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SPA HEDEMORA

Pris 59 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI

Säten: 4 

Jets: 15

Pumpar: 1x2HP

Dimension: 152 x 178 x 76 cm

Torrvikt: 159 kg

Volym: 852 L

Övrig utrustning

Dessa spabad tillverkas stolt i USA, så att du får högsta kvalitet och bästa sinnesro 
när du köper från oss. När du beställer ett spabad i vår standardklass kommer du 
att få ett toppkvalitets spabad med amerikansk utrustning till ett väldig förmånligt 
pris. Det finns ett spabad för varje plånbok och varje hem. Styrsystem och värmare 
kommer från Amerikanska Balboa. Pumpar levereras ifrån LX-brands.

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

STANDARD

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.



SPA SÄRNA

Säten: 5

Jets: 29

Pumpar: 1x2HP

Dimension: 203 x 203 x 86 cm

Torrvikt: 340 kg

Volym: 1325 L

Övrig utrustning

Dessa spabad tillverkas stolt i USA, så att du får högsta kvalitet och bästa sinnesro 
när du köper från oss. När du beställer ett spabad i vår standardklass kommer du 
att få ett toppkvalitets spabad med amerikansk utrustning till ett väldig förmånligt 
pris. Det finns ett spabad för varje plånbok och varje hem. Styrsystem och värmare 
kommer från Amerikanska Balboa. Pumpar levereras ifrån LX-brands.

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Pris 69 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

STANDARD

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA SUNDBORN LOUNGE

Säten: 6 

Jets: 47

Pumpar: 2x6HP

Dimension: 208 x 208 x 91 cm

Torrvikt: 397 kg

Volym: 1325 L

Övrig utrustning

Dessa spabad tillverkas stolt i USA, så att du 
får högsta kvalitet och bästa sinnesro när du 
köper från oss. När du beställer ett spabad i 
vår standardklass kommer du att få ett topp-
kvalitets spabad med amerikansk utrustning till 
ett väldig förmånligt pris. Det finns ett spabad 
för varje plånbok och varje hem. Styrsystem 
och värmare kommer från Amerikanska Balboa. 
Pumpar levereras ifrån LX-brands.

Pris 79 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra 
spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar 
tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m.  
För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR 
FILTER, OZONRENGÖRNING OCH 
THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

STANDARD

SPA AVESTA PARTY

Säten: 7 

Jets: 50

Pumpar: 2x6HP

Dimension: 208 x 208 x 91 cm

Torrvikt: 397 kg

Volym: 1325 L

Övrig utrustning

Dessa spabad tillverkas stolt i USA, så att du 
får högsta kvalitet och bästa sinnesro när du 
köper från oss. När du beställer ett spabad i 
vår standardklass kommer du att få ett topp-
kvalitets spabad med amerikansk utrustning till 
ett väldig förmånligt pris. Det finns ett spabad 
för varje plånbok och varje hem. Styrsystem 
och värmare kommer från Amerikanska Balboa. 
Pumpar levereras ifrån LX-brands.

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR 
FILTER, OZONRENGÖRNING OCH 
THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Pris 79 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra 
spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar 
tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m.  
För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA FALUN
Dessa spabad går under en tyskkontrollerad standard. En tysk leverantör som vi har 
länge jobbat med och kan stolta stå bakom deras premium spabad av högsta klass. 
Alla komponenter har noggrants valts ut och sammansatts till fantastiska spabad. All 
elektronik är importerat från Amerikanska Blaboa – Watergroup. Styrsystem, panel och 
pumpar. Vilket ger oss ett otroligt driftsäkert spabad. Med Balboa watergroup som 
hjärta och hjärna i dessa spabad kan vi lova trygghet, driftsäkerhet och energisnålhet.

Våra premium spabad har pumpar och styrsystem från Amerikanska världsledande Balboa Water Group och ramar i 
rostfritt stål. Balboas pumpar har en kapacitet att leverera starka men energisnåla pumpar. Med Balboas styrsystem 
som hjärna och Balboas pumpar som hjärta får du ett energisnålt och driftsäkert spabad. Spabaden har bra isolering 
i hela badet vilket gör dem perfekt anpassade för det nordiska klimatet.

Säten: 5-6

Jets: 110

Pumpar: 3x2HP

Dimension: 220 x 220 x 94 cm

Torrvikt: 395 kg

Fullvikt: 1645 kg

Volym: 1250 L

Övrig utrustning

Pris 89 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

PREMIUM

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA RÄTTVIK

Säten: 8

Jets: 84

Pumpar: 3x2HP

Dimension: 260 x 220 x 94 cm

Torrvikt: 450 kg

Fullvikt: 2100 kg

Volym: 1600 L

Övrig utrustning

Dessa spabad går under en tyskkontrollerad standard. En tysk leverantör som vi har 
länge jobbat med och kan stolta stå bakom deras premium spabad av högsta klass. 
Alla komponenter har noggrants valts ut och sammansatts till fantastiska spabad. All 
elektronik är importerat från Amerikanska Blaboa – Watergroup. Styrsystem, panel och 
pumpar. Vilket ger oss ett otroligt driftsäkert spabad. Med Balboa watergroup som 
hjärta och hjärna i dessa spabad kan vi lova trygghet, driftsäkerhet och energisnålhet.

Våra premium spabad har pumpar och styrsystem från Amerikanska världsledande Balboa Water Group och ramar i 
rostfritt stål. Balboas pumpar har en kapacitet att leverera starka men energisnåla pumpar. Med Balboas styrsystem 
som hjärna och Balboas pumpar som hjärta får du ett energisnålt och driftsäkert spabad. Spabaden har bra isolering 
i hela badet vilket gör dem perfekt anpassade för det nordiska klimatet.

Pris 99 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

PREMIUM

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA ORSA

Säten: 5 

Jets: 21

Pumpar: 1x1,5HP

Dimension: 192 x 192 x 92 cm

Torrvikt: 227 kg

Fullvikt: 1177 kg

Volym: 950 L

Övrig utrustning

Pris 89 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

VÄLDENS BÄST BYGGDA SPABAD 2018

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

Ett runt högkvalitativa spabad med bra utrustning till ett riktigt bra pris! 

Våra premium+ spabad kommer från världsledande Coast Spas byggs och produ-
ceras i Kanada, de har flertalet gånger vunnit priser för deras kvalité och driftsäkerhet, 
uppfinningsrika förbättringar. Med flertalet olika världspatent beskrivs denna leverantör 
som spabadens Rolls-Royce. Allt från EcoClean vattenrengöringssystemet till det 61cm 
breda vattenfallet ger dig en upplevelse du bara kan drömma om i andra spabad. 
Deras Owens cornings glasfiber ger strukturen en stabilitet, Owens corning fullskum 
som ger oss marknadens bästa isolering med minst R32-värde i alla bad!

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

PREMIUM +

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.

MARKNADENS  
BÄSTA ISOLERING  

MED LÄGST  
R32-VÄRDE

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA BORLÄNGE

Säten: 8 

Jets: 50

Pumpar: 2x3HP

Dimension: 335 x 234 x 102/120cm

Torrvikt: 748 kg

Fullvikt: 3322 kg

Volym: 2574 L

Övrig utrustning

Våra premium+ spabad kommer från världsledande Coast Spas byggs och produ-
ceras i Kanada, de har flertalet gånger vunnit priser för deras kvalité och driftsäkerhet, 
uppfinningsrika förbättringar. Med flertalet olika världspatent beskrivs denna leverantör 
som spabadens Rolls-Royce. Allt från EcoClean vattenrengöringssystemet till det 61cm 
breda vattenfallet ger dig en upplevelse du bara kan drömma om i andra spabad. 
Deras Owens cornings glasfiber ger strukturen en stabilitet, Owens corning fullskum 
som ger oss marknadens bästa isolering med minst R32-värde i alla bad!

VÄLDENS BÄST BYGGDA SPABAD 2018
Ett stort och luftigt exklusivt spabad för den lite större familjen!

Pris 149 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

PREMIUM +

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.

MARKNADENS  
BÄSTA ISOLERING  

MED LÄGST  
R32-VÄRDE

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA TÄLLBERG LOUNGE

Övrig utrustning
Säten: 6

Jets: 50

Pumpar: 2x3HP

Dimension: 234 x 234 x 102/120cm

Torrvikt: 672 kg

Fullvikt: 2168 kg

Volym: 1496 L

CURVE-SERIEN
EN KURVIG OCH FÖRHÖJD 

RYGG. RIKTIGT SNYGG  
OCH UNIK FINISH SAMT  
MARKNADENS BREDASTE 

VATTENFALL

Jacuzzi och bubbelpooler i Curve-serien är en av 
Coast spas många unika serier, de är högpre-
sterande och flerfaldig testvinnare som innehåller 
flera olika världspatent, samt ger dig det lilla extra 
med sin förhöjda rygg och vackra vattenfall. 

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR 
FILTER, OZONRENGÖRNING OCH 
THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Pris 129 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra 
spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar 
tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. 
För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

VÄLDENS BÄST BYGGDA SPABAD 2018

PREMIUM +

SPA ÄLVDALEN PARTY

Säten: 7

Jets: 50

Pumpar: 2x3HP

Dimension: 234 x 234 x 102/120cm

Torrvikt: 672 kg

Fullvikt: 2224 kg

Volym: 1552 L

Övrig utrustning

Jacuzzi och bubbelpooler i Curve-serien är en av 
Coast spas många unika serier, de är högpre-
sterande och flerfaldig testvinnare som innehåller 
flera olika världspatent, samt ger dig det lilla extra 
med sin förhöjda rygg och vackra vattenfall. 

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR 
FILTER, OZONRENGÖRNING OCH 
THERMOLOCK VID LEVERANS. 

Pris 129 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra 
spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar 
tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. 
För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

VÄLDENS BÄST BYGGDA SPABAD 2018

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

CURVE-SERIEN
EN KURVIG OCH FÖRHÖJD 

RYGG. RIKTIGT SNYGG  
OCH UNIK FINISH SAMT  
MARKNADENS BREDASTE 

VATTENFALL

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA LEKSAND INFINITY

VÄLDENS BÄST BYGGDA SPABAD 2018

Säten: 6-7 

Jets: 40

Pumpar: 2x3HP

Dimension: 211 x 234 x 82/116cm

Torrvikt: 385 kg

Fullvikt: 1725 kg

Volym: 1340 L

Övrig utrustning

”Vanish egde infinity” (Försvinnande kant). Patenterat av Coast Spa. Samma perfekta vattennivå oavsett hur 
många som badar, samtidigt som den skapar den ultimata utsikten. En detalj du inte hittar i andra spabad.

Våra premium+ spabad kommer från världsledande Coast Spas byggs och produ-
ceras i Kanada, de har flertalet gånger vunnit priser för deras kvalité och driftsäkerhet, 
uppfinningsrika förbättringar. Med flertalet olika världspatent beskrivs denna leverantör 
som spabadens Rolls-Royce. Allt från EcoClean vattenrengöringssystemet till det 61cm 
breda vattenfallet ger dig en upplevelse du bara kan drömma om i andra spabad. 
Deras Owens cornings glasfiber ger strukturen en stabilitet, Owens corning fullskum 
som ger oss marknadens bästa isolering med minst R32-värde i alla bad!

Pris 139 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

PREMIUM +

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

VANISH
EDGE INFINITY

VÄRLDENS ENDA  
INFINITY EDGE  

SPABAD

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



SPA MORA INFINITY

Säten: 6-7 

Jets: 61

Pumpar: 3x5HP

Dimension: 234 x 257 x 79/120cm

Torrvikt: 670 kg

Fullvikt: 2487 kg

Volym: 1817 L

Våra premium+ spabad kommer från världsledande Coast Spas byggs och produ-
ceras i Kanada, de har flertalet gånger vunnit priser för deras kvalité och driftsäkerhet, 
uppfinningsrika förbättringar. Med flertalet olika världspatent beskrivs denna leverantör 
som spabadens Rolls-Royce. Allt från EcoClean vattenrengöringssystemet till det 61cm 
breda vattenfallet ger dig en upplevelse du bara kan drömma om i andra spabad. 
Deras Owens cornings glasfiber ger strukturen en stabilitet, Owens corning fullskum 
som ger oss marknadens bästa isolering med minst R32-värde i alla bad!

VÄLDENS BÄST BYGGDA SPABAD 2018
”Vanish egde infinity” (Försvinnande kant). Patenterat av Coast Spa. Samma perfekta vattennivå oavsett hur 
många som badar, samtidigt som den skapar den ultimata utsikten. En detalj du inte hittar i andra spabad.

Övrig utrustning

Pris 189 000:-*
Vi erbjuder säker delbetalning med 0% ränta för alla våra spabad, Fråga oss så berättar vi mer! 
*Priser anges inklusive moms.

Väldigt förmånliga leveranser. Vi levererar tryggt, enkelt och prisvärt till hela Sverige. 
Oftast med kranbil som lyfter mellan 0-35m. För längre lyft tillämpar vi olika kranar. 

TILL ALLA VÅRA SPABAD INGÅR FILTER, OZONRENGÖRNING 
OCH THERMOLOCK VID LEVERANS. 

PREMIUM +

Led flytande Poolbar/Poolbricka. 
1 500:-

Startpaket Spaklor.
950:-

VANISH
EDGE INFINITY

VÄRLDENS ENDA  
INFINITY EDGE  

SPABAD

Färgval som är beställningsvaror och ej finns på vårt 
centrallager har en leveranstid på ca 8-10 veckor.

UPPGRADERA DIN SPAUPPLEVELSE
Välj bland några av våra mest populära tillbehör  
för perfekt avlastning och komfort.

2-stegstrapp i PVC plast. 
2 900:-

Dalaspa’s Garantier 
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt från 2 år till 
livstid beroende på spabadsmodell och komponent. Vår 100% garanti är direkt 
bindande till oss, du som kund har alltså alltid Dalaspa som direktkontakt.

LIVSTIDS-
GARANTI



Våra Simspa är det perfekta redskapet för dig som älskar träning. Allt från motions-
simmare till elitsimmare kan använda sig av våra simspas. Med olika tillbehör kan 
du enkelt anpassa din träning i vatten. Coast Spas Swimspas är top of the line! Med 
flera unika funktioner som världspatentet ”vanish egde infinity” (Försvinnande kant) 
kan du simma och bada så mycket du vill. Vattennivån förblir densamma samt att du 
har full utsikt framåt. Det finns inga andra simspas som kan jämföra sig med dessa, 
kom gärna in och prova, så får du se! 

För sortiment och priser besök dalaspa.se

MOTIONSSIMMA 
MED VÅRA SIMSPA 

SPABADENS ROLLS-ROYCE

Coast Spas är en världsledare inom spabads innovation och kvalitet. Man använder 
endast de bästa komponenterna och spabaden monteras av erfarna tekniker. Dessa 
spabad har en enastående kvalitet & design. Byggs och produceras i Kanada. Coast 
Spa har flertalet gånger vunnit priser för deras kvalité och driftsäkerhet uppfinnings-
rika förbättringar. Med flertalet olika världspatent beskrivs denna leverantör som 
spabadens Rolls-Royce.

Coast spas spabad har en egen utvecklingsavdelning som hela tiden tar fram 
pat enterade och unika funktioner. Coast spas ser till att alltid vara i täten när det 
gäller utveckling. Allt från EcoClean vattenrengöringssystemet till det 61cm breda 
vattenfallet ger dig en upplevelse du bara kan drömma om i andra spabad. Deras 
Owens cornings glasfiber ger strukturen en stabilitet, Owens corning fullskum som 
ger oss marknadens bästa isolering med minst R32-värde i alla bad, vilket ger en 
otroligt låg driftkostnad per månad. 

En annan unik detalj du får är deras ”Curve” som är en kurvig och förhöjd rygg, vilket 
ger en riktigt snygg och unik finish samt marknadens bredaste vattenfall. En till helt 
unik detalj är deras Vanish edge infinity (försvinnande kant) som gör att vattennivån 
alltid förblir densamma och öppnar upp utsikten framåt. Detta finns bara i spabad 
från Coast Spa då deras teknik är patenterat. 

Hittar ni i vår premium+ kategori. En leverantör från Kanada som fått 
flertalet utmärkelser bland annat ”värdens bäst byggda spabad”.



BRA KVALITÉ GER  
LÅNGA GARANTIER
Vi erbjuder dig som ägare av ett spabad en unik garanti på allt 
från 2 år till livstid beroende på spabadsmodell och komponent. 
Som ägare av ett spabad från Dalaspa skall du känna dig trygg och säker vid ditt 
köp. Våra leverantörer har lång erfarenhet inom området och valet av komponenter 
har noggrant valts ut. Noggrannhet och kunskap är viktiga beståndsdelar för att en 
produkt skall ha god kvalité.

Tyvärr kan saker och ting ändå gå fel ibland och då är det viktigt att du som kund 
snabbt skall få hjälp. Under fliken ”Kundservice” på vår hemsida hittar du telefon
nummer och mailadress till oss eller vår servicetekniker. För att vi skall kunna utföra 
ett garanti/serviceärende är det mycket viktigt att alla sidor av badet står till-
gängligt för vår servicemontör. Vi står inte för någon kostnad förknippad i samband 
med att få spabadet tillgängligt.

Ett exempel på våra generösa garantier är livstidsgaranti för skalet 
på alla våra spabad i premium+ serien.  
 
För mer specifika garantier besök dalaspa.se



Hej! Vi är ett familjeföretag som består av far och son Lundin. Precis som vi heter är 
vi ett företag från Dalarna som levererar spabad, simspa och pooler till er trädgård. 
Vårt främsta mål är att erbjuda er lösningar som kan förbättra atmosfären hemma. 
Borta bra men hemma bäst som det så vackert heter är något vi försöker anamma. 
Ett badparadis för skandinaviskahem helt enkelt. 

Vi har ett spabad för varje kund och plånbok. Allt från lite enklare spabad till spabadens 
Rolls-Royce. Oavsett vilket bad du letar efter så har vi en variant som passar dig. Vi är 
en fulländad butik. Vi finns här för att erbjuda er en helhetslösning. Från första fundering 
till första doppet. Vi hjälper er hela vägen fram.
 
Vi jobbar med noggrant utvalda och testade produkter. Noggranhet och kunskap är 
viktiga beståndsdelar för att en produkt skall ha god kvalité. Vi kan ledigt stå bakom 
alla våra leverantörer och lämnar därför långa garantier som ett bevis på detta. 
Bra kvalité ger långa garantier. 

Vi berättar gärna mer, välkommen att kontakta oss igen. 

OM OSS PÅ DALASPA



Dalaspa AB • Samuelsdalsvägen 2 • 791 61 Falun  
023-34550 • info@dalaspa.se • dalaspa.se

Besök oss på  
sociala medier!

dalaspa.se dalaspa_falun


