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Vi som har vokst opp på Sørlandet har vært bortskjemte med 
flotte bademuligheter rett i nærheten. Jeg vil tro at sommer og 
det å nyte et bad er noe de fleste verdsetter og ser frem til. 
Med et utendørs massasjebad kan du bade ute – hele året!

Vi er en stolt norsk totalleverandør av utendørs massasjebad med 
fullsortiment av pleiemidler og spatilbehør. Våre produkter får du kjøpt 
hos din lokale rørlegger eller fagmann. Ved å kjøpe våre produkter hos 
en av våre mange dyktige rørleggerbedrifter som vi har et godt og 
nært samarbeid med, får du ekstra trygghet. Din lokale rørlegger vil 
sammen med oss kunne gi deg faglige gode råd slik at du kan få et 
flott uterom med utendørs massasjebad.

En annen fordel ved å handle hos din lokale rørlegger/ fagmann er at 
det blir stilt solide krav til oss som leverandør. Disse kravene er ofte 
mer enn hva norsk lov og forskrifter krever når det gjelder kvalitet og 
energieffektive produkter. Dette gjelder for selve massasjebadet, men 
ikke minst tilbehør og pleiemidler. 

Dersom du drømmer om et utendørs massasjebad, anbefaler jeg at 
du sjekker hva som passer ditt bruk og behov. Hvor stort skal massasje-
badet være, hvor ønsker dere at det skal stå, etc.? Når dere har til-
rettelagt for plassering av spa, er det raskt og enkelt å få på plass. 

Jeg håper at du fi nner våre produkter interessante og at du vil bli 
inspirert til å investere i et utendørs massasjebad som kan gi glede i 
mange år fremover. Jeg vil også oppfordre deg til å ta en titt på våre 
hjemmesider vikingbad.no for mer inspirasjon og informasjon.

BAD UTE HELE ÅRET

Design: InHouse 2020 ©VikingBad AS
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TRYGGHET & KVALITET
VikingBad holder til i sørlandsbyen Grimstad og 
har i snart 20 år levert utendørs massasjebad 
til det norske markedet og er en av de største 
leverandørene i Norge. Med et landsdekkende 
serviceapparat og komplett delelager tilbyr vi 
rask levering og god oppfølging. 

Vi tilbyr en totalpakke hvor service står i fokus  
sammen med trygghet, kvalitet og funksjonalitet  
til en kundevennlig pris. Det er sluttsummen på 
leveransen som teller, og vi skal sørge for at den 
alltid er prisgunstig for alle når man velger  
produkter fra VikingBad.
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» stort utvalg i flere prisklasser
» fantastiske massasjefunksjoner
» god vanndybde
» laget for vårt nordiske klima
» vedlikeholdsfrie kabinett

» enkelt vedlikeholdsprogram
» støysvakt og godt renseanlegg
» lavt strømforbruk
» landsdekkende serviceapparat

*Gjelder frakt til forhandler eller leveringsadresse (ikke privat adresse). 
3% fraktsonetillegg fra postnummer 7120 og nordover. 

HVORFOR VELGE VIKINGBAD?

» forsterket fullisolert låsbart lokk
» gode klorfrie alternativer
» startsett med pleiemidler inkl.
» fraktfritt levert*
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HELSE & VELVÆRE

Å drømme seg bort i et utendørs 
massasjebad kan være som en liten 
ferie i hverdagen. Det kan redusere 
stress og gi bedre søvnkvalitet. Et 
avslappende massasjebad som du 
kan starte eller avslutte dagen med 
er absolutt å anbefale.

Den friske luften ute gjør godt mens 
det varme vannet og dysene jobber 
med kroppen. Massasje lindrer 
såre muskler og ledd samt øker 
forbrenning og blodsirkulasjon. 

Restitusjon er svært viktig for et
optimalt treningsresultat. Et 
massasjebad kan bidra til raskere 
restitusjon etter en treningsøkt, 
enten det gjelder på toppidrettsnivå 
eller for mosjonister. 

LIVSKVALITET VELVÆRE RESTITUSJON
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VELVÆRE
FOR ALLE
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Ved utvikling av VikingBad sine nyeste modeller, 
NORDLYS & MORILD har vi fått god hjelp av Trond Solvang 
ved Tverrfaglig Helse i Kristiansand. Trond har over 20 års 
erfaring med fysioterapi i privat praksis og er i tillegg 
fysioterapeuten til håndballaget Vipers fra Kristiansand.

Utviklet i samarbeid med fysioterapeuter!
«Sammen har vi sørget for god ergonomi hvor dyse-
plasseringene gir en skikkelig breddemassasje og at 
de viktigste presspunktene treffer de mest vanlige 
problemområdene i rygg, lår og føtter». Se s.13

MORILD & NORDLYS
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Foto: Trond Solvang
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MORILD & NORDLYS er utviklet og designet av 
VikingBad i samarbeid med fysioterapeuter. Med 
et utgangspunkt i kroppens anatomi og vanlige 
utfordringer i norsk fysioterapi har vi håndplukket de 
beste komponentene og satt sammen til det vi mener 
er blant de beste og mest moderne massasjebadene 
på markedet.

Massasjebadene er skreddersydd for optimal 
massasje i hvert sete og kombinasjonen av antall 
dyser sammen med ergonomi og plassering 
er nøye gjennomført og testet for å gi deg best 
mulig massasje og fysisk opplevelse. Bruk av våre 
massasjebad kan derfor være et godt supplement til 
annen behandling for ergonomiske plager.

Denne oversikten gjelder kun modellene MORILD og NORDLYS. Se sittestillinger til øvrige modeller s. 36

MORILD NORDLYS

2 2

2

33

22 2

Et behagelig liggesete som man kan 
strekke seg ut i, slappe av og bare 
nyte den deilige massasjeopplevelsen. 
Liggesetet er formet for å støtte opp 
rundt kroppen, og har flere dyser og 
ergonomisk utførelse.

Et kapteinsete er designet for å romme 
en person, og gir optimal komfort og 
hydroterapi. Målrettede dyser kan 
massere skuldre, nakke, rygg og legger 
basert på dyseinnstillinger i hvert 
enkelt kapteinsete.

Et multi-sete er designet for flere 
funksjoner hvor man kan enten sitte 
på et høyere nivå for å kjøle seg ned og 
samtidig få massasje på bakside av 
legger, eller stå på kne og få massasje 
målrettet mot fremside lår.

Det er viktig å huske på tilgang til utstyrsrom ved plasseringen av ditt 
massasjebad. Avløp er fleksibelt og monteres etter ønsket plassering.            

1 2 3

!

LIGGESETE KAPTEINSETE MULTI-SETE

1

Plassering av utstyrsrom 

MORILD & NORDLYS
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SONE 1
Øvre skulder & nakke

SONE 2
Skuldre

SONE 3
Indre midt rygg

SONE 4
Ytre midt rygg

SONE 5
Hofte, sete & korsrygg

SONE 6
Bakside av legger & lår

SONE 7
Underside føtter
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Familiens samlingspunkt

SOMMERLYKKE





SPAMODELLER
VikingBad tilbyr et stort utvalg av 
massasjekar i ulike størrelser og pris-
klasser med mulighet for oppgraderinger 
og tilbehør etter dine ønsker.
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EN LITEN 
FERIE I 

HVERDAGEN
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MORILD er utviklet i samarbeid med fysioterapeuter og gir deg full massasje 
av rygg, legger, lår og føtter i et moderne designet spa. Morild er utstyrt med 
2 kapteinseter samt et stort liggesete. Alle sittesetene har forskjellig dybde 
slik at massasjebadet passer for personer i de fleste høyder.

MORILD

144 990,-

» Ca 400 kg / 1 300 liter

» 2 pumper

» Varmeelement 3 kw  

» Dyser i rustfritt stål 

» Duo fi ltersystem

» Vannfall m/ LED

» Bunn i ABS plast

» 3 soners LED lys fordelt      
   over og under vannflaten, 
   samt hjørnebelysning
   utenfor spaet.

» Vedlikeholdsfritt kabinett

» Vannavvisende Isolert 
   låsbart lokk (FRP)

» Klargjort for enkel installasjon 

  av ekstra varmeelement

» Startsett med pleiemidler

» Spa-Touch kontrollpanel 

   (klargjort for WiFi)

» Se s.12-13 for nærmere beskrivelse av 

   sittekomfort for Morild og Nordlys

» Anbefalt 1-fas 230V/32A, se s.39

   (Minimum 1-fas 230V/20A)

230 x 230 x 100 cm 5-6 personer 61 dyser Liggesete & kapteinseter

STANDARDUTSTYR

NYHET!

FARGEKOMBINASJON

Sterling silver skall  
& grått kabinett
MORILD: NRF 6135098
NORDLYS: NRF 6135099

Se hele vårt utvalg av tilbehør på side. 44

TILBEHØR
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NORDLYS er utviklet i samarbeid med fysioterapeuter og gir deg full 
massasje av rygg, legger, lår og føtter i et moderne designet spa. 
Nordlys har 4 kapteinseter vendt mot hverandre i forskjellige høyder 
som gjør dette perfekt til det sosiale samværet. 

NORDLYS

144 990,-

230 x 230 x 100 cm 6-7 personer 61 dyser

NYHET!

For en mer effektiv vedlikeholds-varme og 
raskere oppvarmingstid kan man kjøpe et 
ekstra 3 kw varmeelement. 

NB! 
Krever egen 16A kurs.

Modellene MORILD & NORDLYS kommer med 
stereo-system. Dette er en ren Bluetooth-spiller 
med god rekkevidde, som betyr at du ikke trenger 
å ta hensyn til stereosystem dersom man ønsker 
å nedsenke hele spaet.

7 390,- (Eks. montering)

EKSTRA VARMEELEMENTSTEREOSYSTEM

MEDFØLGER OPPGRADERING

4 Kapteinseter

19



Viking ll er massasjebadet de fleste kan unne seg. 
Dette runde designet gir god bevegelsesfrihet og er 
en rimelig modell for dem som vil nyte et massasjebad.

VIKING ll

183 (diam.) x 89 cm 4-5 personer 20 dyser

58 590,-

STANDARDUTSTYR FARGEKOMBINASJONER

Ca 200 kg / 950 liter

1 pumpe 

2-trinns vannmassasje

Filtersystem

Varmeelement 3 kw 

Kun sitteplasser

Undervannslys

Skall med anti-skli 

Vedlikeholdsfritt kabinett

Isolert låsbart lokk 
(forsterket FRP)

Bunn i ABS plast

Startsett med pleiemidler
Easy-Touch kontrollpanel 

(klargjort for WiFi)

Anbefalt 1-fas 230V/25A, se s.39

(Minimum 1-fas 230V/16A)

Kan oppgraderes til dyser i
rustfritt stål og LED-lys.

7 790,-

Perlehvitt skall  
& grått kabinett

NRF 6135182

Perlehvitt skall  
& mokka kabinett

NRF 6135184

»

»

»

» 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» 

»

*

Se hele vårt utvalg av tilbehør på side. 44

TILBEHØR
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Foto: Instagram @trinemaris



AURORA lll

82 990,-Et perfekt spa for de som har behov for et litt 
mindre massasjebad samtidig som man får de 
gode massasjefunksjonene.

STANDARDUTSTYR

213 x 152 x 86 cm 2-3 personer 32 dyser Liggesete & kapteinsete

Perlehvitt skall  
& grått kabinett

NRF 6135153

Perlehvitt skall  
& mokka kabinett

NRF 6135154

Ca 179 kg / 795 liter

1 pumpe

Varmeelement 3 kw 

Liggesete

Dyser i rustfritt stål 

LED lys og vannfall

2-trinns vannmassasje

Filtersystem

Undervannslys

Skall med anti-skli 

Vedlikeholdsfritt kabinett

Isolert låsbart lokk (forsterket FRP)

Bunn i ABS plast

Startsett med pleiemidler

Klargjort for enkel installasjon 

av ekstra varmeelement

Spa-Touch kontrollpanel 

(klargjort for WiFi) 

Anbefalt 1-fas 230V/25A, se s.39

(Minimum 1-fas 230V/16A) 

»

»

»

» 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» 

»

»

»

»

STANDARDUTSTYR FARGEKOMBINASJONER

Se hele vårt utvalg av tilbehør på side. 44

TILBEHØR
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ROYALE massasjekar har triggerpunktdyser og roterende dyser. 
Utstyrt med et behagelig liggesete som man kan strekke seg ut i, 
slappe av og bare nyte den deilige massasjeopplevelsen. 

ROYALE ll

*ROYAL ll kan leveres i sort/sort. Se side 38

91 390,-

» Ca 225 kg / 1 100 liter

» 1 pumpe

» Varmeelement 3 kw  

» Dyser i rustfritt stål 

» 2-trinns vannmassasje

» Filtersystem

» Vannfall

» Skall med anti-skli

» LED lys over og 

   under vannflaten

» Vedlikeholdsfritt kabinett

» Isolert låsbart lokk (FRP)

» Bunn i ABS plast

» Klargjort for enkel installasjon 

  av ekstra varmeelement

» Startsett med pleiemidler

» Spa-Touch kontrollpanel 

   (klargjort for WiFi)

» Anbefalt 1-fas 230V/25A, se s.39

   (Minimum 1-fas 230V/16A)

Perlehvitt skall  
& grått kabinett
ROYAL ll: NRF 6135186
REGAL ll: NRF 6135168

Perlehvitt skall  
& mokka kabinett
ROYAL ll: NRF 6135191
REGAL ll: NRF 6135173

198 x 198 x 86 cm 5-6 personer 32 dyser Liggesete & 3D-sete

STANDARDUTSTYR FARGEKOMBINASJONER

Se hele vårt utvalg av tilbehør på side. 44

TILBEHØR
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Et romslig spa med god massasjeeffekt hvor hvert 
enkelt sete er utformet slik at du kan få en unik massasje 
som passer best til deg og ditt behov.

REGAL ll

For en mer effektiv vedlikeholds-
varme og raskere oppvarmingstid 
kan man kjøpe et ekstra 3 kw 
varmeelement. 

NB! 
Krever egen 16A kurs.

Oppgrader massasjebadet ditt 
med ekstra pumpe for bedre 
massasjekraft til dysene. 
 

NB! 
Royale og Regal vil da kreve 
1 fas 230V 32A tilkobling. Se s. 39

Oppgrader massasjebadet ditt 
med stereosystem. Dette er  
en ren Bluetooth-spiller med  
god rekkevidde.

Det betyr at du ikke trenger å ta 
hensyn til stereosystem dersom 
man ønsker å nedsenke hele spaet.

7 390,- (Eks. montering) 9 990,- 9 990,- 

EKSTRA VARMEELEMENT EKSTRA PUMPE STEREOSYSTEM

91 390,-

198 x 198 x 86 cm 5-6 personer 32 dyser 3D-sete

OPPGRADERING
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Dette spaet er en større modell og passer for deg 
som ønsker ekstra god sittekomfort. Liggesete gir 
deg mulighet for å slappe ekstra godt av.

LEGEND ll

112 390,-

» Ca 250 kg / 1 210 liter

» 2 pumper

» Varmeelement 3 kw  

» Dyser i rustfritt stål 

» 3-trinns vannmassasje

» Filtersystem

» Vannfall

» Skall med anti-skli

» LED lys over og 

   under vannflate

» Vedlikeholdsfritt kabinett

» Isolert låsbart lokk (FRP)

» Bunn i ABS plast

» Klargjort for enkel installasjon 

  av ekstra varmeelement

» Startsett med pleiemidler

» Spa-Touch kontrollpanel 

   (klargjort for WiFi)

» Anbefalt 1-fas 230V/32A, se s. 39

   (Minimum 1-fas 230V/20A)

218 x 218 x 95 cm 6-7 personer 51 dyser

Perlehvitt skall  
& grått kabinett
LEGEND ll: NRF 6135164
LEGACY ll: NRF 6135159

Perlehvitt skall  
& mokka kabinett
LEGEND ll: NRF 6135166
LEGACY ll: NRF 6135162

Liggesete, kapteinsete & 3D-sete

STANDARDUTSTYR FARGEKOMBINASJONER

*LEGEND ll kan leveres i sort/sort. Se side 38

Se hele vårt utvalg av tilbehør på side. 44

TILBEHØR
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Dette spaet har sitteplasser med ekstra god massesjeeffekt 
på rygg og nakke. Modellen har hele to kapteinseter med dyser 
i armlene som gir deg ekstra velvære.

LEGACY ll

For en mer effektiv vedlikeholds-varme og 
raskere oppvarmingstid kan man kjøpe et  
ekstra 3 kw varmeelement. 

NB! 
Krever egen 16A kurs.

Oppgrader massasjebadet ditt med stereo-
system. Dette er en ren Bluetooth-spiller med  
god rekkevidde. Det betyr at du ikke trenger å 
ta hensyn til stereosystem dersom man ønsker  
å nedsenke hele spaet.

7 390,- (Eks. montering) 9 990,- 

STEREOSYSTEM

112 390,-

EKSTRA VARMEELEMENT

218 x 218 x 95 cm 6-7 personer 51 dyser 2 Kapteinseter

OPPGRADERING
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Dette spaet passer for deg som ønsker effektiv massasje for 
hele kroppen. Spaet har liggesete med dyser på armlene og 
føtter samt sitteplasser med meget god massasjeeffekt. 

HERITAGE ll

123 790,-

STANDARDUTSTYR

» Ca 320 kg / 1 630 liter

» 2 pumper

» Varmeelement 3 kw 

» Dyser i rustfritt stål 

» 3-trinns vannmassasje

» Filtersystem

» Vannfall

» Skall med anti-skli

» LED lys over og 

   under vannflate

» Vedlikeholdsfritt kabinett

» Isolert låsbart lokk (FRP)

» Bunn i ABS plast

» Klargjort for enkel installasjon 

  av ekstra varmeelement

» Startsett med pleiemidler

» Spa-Touch kontrollpanel 

   (klargjort for WiFi)

» Anbefalt 1-fas 230V/32A, se s. 39 

  (Minimum 1-fas 230V/20A)

Perlehvitt skall  
& grått kabinett
HERITAGE ll: NRF 6135155
TRADITION ll: NRF 6135177

Perlehvitt skall  
& mokka kabinett
HERITAGE ll: NRF 6135157
TRADITION ll: NRF 6135179

FARGEKOMBINASJONER

233 x 233 x 95 cm 7-8 personer 71 dyser Liggesete & kapteinsete

Se hele vårt utvalg av tilbehør på side. 44

TILBEHØR
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123 790,-Denne modellen har flere sitteplasser med dyser som 
gir god massasjeeffekt på nakke og rygg. Her kan flere 
nyte et behagelig massasjebad samtidig.

TRADITION ll

233 x 233 x 95 cm 7-8 personer 71 dyser

For en mer effektiv vedlikeholds-varme og 
raskere oppvarmingstid kan man kjøpe et  
ekstra 3 kw varmeelement. 

NB! 
Krever egen 16A kurs.

Oppgrader massasjebadet ditt med stereo-
system. Dette er en ren Bluetooth-spiller med  
god rekkevidde. Det betyr at du ikke trenger å 
ta hensyn til stereosystem dersom man ønsker  
å nedsenke hele spaet.

7 390,- (Eks. montering) 9 990,- 

STEREOSYSTEM

OPPGRADERING

2 Kapteinseter & 2 3D-seter

EKSTRA VARMEELEMENT

29





Stemningsfullt & romantisk

HØSTSTEMNING



PRODUKTINFO
VikingBad har detaljer i fokus i alle ledd. 
Fra sittekomfort og trygghet til miljø-
vennlige materialvalg. Våre massasjebad 
er termisk isolerte som betyr at man 
minimerer energiforbruket.
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VIKTIG Å  
HUSKE PÅ
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MASSASJE & TRIGGERPUNKTER

Kombinasjonen av de mange variasjoner og plasseringer 
av dysene i spaet gir en fokusert dyp massasje på utsatte 
områder i kroppen. Det oppleves som lindrende for såre og 
ømme muskler samtidig som det gir en dyp massasje og 
kan løsne opp i muskelknuter samt stive områder i rygg, 
nakke, legger og lår.

I våre spa har vi funnet det gylne snitt med nøye utvalgt 
antall dyser og størrelser basert på trykket spaet kan levere 
med pumpene. Dette for å sikre at vi får den beste massasje- 
effekten på markedet. Dysene kan også byttes ut, slik at du 
kan sette opp nettopp ditt sete akkurat slik du ønsker det.

Vulkandyse vil gi deg en kraftig 
vannstrøm og en utrolig sterk 
punktmassasje på f.eks ømme knær.

Triggerpunktdyser plassert øverst i 
setet for å løsne spenningsknutene 
i nakke og øvre skulderregion.

1

3
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Roterende dyser plassert i hele 
ryggregion for å oppnå pulserende
 trykk på et større område.

Triggerpunktdyser i et liggesete for 
å løsne ømme muskler og knutene 
i legger og føtter.

Det intense trykket i disse dysene vil 
øyeblikkelig frigjøre spenning å gi en 
dypvevsmassasje i ømme muskler og 
ledd. Trykket er regulerbart og dysene 
er justerbare. Det er dermed lett å 
flytte trykkpunktet der du ønsker.

En dyse som gir et roterende og 
pulserende trykk på et større område.
Trykket er lavere men regulerbart 
som gir en utrolig behagelig  
opplevelse i tillegg til at den løsner 
de små spenningsknutene og lindrer 
overarbeidede muskler.

Tilgjengelig i våre største spa, Heritage 
& Tradition. Du kan overføre den fulle 
kraften fra hele pumpen over til denne 
dysen og den vil gi deg en kraftig og 
stor vannstrøm hvor du kan plassere 
føtter, knær og lår for en utrolig sterk 
punktmassasje.

1 2 3TRIGGERPUNKT ROTERENDE VULKAN

2

1
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Modell med
2 pumper

Modell med
2 pumper

Modell med
1 pumpe

Modell med
1 pumpe

SITTEKOMFORT

Et behagelig liggesete som man kan 
strekke seg ut i, slappe av og bare 
nyte den deilige massasjeopplevelsen. 
Liggesetet er formet for å støtte opp 
rundt kroppen, og har flere dyser og 
ergonomisk utførelse.

1 LIGGESETE

ROYALE ll

AURORA lll

REGAL ll

VIKING ll

VikingBad leverer utendørs massasjebad som er utformet med 
ulike sittestillinger og høydenivå slik at de passer for «alle». 
Man kan flytte fra sete til sete for å oppnå ulik massasje eller 
dele en behagelig badeopplevelse med venner og familie. 
Avhengig av modell kan man ha en eller flere av følgende 
sitteplasser som vist under. 

1

1

2

3 33
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Et kapteinsete er designet for å romme 
en person, og gir optimal komfort og 
hydroterapi. Målrettede dyser kan 
massere skuldre, nakke, rygg og legger 
basert på dyseinnstillinger i hvert 
enkelt kapteinsete.

Et større universalt sete hvor man 
har mulighet til å sitte i 3 forskjellige 
retninger med lik ryggmassasje og 
sittekomfort. Dette setet er et godt 
alternativ til liggesete.

Det er viktig å huske på tilgang til 
utstyrsrom og avløp ved plasseringen 
av ditt massasjebad. 

       Utstyrsrom             Avløp

2 3 4KAPTEINSETE 3D-SETE UTSTYRSROM & AVLØP

LEGEND ll

HERITAGE ll TRADITION ll

LEGACY ll

1

23

2

2

3

2 3

2

2

1
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DETALJER I FOKUS

SORT / GRÅ MED SORTE HJØRNERPERLEHVIT / GRÅPERLEHVIT / MOKKA

Grå Grå med sorte hjørnerGrå Sort Mokka Mokka Perlehvit

KABINETT KABINETTISOLERT LOKK SKALL SKALL

Vikashield kabinett
Syntetisk kabinett

Balboa elektronikk
Moderne elektronikk med mulighet 
for fjern-styring via 3G/4G/WiFi

Pumper
Sikrer likt trykk til 
samtlige dyser

Avløp
Se plassering av 
avløp på VikingSpas
modellene s. 36  

Bunn i ABS-plast

Skall med antiskli

Luftinnblanding
Regulerbar luftinn-
blanding til dysene

Refl ectix®
Helisolering med 
EPS (isopor) 

Skall-forsterkning

for fjern-styring via 3G/4G/WiFiEPS (isopor) blanding til dyseneSkall med antisklifor fjern-styring via 3G/4G/WiFi

Avløp

blanding til dyseneblanding til dysene

Refl ectix® 
Helisolering med 
EPS (isopor) 

STANDARD: BESTILLING:

FARGEVALG BESTILLINGSVARE

(Kun til ROYALE II & LEGEND II)(Disse valgmulighetene gjelder ikke MORILD & NORDLYS)
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Våre spa er utstyrt med komponenter 
og materialer av høy kvalitet som gjør 
massasjebadet driftsikkert og sikrer 
en lang levetid. Detaljerte modeller 
under viser mer informasjon om 
materialvalg og oppbygging av lokk.

Alle våre spa er utstyrt med den 
nyeste elektronikken og med Spa-
Touch kontrollpanel er det like enkelt 
og brukervennlig å styre funksjoner i 
massasjebadet som en smarttelefon.
Klargjort for WiFI.

STRØMALTERNATIV

HVA BETYR 
SYMBOLENE:

VIKING II, AURORA III, 
ROYALE II, REGAL II

MODELLER M/ 1 PUMPE

LEGEND II, LEGACY II, 
HERITAGE II, TRADITION II

MODELLER M/ 2 PUMPER

1 fas 230V 32A

ELLER ELLER

ELLER

ELLER

ELLER ELLER

400V 16A

1 fas 230V 25A
Begrensning kan forekomme

1 fas 230V 20A
Begrensning forekommer

1 fas 230V 16A
Begrensning forekommer

FRP lokk er laget med tre lags-
fuktsperre og er forsterket med en 
fi bermatte. Lokket er ekstra holdbart 
med forsterkede hengsler og låsbare 
sikkerhetsremmer og garanterer en 
vekt opptil 135 kg.

Trekk

Vakuumert 
fuktsperre

Fibermatte

Fibermatte

Isopor

TrekkTrekkTrekk

Refl ectix® 
Isolering/
vannavvisende

Vakuumert Vakuumert 

Vakuumert 
fuktsperre

Vakuumert 
fuktsperre

Refl ectix® 
Isolering/
vannavvisende

Vakuumert 
fuktsperre
Vakuumert 
fuktsperre

Refl ectix® 
Isolering/
vannavvisendevannavvisende
Isolering/
vannavvisende

Fibermatte

Isopor

Vakuumert 
fuktsperre
Vakuumert 

FibermatteFibermatte

Fibermatte

Isopor

fuktsperrefuktsperre

MATERIALVALG FORSTERKET LOKK SPA TOUCH

1

2

3

4

5

Indre termisk isolasjon

Termisk isolert bunn

Tredobbelt folie 
strålebarriere

Ytre termisk isolasjon

Oppbygging og forsterking 
av lokk er illustrert på 
modellen til høyre.

1

2

3

4
5

Varme Lav hastighet
pumpe 1

Ikke 
kompatibel

Ingen 
begrensninger

Lav & høy hastighet
pumpe 1

Høy hastighet
pumpe 2

Lav & høy hastighet
pumpe 2

MORILD, 
NORDLYS
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VIKTIG Å HUSKE PÅ
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1 2

4 6

3

5

Massasjebadet må stå på en 
vannrett og jevn overflate som 
tåler en vekt på 500 kg pr m2.

Det er ikke behov for vann-
tilkobling, man fyller karet med 
en hageslange.

Sørg for tilgang rundt hele 
spaet på minimum 60 cm.
Ved nedfelt kar er det smart 
å legge klar løftestropper, 
slik at man enkelt kan heve 
karet om nødvendig. 

Man må ha en fast strøm-
tilkobling fra sikringsskapet med 
jordfeilbryter, som må være utført 
av en autorisert elektriker.

Sikre massasjebadet slik 
at ikke barn eller voksne
kan falle uti.

Karet må ikke stå under en 
takrenne, eller andre steder 
hvor det drypper vann, dette 
for å hindre misfarging og 
forurenset vann. 
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Spa for nordisk klima

VINTERIDYLL



Foto: Instagram @harpenhytta



OPPGRADERINGER 
& TILBEHØR
For at du skal få den perfekte 
spaopplevelsen, kan du oppgradere 
massasjebadet ditt etter dine 
ønsker og behov.
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NOE FOR 
ENHVER 

SMAK
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DET LILLE EKSTRA
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VARMEELEMENT

Er du en av dem som bor i et ekstremt 
kaldt miljø og ønsker å opprettholde 
temperaturen under bading i flere timer, 
kan det være lurt å koble til et ekstra 
varmeelement. 

Alle massasjebad er klargjort for 
dette, slik at det enkelt kan gjøres i 
etterkant av kjøp. Monterer du ekstra 
varmeelement må du ha en egen 
16A kurs.

Våre spa er utstyrt med Balboa 
Bluetooth Audio (BBA) som er integrert 
i spaet, det vil si ingen synlig enhet og 
du kan med trygghet senke spaet ditt 
ned i terrassen.

Spaene er utstyrt med høyttalere i 
høy kvalitet som er laget for et 
maritimt miljø som tåler vann.

Flertrinnspumper, gir deg flere for-
skjellige kombinasjoner av velvære 
og man trenger ikke bruke en 
dedikert sirkulasjonspumpe. Lav 
hastighet fungerer som en behagelig 
avslappende vannstrøm og filtrere 
100% av alt vann i spaet.

Fordelene er et lavere strømtrekk, og 
flere valg muligheter i forhold til en 
filtersyklus og vannstrøm.

PUMPESTEREOSYSTEM
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Forsterket lokk (ekstra)
FRP lokk er laget med tre lags-fuktsperre 
og er forsterket med en fi bermatte. 

Viking II, Aurora III og Regal/Royal Kr 7 590,-
Legend/Legacy, Tradition/Heritage Kr 8 190,-
Øvrige lokk (spesialtilpasset) Kr 8 690,-

Lokkavløfter Covermate Easy
Lokkavløfter for massasjebad som ikke 
er nedfelt. Passer til alle modeller med 
unntak av runde.

NRF 6137595 2 815,- 

Lokkavløfter Covermate
Lokkavløfter for massasjebad som skal 
delvis nedfelles i platting eller lignende. 
Enkel å montere, trenger 26 cm klaring 
bak massasjebadet.

NRF 6137594 2 815,- 

Lokkavløfter Covermate III
Hydraulisk lokkavløfter. Monteres enkelt 
på spaet og krever kun 12-16 cm klaring 
bak massasjebadet. 

NRF 6137597 4 325,- 

Lokkavløfter Freestyle
Lokkavløfter for runde og 6-8 kantede 
massasjebad. Enkel å montere og har 
justerbar høyde for perfekt tilpasning. 
Leveres i sort pulverlakkert aluminium.

NRF 6137596 4 475,- 

Redwood
NRF 6137616

Mahogany
NRF 6137615

Grå
NRF 6137614

Espresso
NRF 6136111

Sand
NRF 6137617

Lokkavløfter Covermate III - DeckMount
Hydraulisk lokkavløfter for nedfelt massasje-
bad. Monteres enkelt på terrasen og krever 
kun 12-16 cm klaring bak massasjebadet. 

NRF 6137753 4 990,- 

TILBEHØR

SmartStep Skuff
Bedre utbytte av en SmartStep 
trapp ved kjøp av SmartStep 
skuff. Kan festes på undersiden 
av hvert trappetrinn. 

NRF 6137618 439,- 

SmartStep
SmartStep er 90 cm bred og 
har to trinn som begge kan 
ha skuff under som tilvalg. 

2 490,- 

TRAPP

LOKK & LOKKAVLØFTER
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Aquacomb
Et rengjøringsverktøy for 
fi lter til utendørs massasje-
bad og svømmebasseng. 
Tilkobles hageslangen for
 å spyle fi lteret rent. 

NRF 6137749 359,- 

Ekstra fi lter Viking Spa
De fleste modellene fra 
Viking Spa benytter 50 sq.ft 
fi lter. (Viking II må ha 2 stk 
fi lter av 10 sq.ft.) 

NRF 6137593 (50 sq.ft)           625,-  
NRF 6137592 (10 sq.ft) 315,-

TowelBar
Holder håndklær i nærheten 
av massasjebadet samtidig 
som de holdes rene og tørre. 
Towelbar kan felles ned når 
den ikke er i bruk. Leveres i 
sort pulverlakkert aluminium. 

NRF 6137611 599,- 

SmartBar m/skuff
Bar (99 x 35 cm) med skuff 
som kan monteres på en av 
kabinettsidene til massasje-
badet. Leveres komplett med 
skuff og kan enkelt tas bort 
når den ikke er i bruk.

NRF 6137612 1 199,- 

SmartRail
For å forenkle inn- og 
utstigning fra massasjebadet 
kan man montere en Smartrail. 
Smartrail leveres i sort pulver-
lakkert aluminium og kan 
monteres på massasjebadet, 
platting eller vegg.

NRF 6137605 2 029,-

Pool Mate Spabar
VikingBad Spabar holder 
dine personlige forfriskninger 
i nærheten. Passer perfekt 
til basseng og utendørs 
massasjebad.

NRF 6136016 729,-

SpaCaddy sidehylle
Bord tilpasset for å lagre drikke, 
snacks eller lignende. Bordet 
kan svinges inn og ut av 
massasjebadet etter behov. 
Laget i forsterket plast og rust-
fritt stål, med grå farge 
som passer alle modeller.

NRF 6137608 1 025,- 

SpaVac
Dette er en vakuumdrevet 
«støvsuger» som er uunnværlig 
i forbindelse med rengjøring av 
ditt massasjebad. Brukes for å 
fjerne sand som befi nner seg i 
bunnen av ditt massasjebad. 

NRF 6137607 (SpaVac)          865,- 
NRF 6137606 (3 stk fi lter)      175,-

EKTRA SMART

EKTRA TRYGGHET

WiFi
Fungerer for 2015 modeller 
eller nyere fra VikingBad. 
Kontrollerer alle funksjonene 
til ditt massasjebad hvor som 
helst i verden via 3G/4G eller 
Wi-Fi. Forutsetter tilgjengelig 
internett tilkobling. Kan også 
kontrolleres via lokalt nettverk, 
uten behov for Wi-Fi. 

NRF 6135132 5 190,-  

Dry Case - mobil og nettbrett
DryCase er en fleksibel, klar og 
vanntett bag som tillater å bruke 
din smarttelefon i miljø med 
vann samtidig som den holdes 
tørr og ren. Passer til de fleste 
moderne mobiltelefoner under 
5" og til de fleste nettbrett.

NRF  6137751 (mobiltelefon)  359,-  
NRF 6137752 (nettbrett)         535,-

Last ned gratis app 

SMART & TRYGT
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VÅRGLEDE
Alltid klart til bruk





PLEIEMIDLER

DPD Klor/bromin - 250 stk
Ekstra tabletter til DPD 
testsett for test av klor-
nivå eller brominnivå.

NRF 6137296 445,-  
(10stk: kr 59,-)

Scuba ll Refi ll - 60 stk
Sett med refi ll av tabletter 
til din Scuba ll, for testing 
av vannkvalitet.

NRF 6136214 195,-  

DPD pH tab - 250 stk
Ekstra tabletter til DPD 
testsett for test av pH nivå.

NRF 6137298 445,-
(10stk: kr 65,-)

DPD Tester - 20 stk
Bassengtester til måling 
av klor og pH/ bromin 
og pH.

NRF 6137309 (klor) 205,-
NRF 6136087 (bromin) 259,-

Scuba II - Smart test
Håndholdt photometer, 
som gir en nøyaktig 
måling av vannkvaliteten

NRF 6137748              1 799,-

Floater
Benyttes for å dosere 
ut bromin etter behov. 

NRF 6136014 305,-

Oxybox
Active Oxygen 1 kg, 
OxyPlus 1 liter. 

NRF 6137745 785,-

Startsett
Alt du trenger for 
vedlikehold av ditt 
utendørs massasjebad. 

NRF 6137321          2 389,-

Alle massasjebad fra VikingBad leveres med en startpakke med 
pleiemidler sammen med en laminert brukerveiledning. Startsettet 
inneholder det man trenger for å få korrekt og hygienisk badevann. 

CoverCare Box
Rengjøring og beskyttelse 
for vinyllokk til spa. Øker 
levetiden på lokket

NRF 6136209 659,-

TESTUTSTYR

PAKKELØSNINGER

SpaFrog® floater
Sett med bromin- og 
kondisjoneringspatron. 

NRF 6135131 665,-

SpaFrog® Refi llpatron

Bromin 
NRF 6136012 205,-

Kondisjonering
NRF 6135129  359,-

KLORFRIE LØSNINGER

TESTSTRIPS

Teststrips TDS - 50 stk.
For måling av vannets 
metning som forteller 
når vannet må byttes. 

NRF 6137288 225,-

Teststrips klor - 50 stk.
For måling av pH, 
klor og alkalitet.

NRF 6137715 225,-

Teststrips SpaFrog - 50 stk.
For måling av pH, bromin 
og alkalitet. Tilpasset til 
Spa Frog systemer.

NRF 6137734 225,-

Teststrips brom - 50 stk.
For måling av pH, 
bromin og alkalitet. 

NRF 6137714 225,-
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Er du i tvil om pleiemidler og dosering? 
Sjekk vår veileder på vår nettside: 
vikingbad.no/inspirasjon/utespa/
pleiemiddelveileder



Er du i tvil om pleiemidler og dosering? 
Sjekk vår veileder på vår nettside: 
vikingbad.no/inspirasjon/utespa/
pleiemiddelveileder

SpaClean Spray - 500 ml
Universal og effektiv 
rengjøring for massasje-
bad, steamdusj, dusj etc.

NRF 6135067                179,-



Filter Cleaner - 500 ml
Rensemiddel for ren-
gjøring av filterpatroner. 

NRF 6137311 225,-

Bright & Clear - 500 ml
Binder partikler for  
å gi klart vann. 

NRF 6137304 195,-

pH Down - 500 ml
Brukes for å senke 
vannets pH nivå. 

NRF 6137315 165,-

Foam Down - 500 ml
Bryter ned skum-
dannelser fra såpe- 
og kosmetikkrester.

NRF  6137312 185,-

Cleansing Cream - 500 ml
Brukes for skuring av 
massasjebad, har en 
mild slipende effekt.

NRF 6137307 185,-

Beauty Polish - 500 ml
Beskytter overflatefinish 
å forenkler senere
rengjøring.
 
NRF 6137302 195,-

Biofilm Cleaner - 500 ml
Brukes for rengjøring av 
det skjulte rør-systemet. 

NRF 6137303 420,-

No Scale - 500 ml
Motvirker utfelling av 
metall, kalk og oker.

NRF 6137314 215,-

pH Up - 500 ml
Brukes for å heve 
vannets pH nivå.

NRF 6137316 165,-

TabTwenty - 2,5 kg
Sakte oppløselig klor-
tablett, 20g. Til kloring av 
vannet i massasjebadet. 

NRF 6137327 885,-

Alka Up - 1 kg
Hever vannets alkalitet og 
stabiliserer pH nivå.

 
NRF 6137301 205,-

Alka Down - 1,5 kg
Senker vannets alkalitet 
og stabiliserer pH nivå. 

NRF 6137289 295,-

SunWac 12 - 100 stk
Brukes for daglig 
kloring av vannet i 
massasjebadet.

NRF 6137322 410,-

Bromin Tabs - 1 kg
Klorfritt alternativ, må 
brukes i kombinasjon 
med SpaChock. 

NRF 6137305 455,-

MiniChlor - 1 kg
For kloring/sjokk-
kloring av vannet i 
massasjebadet.

NRF 6137313 305,-

SpaChock - 1 kg
Klorfritt alternativ som 
brukes i kombinasjon 
med Bromin Tabs. 

NRF 6137318 410,-

SunWac 9 - 180 stk
Brukes for daglig 
kloring av vannet i 
massasjebadet.

NRF 6137323  410,-

Descaler - 2,5 kg
Brukes for total avkalking 
av massasjebadet. 
1 bøtte per. 250-300 liter. 

NRF 6137308  469,-

KLORFRITT

KLOR

RENGJØRING

VANNKVALITET

For at du skal kunne oppnå følelsen av balanse 
og velvære når du bruker massasjebadet, 
må også badevannet ha perfekt balanse. 

PLEIEMIDLER
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PLEIE FOR HÅR & HUD
Den eksklusive SpaCare pleieserie gir deg de aller beste produktene for både 
kropp og hår med god samvittighet. Alle produktene i serien har en frisk duft 
av grapefrukt og ekstrakt fra aloe vera som er med på å berike og bevare 
den naturlige fuktigheten for hår og kropp. 

Serien er spesielt egnet for bruk etter bad i spa eller basseng, da den fjerner 
lukten av klor. 100 % fri for skadelige kjemikalier, parabener, mikroplast 
og syntetiske fargestoffer. Produktene er tilgjengelige enkeltvis eller gjør et 
kupp og gå for en av våre pakketilbud.

Pakkepris for 299,-
After Care Balsam
After Care Shampoo
After Care Shower Gel

Full pakke for 399,-
After Care Balsam
After Care Shampoo
After Care Shower Gel
After Care Body lotion

Spar 
28%

Spar 
31%
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Balsam
Unik kombinasjon av vitaminer, 
mineraler og aminosyrer som 
renser, gjenoppbygger og 
styrker håret.

NRF 9815919 139,- 

Shampoo
Beriket med proteiner og 
vitaminer som styrker 
og bevarer den naturlige 
fuktigheten i håret.

NRF 9815918 139,- 

Bath & Shower gel
Kroppssjampo som etterlater 
huden glatt og myk. 

NRF 9815916 139,- 

Body lotion
Pleiende body lotion med 
mandelolje og sheasmør.

NRF 9815917 159,- 

PAKKETILBUD
After Care Balsam

After Care Shampoo
After Care Shower Gel

299,-

59



DRØMMESPA
En pause i hverdagen





Som stolt norsk leverandør legger vi ned 
betydelig ressurser i kvalitetskontroll.  
VikingBad har et eget sertifisert service- 
team som er landsdekkende og som sikrer 
alle våre kunder en rask og trygg service.

Vårt hovedlager er i Grimstad der vi har en 
mengde komponenter tilgjengelig til enhver 
tid. Alle våre produkter selges kun gjennom 
faghandelen/rørleggere som kan gi deg 
gode faglig råd og veiledning, noe som er  
en stor trygghet for deg som kunde. 

VikingBad er også totalleverandør og utvikler 
av synlige baderomsprodukter. Vi jobber 
kontinuerlig for å kunne tilby deg som kunde 
innovative og funksjonelle kvalitetsprodukter 
med flott design til en hyggelig pris. 

Ta gjerne en titt på vår hjemmeside for  
mer inspirasjon og informasjon, både til 
uterommet eller ditt baderom. Det skal  
være enkelt å velge VikingBad.

vikingbad.no

KVALITET & TRYGGHET



Foto: May Elin Aunli



Katalogen massasjebad kan bestilles hos VikingBad AS: Produktnr 114766. VikingBad AS tar forbehold om trykkfeil, produktendringer 
og feil farge- og materialgjengivelse i heftet. Priser er oppgitt inkl. mva. og frakt til forhandler, og er gjeldene til 01.04.2022. 3% 
fraktsonetillegg fra postnummer 7120 og nordover. Hjemlevering kr 150,- under 35 kg. og kr 350. over 35 kg. (tilbehør og pleiemidler). 
Utlevering normalt mellom kl 08.00 - 16.00 Leveringstid kan forekomme på enkelte modeller.

VikingBad AS, Postboks 96, 4891 Grimstad. Tel: 37 09 06 00 Epost: post@vikingbad.no www.vikingbad.no

Forhandler:

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
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Sertifi kat nr: 3822.




