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Efter mer än 35 år på marknaden vet Westerbergs vad som  
gäller för badkar och vatten som virvlar. Inne såväl som ute. 
Vi har använt denna erfarenhet för skapa ett spabad som 
ger bästa möjliga upplevelse. Välkommen till trädgården,  
altanen eller till den vildvuxna gläntan. Njut av värme och 
massage. Koppla av tillsammans, småprata, lös livets 
stora frågor eller slut ögonen och dröm dig bort.

westerbergs – det svenska originalet

westerbergs.se   #westerbergsbad
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Samtliga priser i denna katalog är cirkapriser inkl. 25% moms. Lokala avvikelser i prisbilden kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles utan aviseringar. Av trycktekniska skäl kan 
färgerna i katalogen avvika något från verkligheten. Vi reserverar oss mot att placeringar av jetmunstycken kan avvika mot bild. Då vi är under ständig utveckling reserverar vi oss för 
eventuella förändringar i sortimentet. Vi reserverar oss för eventuella leveransförseningar och tryckfel. Kontrollera alltid din installation med behörig el- och VVS-installatör. 
westerbergs.se
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byt bild

spabad

Vatten och massage tillhör de äldsta och kanske bästa upplevelserna  
i världen. Ett spabad ger dig detta precis när du vill. Tänk att ha ett spabad,  

på altanen eller i en glänta i trädgården och kunna bada ute även om snöflingor 
dalar eller dagen har blivit kväll. Själv för rekreation eller tillsammans med din  

familj och vänner för småprat och umgänge.
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design
Design är mer än bara formgivning. Allt sitter i upplevelsen. Funktion 
och konstruktion, teknik och ergonomi möter det avskalade skandi
naviska formspråket.

energiförbrukning
Det är viktigt för oss att våra spabad är energisnåla. Våra undersök
ningar visar att våra spabad endast drar cirka 265 kWh/månad. 

genomtänkta materialval
Noga har vi valt ut rätt material till våra spabad. Skalet är tillverkat i 
tjock sanitetsakryl. Värmen bibehåller vi genom en termisk spegel
folie som finns mellan kar och ytterpanel samt i bottenplattan.

modernt hantverk
Vi använder oss av modern teknik vid tillverkningen av våra skal 
men lägger även stor vikt vid hantverket. Alla våra spa monteras 
för hand och kvalitetskontrolleras noga. 
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modeller & system
Vårt sortiment av spabad består av fyra modeller, tre kvadratiska  
och ett runt. Varje kar har noga utvalda funktioner baserat på den  

senaste tekniken för optimal upplevelse. Vår omsorg om detaljerna  
ger dig ett spabad du kan glädjas av i många år, oavsett  

vilken modell du väljer. 



7

marstrand
Runt lättplacerat spabad med hela fem sitt 
platser med ryggmassage och terapibelysning. 
Flera avställningsytor och avskalad design.

• 2080x2080x960 mm. 1200 liter 
• 5 sittplatser
• 29 massagejets
• Terapibelysning
• Termolock

falsterbo
Ett mindre spabad i storlek men inte i funk tion, 
upplevelse eller kvalitet. Generös invändigt med fem 
sittplatser och en loungedel.
 
• 2000x2000x960 mm. 1200 liter
• 5 sittplatser
• 1 lounge
• 32 massagejets
• Terapibelysning
• Termolock

viken
Karet för dig med höga krav på bra massage  
och som prioriterar fler sittplatser. Fyra mjuka 
nackstöd ger bästa komfort.
 
• 2200x2200x960 mm. 1480 liter
• 6 sittplatser
• 61 massagejets
• Belysning i vattenlinjen
• Terapibelysning
• Termolock

djursholm
Vårt mest generösa kar är maximalt utrustat 
för bästa massage oavsett om du väljer att 
sitta eller ligga ner och koppla av.
 
• 2200x2200x960 mm. 1600 liter
• 5 sittplatser
• 1 lounge
• 79 massagejets
• Belysning i vattenlinjen
• Terapibelysning
• Termolock
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Vårt mest generösa spabad för dig som kräver hög prestanda och inte  
vill göra avkall på något. Karet är maximalt utrustat för bästa massage  

och upplevelse, har gott om plats för fem sittande personer och en bekväm 
loungeplats med kraftfull benmassage. Med över 70 individuellt riktbara  

och avstängningsbara jets ger det dig massage på vilken plats  
du än väljer. Karet har även nackmassage på två sittplatser.

djursholm

Dimensioner 2200x2200x960mm

Vattenvolym: 1.600 liter

Nettovikt: 373 kg

Sittplatser: 5 st

Liggplatser: 1 st

Skal: 7,3 mm sanitetsakryl

Ramverk: Ytbehandlad trä

Ytterpanel WPC

Botten: ABS

Isolering: 
• Panel
• Botten

Termisk reflekterande folie
ABS botten + termisk reflekterande folie

Skalfärg: Vitmarmorerad, svartmelerad

Panelfärg: Grå

Antal jets: 79 massagejets

Inkoppling: 230 V 3x16A

Hydromassagepumpar: 2x1 speed 3 hp (2,2kW)

Cirkulationspump: 1 (180W)

Styrsystem: BALBOA BP1900 + TP800 panel

Omkastare: 2 st

Värmare: 1x3 kW (230V/50 Hz)

Terapibelysning: 2 stora LEDlampor i botten

LEDbelysning i vattenlinje: Ja

Kuddar: 3 st

Ozonator: 1 st

Filter: 2 st

¾ avlopp: 1 st

Termolock: 1 st

I standardutförande är skalen i våra spabad vitmarmorerade 
och finns på lager. Det svartmelerade karet är beställningsvara.

Art. nr. 200 818 15 Vitmarmorerad
Art. nr. 200 818 16 Svartmelerad*
pris 139.000:-

Vitmarmorerad Svartmelerad

specifikation

*Leveranstiden är 9-12 veckor
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Viken är ett rymligt kar för dig med höga krav på komfort och  
som prioriterar fler sittplatser. Karet rymmer sex personer och har fyra  

mjuka nackstöd för bästa komfort. Drygt 60 riktbara och avstängningsbara  
jets ser till att du får den massage du önskar. I sitt standardutförande är  

skalet vitmarmorerat och ytterpanelen grå.

viken

I standardutförande är skalen i våra spabad vitmarmorerade  
och finns på lager. Det svartmelerade karet är beställningsvara.

Art. nr. 20081810 Vitmarmorerad
Art. nr. 20081811 Svartmelerad
pris 99.000:-

Vitmarmorerad Svartmelerad

*Leveranstiden är 9-12 veckor

Dimensioner 2200x2200x960mm

Vattenvolym: 1.480 liter

Nettovikt: 365 kg

Sittplatser: 6 st

Skal: 7,3 mm sanitetsakryl

Ramverk: Ytbehandlad trä

Ytterpanel WPC

Botten: ABS

Isolering: 
• Panel
• Botten

Termisk reflekterande folie
ABS botten + termisk reflekterande folie

Skalfärg: Vitmarmorerad, svartmelerad

Panelfärg: Grå

Antal jets: 61 massagejets

Inkoppling: 230 V 3x16A

Hydromassagepumpar: 2 x 1 speed 2.5 hp (1,85kW)

Cirkulationspump: 1 (180W)

Styrsystem: BALBOA BP1900 + TP800 panel

Omkastare: 2 st

Värmare: 1x3 kW (230V/50Hz) 

Terapibelysning: 2 stora LEDlampor i botten

LEDbelysning i vattenlinje: Ja

Kuddar: 4 st

Ozonator: 1 st

Filter: 1 st

¾ avlopp: 1 st

Termolock: 1 st

specifikation
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Falsterbo är något mindre i form men inte i funktion, upplevelse  
och kvalitet. Ett spabad för många sköna bad, med god design, bra 

massage och genomtänkt ergonomi. Fem sittplatser och en lounge ger 
dig  bra med utrymme att bjuda in till varma bad och trevliga stunder. 

Terapibelysningen i botten ger ett stämningsfullt ljus.

falsterbo

I standardutförande är skalen i våra spabad vitmarmorerade  
och finns på lager. Det svartmelerade karet är beställningsvara.

Art. nr. 20081805 Vitmarmorerad
Art. nr. 20081806 Svartmelerad
pris 69.000:-

Vitmarmorerad Svartmelerad

Dimensioner 2000x2000x960mm

Vattenvolym: 1.200 liter

Nettovikt: 360 kg

Sittplatser: 5 st

Liggplatser 1 st

Skal: 7,3 mm sanitetsakryl

Ramverk: Ytbehandlad trä

Ytterpanel WPC

Botten: ABS

Isolering: 
• Panel
• Botten

Termisk reflekterande folie
ABS botten + termisk reflekterande folie

Skalfärg: Vitmarmorerad, svartmelerad

Panelfärg: Grå

Antal jets: 32 

Inkoppling: 230 V 3x16A

Hydromassagepumpar: 1 x 1 speed 2.5 hp (1,85kW)

Cirkulationspump: 1 (180W)

Styrsystem: BALBOA BP1900 + TP600 panel

Omkastare: 1 st

Värmare: 1x3 kW (230V/50Hz)

Terapibelysning: 1 stor LEDlampa i botten

LEDbelysning i vattenlinje: 

Kuddar: 3 st

Ozonator: 1 st

Filter: 1 st

¾ avlopp: 1 st

Termolock: 1 st

specifikation

*Leveranstiden är 9-12 veckor
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Marstrand är kanske vårt mest lättplacerade kar tack vare  
sin runda form. Fem bekväma sittplatser och 29 massagejets  

ger dig en avkopplande massage. Du avgör om du vill ha  
massagen igång i hela karet eller bara vid vissa platser.

marstrand

I standardutförande är skalen i våra spabad vitmarmorerade 
och finns på lager. Det svartmelerade karet är beställningsvara.

Art. nr. 20081800 Vitmarmorerad
Art. nr. 20081801 Svartmelerad
pris 59.000:-

Vitmarmorerad Svartmelerad

specifikation

Dimensioner 2080x2080x960mm

Vattenvolym 1200 liter

Nettovikt: 286 kg

Antal sittplatser 5 st

Skal: 7,3 mm sanitetsakryl

Ramverk: Ytbehandlad trä

Ytterpanel WPC

Botten: ABS

Isolering: 
• Panel
• Botten

Termisk reflekterande folie
ABS botten + termisk reflekterande folie

Skalfärg: Vitmarmorerad, svartmelerad

Panelfärg: Grå

Antal jets: 29 st

Inkoppling: 230 V 3x16A

Hydromassagepumpar: 1 x 1 speed 2.5hp (1,85kW)

Cirkulationspump: 1 (180W)

Styrsystem: BALBOA BP1900 + TP600

Omkastare: 1 st

Värmare: 1x3 kW (230V/50Hz)

Terapibelysning: 1 stor LEDlampa i botten

LEDbelysning i vattenlinje: 

Kuddar: 

Ozonator: 1 st

Filter: 1 st

¾ avlopp: 1 st

Termolock: 1 st

*Leveranstiden är 9-12 veckor
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Våra spa är utformade med god design och med fokus på bra  
massage och ergonomi. Systemen har en blandning av roterande  
och fasta massagejets som är individuellt riktbara och individuellt  

avstängningsbara, så att du själv kan fördela vattentrycket.

massage & avslappning

bigjets
Massagejets med detaljer i rostfritt stål som är indivi
duellt riktbara och avstängningsbara. Dessutom går 
de att lossa och flytta, om du vill byta plats på t.ex. en 
roterande jets som ger perfekt massage av ryggytan.

roterande bigjets
Roterande massagejets med detaljer i rostfritt stål, 
perfekt anpassade för rygg. Alla är individuellt 
riktbara och avstängningsbara. Går att flytta så du 
bestämmer var du vill ha vilken typ av massage.

midijets
Små massagejets med detaljer i rostfritt stål. 
Perfekta för massage av vader och lår men även för 
rygg i kombination med bigjets. Alla är individuellt 
riktbara och avstängningsbara.



17

TP600: Falsterbo/Marstrand

TP800: Djursholm/Viken

Du styr enkelt ditt spas funktioner med ett styrsystem och en  
touchpanel utvecklad och tillverkad av världsledande Balboa, USA.  

Alla funktioner som massagen, värmen och belysning  
styrs genom panelen. 

kontrollpanel & styrsystem

Med hjälp av panelen ser du även om ditt 
spa behöver service eller rengöras, styrsys
temet är en självanalyserande och indikerar 
om något avviker. Skulle en pump indikera 
ett fel meddelar systemet detta i panelen.

ljusterapi
Våra spabad har LEDbelysning i botten. Våra 
modeller Viken och Djursholm har dessutom 
LEDbelysning i vattenlinjen. Du styr själv om 
du vill ha ett fast eller växlande färgsken.  
Ljusterapin har flera färger så du kan välja 
mellan rött, blått, lila, gult eller grönt sken.

• Röd: stimulerar cirkulation
• Gul: skärper sinnet
• Blå: avkopplande
• Grön: positiv lugnande effekt
• Lila: muskelavslappande och avstressande

ENKEL TOUCHPANEL:
• Användarvänligt system
• Lättförstådd navigering
• Lättläst panel
• Styr värmen
• Styr belysning
• Styr färgterapin
• Styr massagen
• Indikerar påminnelser
• Indikerar avvikelser
• Säkerhetslåser vid fel
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genomtänkta materialval
En stor utmaning med spabad, är att bibehålla vattnets  

värme. Vi har valt att tillverka alla våra spa i sanitetsakryl,  
en stark akryl med antibakteriellt skydd. 

barriär mot kyla
Bottenplattan i våra spa är gjutet i ett stycke och utfor
mad som en skål med kanter. Kanterna bildar en barriär 
och skyddar mot fukt och insekter. Bottenplattan är 
isolerad med termisk spegelfolie över hela ytan för att 
förhindra att värdefull spillvärme går ut i marken. 

effektiv isolering
Effektiv isolering är oerhört viktigt i ett spa som ska stå 
ute, för att minimera driftskostnaderna. Westerbergs 
spa är isolerade med termisk spegelfolie som sitter på 
spabadets ytterpanel samt bottenplatta. Det betyder att 
mellan själva spakroppen och isoleringen är det luft, som 
ger fördelar likt en termos. Värmen bibehålls, värmen från 
pumpar tas tillvara och kylan reflekteras bort.

energiförbrukning
Våra spabad drar i snitt ungefär 265 kWh/månad.  
Förbrukningen kan variera beroende av förhållandena  
för värme och kyla på platsen där karet står.



19

skal i sanitetsakryl
Skalen i våra spabad formgjuts av 7,3 mm tjock sanitetsakryl.

termolock
Locket är en viktig parameter för låg energiförbrukning. Vårt standard
lock är 11 cm och kapslar in värmen och locket spänns enkelt fast i 
karet för att ligga stabilt. Ingår när du köper ett spabad. Läs mer om 
vår praktiska locklyftare på sidan 21.

cirkulationspump
Cirkulationspumpens uppgift är att cirkulera vattnet så att  
filtreringen fungerar och vattnet håller en jämn och önskad värme 
eller inte fryser på vintern. Pumpen arbetar tyst, är energisnål och 
drar endast 180W. Från världsledande Balboa.

panel
Våra spabad har grå ytterpanel som gjorts av väderbeständigt 
kompositmaterial. Känslan liknar trä och ytan är enkel att underhålla.
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valmöjligheter & tillbehör
I våra spabad har vi den utrustning och massage som vi  

tycker att ett spabad ska ha. Välj att addera tillbehör från oss  
så att du enkelt kan använda ditt kar ofta.

skal
Vi har två färger på våra spaskal. I standardutförande är 
skalet vitmarmorerat. Men du kan även välja svartmelerat 
som beställningsvara*.

panel
Vår ytterpanel är gjort av väderbeständigt
kompositmaterial som känns som trä och  
är enkel att rengöra.

Vitmarmorerad Svartmelerad* Grå

*Leveranstiden är 9-12 veckor på svartmelerade spabad. Du kan även välja att köpa till praktiska tillval så som
trappa, locklyftare med mera för direktleverans tillsammans med ditt valda spabad.
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termolocklyftare
Locklyftare som lyfter och förvarar ditt lock. Skyddar på så sätt  
locket från skador då det inte hamnar på marken.

Art. nr. 20081850
pris 3.500:-

termolock
Termolocket är ett viktigt tillbehör som kapslar in värmen och håller 
nere energikostnaden.

Art. nr. 20081840 Marstrand 
Art. nr. 20081841 Falsterbo 
Art. nr. 20081842 Viken, Djursholm
pris 7.800:-

trappa
Komplettera med en trappa till ditt spabad. Av väderbeständigt  
kompositmaterial som känns som trä och och är enkel att rengöra.

Art. nr. 20081853 Marstrand
Art. nr. 20081854 Falsterbo, Viken, Djursholm
pris 2.800:-

skräpsug
Manuell skräpsug för enkel och smidig rengöring av botten i ditt kar.

Art. nr. 20081519
pris 1.900:-

filterrengörare
För enkel och miljövänlig rengöring 
av ditt filter. Ta loss filtret från ditt 
spa, montera på filterrengöraren 
och koppla på din trädgårdsslang 
med standardkoppling. Koppla där
efter på vattnet. Helt utan kemikaler 
tvättas ditt filter effektivt. 

Art. nr. 20081520
pris 3.220:-

spa filter 
Våra spa har antingen ett eller två  
filter för att förhindra mikrobiell  
tillväxt. Bör tvättas en gång/vecka.

Art. nr. 20081851 Marstrand Falsterbo Viken
Art. nr. 20081852 Djursholm
pris 760:-
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Med ett spabad kan du bada under stjärnorna året om.  
Men ditt kar måste också rengöras och underhållas  
så att du får en bra badupplevelse vid varje tillfälle.

skötsel & vård

Rent vatten
Rengöring och underhåll av ett spabad innebär lite särskilda krav, bland annat på grund av att vattentemperaturen är hög 
och att vattnet filtreras och återanvänds flera gånger. Dosera enkelt med kemtabletter före och efter bad. Kolla pHvärdet 
med jämna mellanrum. Rätt pHvärde är viktigt för att kemet ska fungera. En gång i veckan bör du tvätta filtret. Och två till 
fyra gånger per år bör du byta allt vatten i ditt spabad, om du badar en till tre gånger i veckan. Duscha innan varje bad.
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skötsel & vård
pH down granulat 1,5 kg
Sänker pHvärdet i vattnet. 

Art. nr. 200 815 52.
180:–

Alka down 1,5 kg
Sänker alkaliniteten i vattnet.

Art. nr. 200 815 53.
250:–

pH up granulat 1,5 kg
Höjer pHvärdet i vattnet.

Art. nr. 200 815 54.
210:–

Antikalk 500 ml
Förebygger kalksamlingar i vattnet.

Art. nr. 200 815 55.
230:–

Filtercleaner 500 ml
Rengöring av partikelfilter i vattnet.

Art. nr. 200 815 56.
190:–

Biofilm cleaner 500 ml
Förebygger biofilm i vattnet.

Art. nr. 200 815 57.
510:–

Spa-test 2x20 tabletter
Testtabletter för pH och klor

Art. nr. 200 815 58.
190:–

Spa-test 50 strips
Teststrips för pH, klor och alkalinitet.

Art. nr. 200 815 59.
190:–

Sunwac 12 100 st
Desinfektionstabletter, 

Art. nr. 200 815 51.
440:–

Foam down 500 ml
Tar bort skum som bildats på 

vattenytan. 
Art. nr. 200 815 61.

190:–

Cover care box 
Underhållningssats till termolocket.

Art. nr. 200 815 62.
650:–

Alka up 1 kg
Höjer alkaliniteten i vattnet.

Art. nr. 200 815 60.
250:–

TDS strips 25 strips
Teststrips som visar mängden 
upplösta ämnen i vattnet. När 

denna mängd blir för hög är vattnet 
”mättat”. 

Art. nr. 200 815 63.
380:–

Scuba II vattentestare
En professionell photometer.  Mäter 

bl.a klor, PH och alkalinitet.
Art. nr. 200 815 40

2.870:–

Scuba II refill
Extra tabletter till photometer.

Art. nr. 200 815 41
250:–

      

Läs mer om hur du använder våra rengöringskemikalier på westerbergs.se
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• Ett spabad skall stå plant. Underlag, fundament skall
 vara stabilt, heltäckande och i våg samt klara spa 
 badets totalvikt. Prata med en fackman om du är 
 osäker.

• Alla elektriska installationer ska utföras av behörig 
 elektriker. El behöver vara framdragen till utvald plats, 
 enligt gällande föreskrifter. Behörig elektriker ska 
 ansluta el över en jordfelsbrytare och arbetsbrytare.

• Beställ vatten från din vattenleverantör så att du fyller  
 på med rent vatten. Orenheter från egen brunn kan 
 skada ditt kar.

Här har vi samlat all information om våra produkter, tjänster och vår 
service. Skulle något hända, eller om du behöver hjälp med något, 

kan du alltid vända dig till oss.

produkter & service

• Vi kan erbjuda leverans till din tomtgräns. Sedan bärs 
 ett spabad på plats av 68 personer, alternativt hyr in 
 en kranbil.

• Läs och följ medskickad anvisning. Se till att du  
 programmerar reningscykler m.m. efter dina behov.

• Fyll på vatten, läs av kembalansen, fyll på kem efter 
 behov. Bada och njut.

• Därefter löpande skötsel av ditt spabad. Tvätta filtret  
 en gång i veckan. Kemdosera och stäm av pHvärdet 
 enligt anvisningen, så får du ett bad som alltid är fräscht.

inför köp
Så här enkelt är det att förbereda och installera ett Westerbergs spa.
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testad kvalitet
Våra spabad monteras för hand, kontrolleras och test
körs noggrant innan leverans. Givetvis är samtliga spa 
godkända och CEmärkta enligt gällande normer.

hemleverans
På Westerbergs har vi ett stort centrallager som fraktar 
badrumsprodukter och spabad över hela Norden.  
Beställ en bekväm hemleverans av ditt spabad. För 
endast 1995: levererar vi till din tomtgräns. Tala med  
din butik.

efter köp
Du kan alltid lita på att du gör ett säkert köp när du väljer 
ett spabad från Westerbergs. För din trygghets skull har 
vi ett kundservicecenter dit du kan vända dig med frågor, 
och vi har ett rikstäckande servicenät som hjälper dig vid 
eventuella problem. Tänk också på att anlita behörig elek
triker för installation. Du hittar alltid oss på westerbergs.se

garanti
Vi lämnar 3 års garanti på våra utespa.
Läs mer på westerbergs.se
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Här har vi kortfattat sammanställt det viktigaste som  
du behöver veta om våra spabad.

kort om våra spabad

helgjuten bottenplatta
Bottenplattan är gjuten ABS i ett stycke och utformad som 
en skål med kanter. Kanterna bildar en barriär och skyd
dar mot fukt och insekter. Bottenplattan är isolerad med  
termisk spegelfolie, över hela ytan.

isolering
Våra spa är isolerade för att passa den skandinaviska 
marknaden. Termisk spegelfolie sitter på spabadets ytter
panel för att hålla värmen innanför väggarna. Ytterligare 
spegelfolie sitter på spabadets bottenplatta.

ram i naturmaterial
Ramen är uppbyggd av trä vilket är ett naturligt och  
miljövänligt material. Ramen är ytbehandlad. För mer  
information vänligen kolla skötselråd.

ytterpanel i WPC
Ytterpanelen är gjord av väderbeständigt kompositmate
rial. Känslan är som trä och är enkelt att hålla ren.

skal i kraftig sanitetsakryl
Våra spa formgjuts av 7,3 mm tjock sanitetsakryl.

cirkulationspump
Cirkulationspumpens uppgift i våra spa är att cirkulera 
vattnet så att filtreringen skall fungera och att vattnet hål
ler en jämn och önskad värme. Pumpen drar 180 W och 
är energisnål och miljövänlig.

termolock ingår
Vårt standardlock som ingår i köpet är 11 cm tjocka i cen
trum och svagt sluttande mot kanterna som kapslar in 
värmen. Tillsammans med den isolering som vi har valt 
att ha på panelens insida bildar locket till att hålla energi
kostnaden nere.

låg driftkostnad
Våra spabad drar i snitt endast 265 kWh/månad.

rengöring i ditt spa
I våra spa använder vi oss av en ozonator som bryter 
ner föroreningar och bakterier. Detta tillsammans med 
regelbunden rengöring med hjälp av SpaCare gör att  
du har ett hygieniskt och välskött spabad året runt.

ljusterapi för avkoppling
Våra spabad har en LEDbelysning i botten. På våra mo
deller Viken och Djursholm har du två lampor i botten och 
LEDbelysning i vattenlinjen. Du själv styr om du vill ha 
ett fast eller växlande färgsken.

enkelt att serva
På våra spa sitter isoleringen på spabadets ytterpanel 
samt bottenplatta. Det betyder att det är lätt att komma 
åt alla komponenter när du skruvar av ytterpanelen för att 
komma åt och serva ditt spa.

efter köp
Du kan alltid lita på att du gör ett säkert köp när du väljer 
ett spabad från Westerbergs. För din trygghets skull har 
vi ett kundservicecenter dit du kan vända dig med frågor, 
och vi har ett rikstäckande servicenät som hjälper dig 
vid eventuella problem. Tänk också på att anlita behörig 
elektriker för installation. 

garanti
Vi lämnar 3 års garanti på våra utespa.
Läs mer på westerbergs.se
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förverkliga dina drömmar
koppla av i ett spabad
från westerbergs
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westerbergs
Tel 035-15 45 50
info@westerbergs.se


