika utrustningsvarianter. 
Alla har integrerade luftmassagehål i botten och levereras med en stabil ram med justerbara fötter.

• Mått: Ø283 cm
• Volym: 2 000 liter
• Inbyggnadshöjd: 116 cm
• Standardfärg: Vit

Monterad med: 
• 32 munstycken, bottensug, vit belysning, 

rördragning 
• 32 munstycken, bottensug, RGB-belysning, 

rördragning 
• 32 munstycken, bottensug, 24 LED-lampor RGB, 

rördragning 
• Maskinenhet och teknik medföljer inte

Versioner (lampor/antal munstycken per sittplats)
• Triple Line, 1 RGB: 3 munstycken per sittplats. 1 

RGB
• Triple Line, 24+1 RGB: 3 munstycken per 

sittplats. En RGB i fotbrunnen + 24 LED-lampor 
under vattenlinjen

Bubbelbadkar / badtunna i rostfritt stål
Bubbelbadkar kan också levereras i syrafast stål i alla typer av konstruktioner.

Bubbelbadkar i rostfritt stål har många fördelar:
• Mycket hygieniskt
• Låga underhållskostnader
• Lång livstid
• Bra konstruktion
• Vackert och rent utseende
• Anpassad till vattenkvalitet
• Kort montages tid för Enwa stålpool 
• Stålet är 100% återvinningsbart

Mycket hygieniskt
Rengöring är lätt på hala ytor. Stålbassänger är släta och 
porfria och därmed lätta att rengöra. Mikroorganismer 
har svårt att hålla sig till hala rena ytor, så detta leder 
till ett mycket hygieniskt bad.

Låga underhållskostnader
Syrafast stål kan inte spricka eller läcka. Du får inga 
sättningsskador.

Lång livstid
Stålbassäng har en mycket lång livslängd utan att 
konstruktionen försvagas. De läcker inte, 
spricker inte och tål rörelser i marken.

Bra konstruktion
De rostfria plattorna svetsas sömlöst och 
tätt ihop för en omfattande simbassäng 
konstruktion. Simbassängerna är stabila och 
säkra. Det är ett enkelt gränssnitt mot andra 
entreprenörer, vilket gör samarbetet enkelt. 
Alla tekniska installationer i simbassängen 
kan utföras av samma entreprenör.

Vackert och rent utseende
Stålbassänger får ett exklusivt och rent utseende och 
kan levereras i alla former, utan begränsningar. Du har 
full frihet i design och lätt att anpassa. Stålbassängen 
får en ren och vackert utseende.

Anpassad till vattenkvalitet
Simbassänger i syrabeständigt stål levereras i olika 
legeringar anpassade till olika vattenkvaliteter som 
dricksvatten, källvatten och saltvatten. Syratåligt stål 
tål vatten och klor i årtionden.

Kort montages tid för Enwa stålpool 
Våra stålsimbassänger tillverkas i Sverige. Det blir en 
kort leverans avstånd från malm till färdig produkt 
och vidare från produktion till installationer inom 
Norge och Sverige.

Rund bubbelbadkar i rostfritt stål

Simbassäng med bubbelsängar och panoramautsikt
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se
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