
1. Vilka är era 
bästa råd till en 
kund som ska 
välja spa?

Fredrik Sällman 
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2. Hur bra koll 
har användarna 
på vattenkvalitet?

3. Finns det  
några risker  
med att installera 
spabadet och 
tillhörande  
teknik själv?

4. Vilka kostnader 
bör kunden räkna 
med under de 
första fem åren, 
under normala 
förhållanden och 
användning?

5. Vilka kostnader  
är normala för  
att få spabadet  
på plats och  
installerat?

Mats Hartelius 
poolgiganten.se

FRÅGAR

Provsitt och provligg badet hos en 
nischad spabadsleverantör och 
varför inte provbada? Först då 
märker du skillnaden mellan olika 
spabad och får rådgivning du inte 
får någon annanstans.

Välj ett spabad med bra automatisk 
rening för att minimera underhåll-
sarbetet. Välj rätt storlek på spabad 
så att alla får platts. Skall det vara 
liggplats eller bara sittplatser. Välj 
ett spabad med låg energiförb-
rukning och ljudnivå. Hur exklusiva 
massagefunktioner skall finnas.

Våra bästa råd till kunder som 
kommer in och ska titta på spabad 
är att ta av sig skorna och provsitta 
baden. Alla människor är olika 
långa så det är viktigt att kunden 
hittar ett bad där de får vatten så 
högt som mögligt så att vattnet 
inte slutar vid axlarna.

Välj ett spabad utan liggdel då 
man lätt flyter upp i denna. Se 
till att badet har UV-C rening så 
att ni kan använda mindre klor.

Att spabadet är djupt så att man 
kommer ner med axlarna under 
vattenytan, bra isolerat.

Väldigt varierande från kund till 
kund. Vi har tagit hänsyn till just 
detta och konstruerat alla våra 
spabad så att de automatiskt sköter 
reningen till 90-95%.

El-installationen skall ske av 
behörig el-installatör enligt 
gällande starkströmsföreskrifter. 
Detta är viktigt för att säkerställa 
att det är säkert att bada utan 
risk för el-olyckor samt för att 
spabadets alla funktioner skall 
fungera korrekt.

De kostnader som kunden kan 
räkna med är uppvärmning-
skostnad, kemiprodukter för 
vattenkvalitén och filter. BADfab-
riken bjuder även på samtliga 
kemiprodukter för uppstart samt 
drift under ett år.

Dessa kostnader variera beroende 
på hur mycket man är villig att göra 
själv, ca 2.000-5.000kr. Vi har valt 
att specificera varje kostnad för sig 
så att kunden själv enkelt kan se.  
Exempelvis frakt till tomt med 
kranbil kostar 1000-1500 kr och 
elinstallationen från 1000-3500 kr.

Spabad kräver mycket 
underhåll och är dyra att 
äga, speciellt under vinter-
månaderna.

Oftast har användare initialt inte 
koll på hur vattnet reagerar på 
badbelastning. Men det kommer 
med tiden.

Ja, man bör inte installera det 
el-mässigt själv. Däremot kan 
man ju ombesörja placeringen 
av badet om man är 3-4 stycken. 
Kranlossning rekommenderas 
dock.

Man bör räkna med en 
driftkostnad på 500-600kr 
i månaden, utslaget på ett 
år. Ungefär hälften av detta 
är elkostnad och resterande 
kemi och filterrelaterat.

Frakt med kranlossning 
samt elektriker:  
8000-10000kr.

Det är inte krångligt! Första 
månadens användande 
hemma ger dig alla vatten-
kunskaper du framledes 
behöver.

6. Avliva en vanlig 
missuppfattning om 
hemma-spa.

Det är väldigt olika. Många av 
kunderna har bra koll på sin vat-
tenkvalité men inte alla. Tyvärr kan 
man även bli lite lurad om man bara 
tittar på vattnet. Även om vattnet ser 
klart och fint ut betyder det inte att 
vattnet har bra värden. 

Det finns risk för att man bränner 
spapaket (det som styr badet). Detta 
kan resultera i att värmarna och 
pumparna inte beter sig som de ska 
eller till och med går sönder. Sedan 
är det olika faser på badet, det bästa 
är att dubbelkolla med sin säljare 
om det är 1-,2- eller 3-fas på badet. 

Kostnaden för badet kommer vara 
samma under de fem första åren 
som efter 15 år. Det kommer att 
vara kemi, driftkostnad (varierar 
beroende på vilket bad man väljer) 
samt kostnaden för underhåll av 
spabad, exempelvis nya filter och 
rörrengöring.

Det är väldigt olika beroende på 
vilken återförsäljare man vänder 
sig till och hur kundens hem-
mamiljö ser ut samt hur mycket 
elektrikern kostar. Det kan vara 
så att badet måste lyftas på plats 
med en kran som är 30 meter.

Många tror skötseln av spabadet tar 
lång tid men detta stämmer inte. Det 
är inte som att klippa gräset eller 
rensa ogräs. Du lägger ca 10 minuter 
i veckan med att ta hand om badet, 
mer än så är det inte.

De flesta behandlar sitt vatten 
varje vecka vilket räcker gott. 
Om man missköter vattenkval-
iteten så finns det risk att badet 
skadas.

Vi berättar hur viktigt det är 
med vattenkvalitet så dom 
flesta kunder köper en scuba-
tester och kollar själv, skulle 
dom få problem så tar kunden 
med ett vattenprov till oss.

Ja det måste vara en behörig 
elektriker för elinstallationen och 
man skall alltid koppla in badet 
med en jordfelsbrytare/person-
skyddsautomat.

Ja det ska alltid kopplas in 
av en behörig elektriker.

4-6.000kr i el och kemi.Elkostnaden ligger på mellan 
400:- och 500:- i månaden 
om man har 38 grader året 
runt, kemikalieförbruknin-
gen beror på hur ofta man 
badar.

6-8.000kr för kranbil 
och elektriker

Ungefär 2-3000:- Kranbil 
samt elektriker.

Spabad kräver mycket 
underhåll och är dyra att 
äga, speciellt under vinter-
månaderna.

Att man inte använder det, 
de flesta kunder bada flera 
gånger i veckan.

Sara Söderberg 
miamipool.se

Välj ett spabad av hög kvalitet 
från en lokal försäljare som kan 
sin sak. Det är jätteviktigt att 
du kan vända dig till någon för 
att få hjälp och stöd även efter 
ditt köp.

Det varierar givetvis, men jag 
skulle säga rent generellt att 
man efter sex månader med 
sitt spa har fått ganska bra koll 
på vattenkvalitet och vad för 
kemikalier man behöver dosera i 
just sitt bad.

Är det fast installation på spaba-
det måste behörig elektriker kop-
pla in elen. I övrigt är det inte så 
mycket man behöver göra mer än 
att fylla vatten och dosera kemi, 
åtminstone inte i våra spabad.

De kostnader man har med ett 
spabad är för el, kemikalier och 
filter som byts någon gång per år. 
Utöver det tillkommer eventuella 
kostnader för att fylla nytt vatten 
2-4 gånger om året.
 

De kostnader som eventuellt 
tillkommer är för frakt, kranlyft 
och elektriker. Beroende på 
vem som utför jobbet kan des-
sa summor landa på allt mellan 
500 och 10 000 kronor.

Många tror att spabad med salt-
vatten är klorfria. Detta stämmer 
inte. Dessa bad har en så kallad 
saltklorinator som tillverkar klor 
av salt.
 

Martin Holmström 
poolproffset.se

Antal i familjen, bra sittdjup, 
utgå från familjens behov 
och provsitt.

Mycket varierande

Ja, det ska vara en 
behörig elektriker. 

300kw/h i månaden samt 
filter och kemi för ungefär 
1500kr om året. 

Under normala förhållanden 
ca 7000-10000kr med frakt 
och installation

Att man inte kommer att 
bada och att det är svårt 
att sköta om ett spabad.

POOL & SPABADS PANEL


