
Upplev livets
färger med våra 

förstklassiga
utomhusspan



INNOVATION. Vi lägger mycket energi på konstant förbättring genom fortsatt 
samarbete med en av landets ledande universitet (Kaunas University of Technology). 
Våra senaste projekt inkluderar en 3D-utskriven Bluetooth-termometer och 3D 
visualiseringssteknologier som hjälper kunderna att få en bättre förståelse och välja den
SPA-modell som passar dem bäst. Ledarskap inom klienthantering. Sofistikerade 
klienthanteringssystem gör att vi kan etablera en ISO 9001-standard. Eftersom att vi är
bland de 5% som är de starkaste ekonomiska företagen på den lokala marknaden, lägger
vi stor uppmärksamhet på att vara ISO-berättigade och ett erkänt företag på europeisk nivå.

Dr. Alb ertas K lovas, VD för TimberIN MB

DEN BÄSTA KUNDTJÄNSTEN. Du kan vara säker på att endast högt utbildad
och professionell personal kommer hjälpa dig i varje steg av ditt köp. Vi tycker att
kundtjänsten är den viktigaste delen av ett framgångsrikt företag, och därför sätter vi 
utbildningen först! Som Mr. Horst Schulz, VD för Starbucks en gång sade ”Om du inte 
har 100% nöjda kunder måste du bli bättre”, så vi förbättrar oss hela tiden.

INGA SÄLJSTRATEGIER. Vår främsta prioritering är att utbilda kunderna så att de
kan bli experter innan de väljer spabad. Vi uppdaterar alltid våra webbsidor med nya 
spamodeller, vanliga frågor och vi ge även användbara insikter i hur den aktuella lokala
marknaden ser ut just nu.

STORT URVAL AV UTOMHUSSPAN. Vi är glada över att kunna erbjuda ett av de största 
och mest anpassningsbara urvalen av spabad online. Man kan välja bland mer än 20 olika 
modeller av bubbelbad, 6 olika träbyggnader och bastubad samt 5 olikdesignade
aggregat som värms upp av trä.

KVALITET OCH TILLIT. Kvalitet får man av flera års erfarenhet. Vi tackar alla er som har 
lagt er tillit hos oss. Oavsett om du kommer från Storbritannien, Tyskland, Frankrike,
Nederländerna, Belgien, Danmark, Italien, Norge eller Sverige så är du inte ensam. 
Vi har nöjda kunder i hela Europa. Tro inte på oss i blindo dock, gå till vår webbsida 
www.timberin.com, välj din plats och be oss dela med oss av några kontakter som
kan bekräfta recensionerna. Låter det rättvist? Ja det gör det!

VÅR
HISTORIA



INNEHÅLL
 VÅR HISTORIA

TRÄDGÅRDSSPA
Wellness
- Vintage

- TRÄ
- Ofuro

- Terrass
- Polypropylen

TRÄDGÅRDSBASTU
- Iglo

- Tunna
- Rektangular

- Vertikal
- Utomhusdusch

VÄRMEAGGREGAT 
FÖR SPABAD

- Tillgangliga
modifikationer

BUBBELBAD OCH BASTUBAD
I TRÄ FÖR 
avslappning och kul för familjen

TA EN TITT PÅ VÅRT URVAL

Här på TimberIN strävar vi efter harmoni mellan otrolig kvalité och
konkurrenskraftiga priser. Att bada i våra handtillverkade badtunnor eller att
slappna av i våra rustika bastubad kommer säkerligen bli en ny hobby!



WELLNESS



WELLNESS MODELL

Lyxig design & otr�ig komfort
Diameter: Intern - 1850 mm; extern - 2050 mm
Höjden på bänkarna: 300 mm
Fiberglasfoder
2 ringar av rostfritt stål
Extern vattenkran
Trä paddel

VÅR
BÄSTSÄLJANDEMODELL

Ergonomiska sittplatser - koniska väggar och bänkar

Glansig och lättstädad
fiberglasbeklädnad

Smart design - all
utrustning och alla
kopplingar finns
under panelen

Integreray            aggregat - flytande design

Upphöjd barnplats

35

• Intern 850 mm
• Intern 950 mm

HÖJD:

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ
• Ek

TRÄPANEL:

• Vit
• Blå
• Grå
• Välj din RAL

FODERFÄRG:

• Stege
• A
• B
• C

TRAPPA:

• Elektrisk 6kW
YTTERLIGARE VÄRMARE:

• 430
• 316

ROSTFRITT STÅL:

• Väggar
• Grund

ISOLERING:

• Fiberglas
• Trä

LOCK:

• Bubbel-massage
• Hydro massage
• LED-lampor
• Vattenfiltrering

SPA-UTRUSTNING:

• Träkant
• Svart-målat
• Trälåda
• Skorstens-skydd

ACCESSOARER:

För mer information se sid 27.

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER



VINTAGE



MODÈLE VINTAGE
Unik rustik design

Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 320 mm
PP-foder

2 ringar av rostfritt stål
Slanganslutningen på undersidan av

tunnan för att tömma det
smutsiga vattnet

Lyxig och bred
kant i trä

Unik trälist för
extra stöd

Unik träfinish
(dubbel vintage-olja)

 Välj en av fyra olika typer av trappor

• Bubbel-massage
• Hydro massage
• LED-lampor
• Vattenfiltrering

SPA-UTRUSTNING:

• Trä
• Soligt trä
• PP öppen
• PP stängd

BÄNKAR:

• 430
• 316

ROSTFRITT STÅL:

• Väggar
• Grund

ISOLERING:

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:

• Vit
• Blå
• Grå
• Svart

FODERFÄRG:

• Stege
• A
• B
• C

TRAPPA:

• Internt
• Externt
• Elektrisk

VÄRMEAGGREGAT:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

• Trälåda
• Skorstens-skydd
• Lock för internt aggregat
• Extern vattenkran
•  Vatten-rengöring

ACCESSOARER:

För mer information se sid 27.

VINTAGE MODELL

Olika aggregat och diameter
på badtunnan finns



TRÄ



Äkta badupplevelse i ett träbad

PEFC-certifierad,
återvunnen timmer
från hållbara skogar

Tre rostfria
stålband

08TimberinTRÄ MODELL

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

• Internt
• Externt

VÄRMEAGGREGAT:

• Trä
• Soligt trä

BÄNKAR:

• Trälåda
• Skorstens-skydd
• Lock för internt aggregat
• Extern vattenkran
• Vatten-rengöring
• Träkant

ACCESSOARER:

• Stege
• A
• B
• C

TRAPPA:

• 430
• 316

ROSTFRITT STÅL:

• Bubbel-massage
• LED-lampor
• Vattenfiltrering

SPA-UTRUSTNING:

• Monterad
• Monterings-kit

MONTERING:

För mer information se sid 27.

Finns som
monteringskit

Ett med naturen
Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 280 mm
TRÄ-FODER
2 ringar av rostfritt stål
Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att
tömma det smutsiga vattnet

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:



OFURO



OFURO MODELL

Finns som monteringskit
ett roligt DIY-projekt

Unik oval form

Fiberglas, trä eller
PP - valet är ditt

Rostfria stålband

Mindre kapacitet - det mest
miljövänliga alternativet

För bara er två
Total höjd: 1040 mm

Fiberglas -,PP-, Trä-foder
2 ringar av rostfritt stål

Slanganslutningen på undersidan
av tunnan för att tömma det

smutsiga vattnet

För mer information se sid 27.

• Väggar
• Grund

ISOLERING:

• Bubbel-massage
• Hydro massage
• LED-lampor
• Vattenfiltrering

SPA-UTRUSTNING:

• Trälåda
• Skorstens-skydd
• Lock för internt aggregat
• Extern vattenkran
• Vatten-rengöring
• Träkant

ACCESSOARER:

• Monterad
• Monterings-kit

MONTERING (TRÄ-OFURO):

• 430
• 316

ROSTFRITT STÅL:

• Trä
• Fieberglas
• PP

FODERTYP:

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:

• Vit
• Blå
• Grå
• Svart
• Välj din RAL

FODERFÄRG:

• Stege
• A
• B
• C

TRAPPA:

• Externt
• Elektrisk

VÄRMEAGGREGAT:

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER



TERRASS MODELL



TERRASS MODELL

• Internt
• Externt

VÄRMEAGGREGAT:

• Trä
• Fiberglas

SKYDD STAKET:

• Vit
• Blå
• Grå
• Välj din RAL

FODERFÄRG:

• Bubbel-massage
• Hydro massage
• LED-lampor
• Vattenfiltrering

SPA-UTRUSTNING:

• Skorstens-skydd
• Vatten-rengöring

ACCESSOARER:

• 430
• 316 

ROSTFRITT STÅL:

• Väggar
• Grund

ISOLERING:

• Fiberglas
• Trä

LOCK:

För mer information se sid 27.

En modern tagning på en klassisk modell
Diameter: Intern - 1850 mm; extern - 2050 mm
Total höjd: 1100 mm
Fiberglasfoder
Fiberglas stängd bänkar

Externt aggregat
finns för att få mer
utrymme i badet

Möjligheterna är oändliga!
Sänk ned den här modellen i
marken, installera på en
terrass eller på en upphöjd
plattform

Glansig och lättrengörligt fiberglasfoder

Brett urval av
SPA-alternativ

Lätt - <100 kg

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER



POLYPROPYLEN

Brett urval av
SPA-alternativ



KANADENSISK RÖD CEDER MODELL

HANDTILLVERKAD 
AV DEN FINASTE
KANADENSISKA 
RÖDA CEDERN

Brett urval av SPA
utrustningsalternativ

Lyxig och
bredträkant

Skönhet, hållbarhet,
dimensionell stabilitet,
motståndskraftig mot att
böjas, vridas och ruttna

Lyxig panel av kanadensisk
röd ceder – det mest
hållbara byggmaterialet

Elegans när det är som bäst
Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 320 mm
Träpanel: röd ceder
PP-foder
2 ringar av rostfritt stål
Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att
tömma det smutsiga vattnet

• Luft-boble-massasje
• Hydro-massasje
• LED-lys
• Vann-filtrering

SPA-UTSTYR:

• Tre
• Solformet
• PP åpen
• PP lukket

BENKER:

• Stige
• A typen
• B typen
• C typen

TRAPPER:

• 430
• 316

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

• Vegger
• Bunn

ISOLASJON:

• Hvit
• Blå
• Grå
• Svart

FARGE PÅ FORING:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEELEMENT:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:
TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER

• Treboks for å dekke filtrerings
• Pipe-beskyttelse
• Lokk for internt varmeelement
• Lokk av tre
• Ekstern vanntilførsel
• Vannrense-sett

TILBEHØR:

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.



REKTANGULÄR MODELL

Stilren design, vacker enkelhet
Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 320 mm

PP-foder
Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att 

tömma det smutsiga vattnet
Trappa A Mega

Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att 
tömma det smutsiga vattnet

Masse
plass - passer for alt fra
8 til 16 badere

Lyxig och
bred träkant

Brett urval
av träpaneler

Modern fyrkantig design

Välj bland gran, lärkträd, thermowood,
ek eller röd ceder för att matcha ditt bad

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ
• Ek

TRÄPANEL:

• Väggar
• Grund

ISOLERING:

• Bubbel-massage
• Hydro massage
• LED-lampor
• Vattenfiltrering

SPA-UTRUSTNING:

• Trälåda
• Skorstens-skydd
• Lock för internt aggregat
• Extern vattenkran
• Vatten-rengöring

ACCESSOARER:

• Internt
• Externt
• Elektrisk

VÄRMEAGGREGAT:

• Trä
• Soligt trä
• PP öppen
• PP stängd

BÄNKAR:

• 430
• 316

ROSTFRITT STÅL:

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

För mer information se sid 27.

• 1600x1600
• 1800x1800
• 2000x2000
• 2200x2200

STORLEK:

• Vit
• Blå
• Grå
• Svart

FODERFÄRG:



REKTANGULÄR MODELL

16Timberin

RUND MODELL

Från mysiga 1600mm
till rymliga 2200mm – välj
en storlek som passar dina
behov bäst

Glansig PP-foder

Klassisk rund form

Lyxig och bred träkant

Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 320 mm
PP-foder
2 ringar av rostfritt stål
Slanganslutningen på undersidan av tunnan för
att tömma det smutsiga vattnet

För mer information se sid 27.

• Trälåda
• Skorstens-skydd
• Lock för internt aggregat
• Extern vattenkran
• Vatten-rengöring

ACCESSOARER:

• Trä
• Soligt trä
• PP öppen
• PP stängd

BÄNKAR:

• Bubbel-massage
• Hydro massage
• LED-lampor
• Vattenfiltrering

SPA-UTRUSTNING:

• Internt
• Externt
• Elektrisk

VÄRMEAGGREGAT:

• 430
• 316

ROSTFRITT STÅL:

• Väggar
• Grund

ISOLERING:

• Vit
• Blå
• Grå
• Svart

FODERFÄRG:

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:

• Stege
• A
• B
• C

TRAPPA:

• 1600
• 1800
• 2000
• 2200

DIAMETER:
TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONERFör hela familjen



TRÄDGÅRDSBASTU
17
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Träbeslag

Rymlig bastu

Det spetsiga taket kan klara 
av en stor mängd snö

Finns som
monteringskit

Taket finns i tre färger

Bastubad i stu�til
Höjd: 2400 mm, bredd - 2350 mm
Golv: trä 40 mm, väggar - trä 45 mm
Impregnerade utanför väggarna
Dekorativa taklist

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LÄNGD:

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:

• Harvia M3
• M3 SL
• Harvia VEGA (elektrisk)

HARVIA AGGREGAT:

• Fullt monterad
• Monteringskit

MONTERING:

• Halvt panorama- fönster
• Helt panorama-fönster
• LED-lampor
• Vatten-tank
• Harvia bastuset

ACCESSOARER:

• Tak
• Omklädnings-rum
• Basturum

PLANLÖSNING:

• Svart
• Brun
• Grön

TAKFÄRG:

• Trä
• Glas

DÖRR:

För mer information se sid 26.

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER:



TUNNA MODELL
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Taket finns i
tre färger

Halv- eller helt
panoramafönster finns

Öppen basstruktur för
bättre luftcirkulation

Rostfria stålband,
gångjärn och fästen

Unik form av en tunna

Finns som
monteringskit

Ikonisk nordisk design
Rostfritt stål spännbanden
45mm Väggtjocklek
Impregnerade utanför väggarna
Dekorativa taklist

• 1900 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

• Tak
• Omklädnings-rum
• Basturum

PLANLÖSNING:

• Harvia M3
• M3 SL
• Harvia VEGA (elektrisk)

HARVIA AGGREGAT:

• Svart
• Brun
• Grön

TAKFÄRG:

• Halvt panorama- fönster
• Helt panorama-fönster
• LED-lampor
• Vatten-tank
• Harvia bastuset

ACCESSOARER:

• Fullt monterad
• Monteringskit

MONTERING:

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LÄNGD:

• Trä
• Glas

DÖRR:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAG FARVE:

För mer information se sid 26.

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER



08Timberin
REKTANGULÄR MODELL
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Panoramafönster
finns i båda ändar

Unik design,
mormer utrymme

Träbeslag

Modern och rymlig
Nur monterad
Bredd: 2.45 m; höjd 2.45 m
45mm Väggtjocklek
Impregnerade utanför väggarna
Dekorativa taklist

Taket finns i
tre färger

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LÄNGD:

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:

• Harvia M3
• M3 SL
• Harvia VEGA (elektrisk)

HARVIA AGGREGAT:

• Halvt panorama- fönster
• Helt panorama-fönster
• LED-lampor
• Vatten-tank
• Harvia bastuset

ACCESSOARER:

• Omklädnings-rum
• Basturum

PLANLÖSNING:

• Svart
• Brun
• Grön

TAKFÄRG:

• Trä
• Glas

DÖRR:

• Fullt monterad
MONTERING:

För mer information se sid 26.

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER



VERTIKAL MODELL

P erfekt för mindre utrymmen
Diameter: 1900 mm; höjd - 2400 mm
Golv - trä 40 mm, väggar - trä 45 mm
Impregnerade utanför väggarna

• Gran
• Lerk
• Thermotre

LÄNGD:

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:

• Harvia M3
• M3 SL
• Harvia VEGA (elektrisk)

HARVIA AGGREGAT:

• Svart
• Brun
• Grön

TAKFÄRG:

• Fullt monterad
• Monteringskit

MONTERING:

• LED-lampor
• Vatten-tank
• Harvia bastuset

ACCESSOARER:

För mer information se sid 26.

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

21

En perfekt lösning för
små utrymmen

Spetsigt tak

Taket finns i
tre färger

4 fönster - mycket ljust

Värms upp snabbt

Välj bland gran, lärkträd och thermoträ
för att matcha din bastu



08TimberinUTOMHUSDUSCH
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Finns med ett öppet
eller täckt tak

Välj bland gran, lärkträd
och thermowood för att

matcha din bastu

Finns som
monteringskit

Duschhuvud
med flexibel slang

Impregnerade
ytterväggar

Passar p erfekt med en bastu
Rostfritt stål spännbanden
Impregnerade utanför väggarna
Duschhuvud med flexibel slang
Diameter: 1000 mm
Höjd: 2000 mm
Väggtjocklek: 45 mm

• Gran
• Lärkträd
• Thermoträ

TRÄPANEL:

• Svart
• Brun
• Grön

TAKFÄRG:

• Öppen
• Hel trädörr

DUSCHDÖRR:

• Öppen
• Täck med plattor

DUSCHTAK:

• Fullt monterad
• Monteringskit

MONTERING:

För mer information se sid 26.

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER



VÄRMEAGGREGAT FÖR SPABAD
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EXTERN
REKTANGULÄR MODELL
Vårt populäraste externa aggregat

28 3522
EXTERN OCTAGONAL MODELL
Effektivare värmeöverföring via oktagonal design

28 3522

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

För mer information se sid 26.

ALLA AGGREGAT FINNS IFLERA JUVELTONER



VÄRMEAGGREGAT FÖR SPABAD
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EXTERN
REKTANGULÄR MODELL

INTERN MODELL
Internt aggregat. Tar inte upp mycket plats men värmer upp snabbt

22 2618

EXTERN RUND MODELL
Vår mest kraftfulla modell - upp till 40kW

24 4020



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER
FÖR VÄRMEAGGREGAT

Passar inte för klorin, bromid, aktivt
syre eller hårda saltbehandlingar.
Endast icke-slipande
vattenbehandlingar.

Extremt hållbart och passar för användning 
med klorin, bromid, aktiva syrebehandlingar 
och hårda saltbehandlingar. Rekommenderas 
för marina klimat och platser med vatten
som har högt mineralinnehåll

ROSTFRITT STÅL ACCESSOARER

DÖRR MED GLASPANEL

SKORSTENSSKYDD

ASKSPADE OCH KRATTA

EXTERN REKTANGULÄR MODELL

28 KW: Bredde: 380 mm; 
Høyde: 550 mm; 
Lengde: 800 mm; 50 kg.

35 KW: Bredde: 380 mm; 
Høyde: 550 mm;
Lengde: 1050 mm; 70 kg.

28

35

22 KW: Bredde: 380 mm; Høyde: 550 mm; 
Lengde: 550 mm; 40 kg.22

EXTERN RUND MODELL

20 KW: Bredde: 430 mm; Høyde: 530 mm; 
Lengde: 670 mm; 40 kg.

24 KW: Bredde: 480 mm; 
Høyde: 580 mm; 
Lengde: 750 mm; 50 kg

40 KW: Bredde: 600 mm; 
Høyde: 700 mm; 
Lengde: 950 mm; 100 kg

24

40

20

EXTERN OCTAGONAL MODELL

22 KW: Bredde: 480 mm; Høyde: 680 mm; 
Lengde: 550 mm; 42 kg.

28 KW: Bredde: 480 mm; 
Høyde: 680 mm; 
Lengde: 750 mm; 55 kg.

35 KW: Bredde: 480 mm; 
Høyde: 680 mm; 
Lengde: 900 mm; 70 kg.

28

35

22

22 KW: Bredde: 600 mm; 
Høyde: 850 mm; 
Lengde: 300 mm; 40 kg.

26 KW: Bredde: 600 mm;
Høyde: 900 mm;
Lengde: 300 mm; 50 kg.

22

26

18 KW: Bredde: 600 mm; Høyde: 700 mm; 
Lengde: 300 mm; 30 kg.18

INTERN MODELL

ALLA AGGREGAT FINNS I FLERA JUVELTONER
Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

430

316



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER
FÖR TRÄDGÅRDSBASTU

DIAMETER

1900 
mm

2200 
mm Bare for tønnebadstu

GRAN: Siberisk gran är ett perfekt val 
för de flesta klimat. Ljus ton.

LÄRKTRÄD: Lärkträd är väldigt 
motståndskraftigt mot insekter och 
förfall. Kornig struktur. Ljus ton.

THERMO WOOD: Thermowood bearbetas 
under höga temperaturer för att försegla
träets porer. Extremt motståndskraftigt mot
förfall och missbildning. Mörk ton.

TRÄPANEL

M3: Vedeldat aggregat, sitter inuti
basturummet.

SL: Vedeldat aggregat, sitter på bastuns 
bakre vägg med dörren på utsidan för 
praktisk uppvärmning av bastun från ett 
annat rum eller utanför byggnaden.

VEGA: Elektriskt aggregat. Kan monteras på
bastuns bakre väg eller på en separat hylla.

HARVIA AGGREGAT

SVART

BRUN

GRÖN

TAKFÄRG

ÖPPEN

HEL TRÄDÖRR

DUSCHDÖRR

ÖPPEN

TÄCK MED PLATTOR

DUSCHTAK

TRÄ

GLAS

DÖRR

PLANLÖSNING

TAK: En terrass framför bastun med
vänkar på båda sidor.

OMKLÄDNI NGSRUM: En praktisk plats för att 
byta om innan du går in eller ut ur bastun.
Rekommenderad minimilängd - 1m.

BASTURUM: Ett basturum med långa bänkar
på båda sidor. Välj den läng som passar
dig bäst - från 2m till 5m!

ACCESSOARER

HARVIA - BASTUSET

HALVT PANORAMAFÖNSTER:
Nyt omgivelsene gjennom halveller
full-panorama vindu, montert på baksiden
av badstuen.

HELT PANORAMAFÖNSTER:
Njut av omgivningen genom ett halvt eller 
helt panoramafönster som installeras 
baktill i bastun.

LEDLAMPOR: LED-lampor installeras 
under bänkarna i basturummet.

VATTENTANK:
En vattentank installeras ovanpå en vedeldad 
ugn för att skapa en ångeffekt.

LÄNGD

2000 
mm

3000 
mm

4000 
mm

5000 
mm

MONTERING

MONTERING SKIT:
Levereras plattpaketerad 
för självmontering.

FULLT MONTERAD
Levereras fullt
monterad.



3D PRINTER BLUETOOTH

Vi är riktigt glada över att kunna berätta om vår lanseringen av vår nya Bluetooth Termometer - ett revolutionerande
tillbehör för att förenkla uppvärmningsprocessen för vattnet i din badtunna. Denna termometer är en produkt av vårt pågående
samarbete med Kaunas University of Technology (KTU) för att ta fram innovationer inom utomhus spa. Bluetooth termometern

kommer att ingå när du köper en av våra glasfiber modeller under en begränsad tid.

Hur fungerar det? Termometern kommer med, och fungerar via en app "TimberTemp", som du kan ladda ner gratis från
Google Play Butik för Android eller från iTunes för iOSenheter. Anslut termometern till telefonen via Bluetooth, placera den

i badtunnan och följ temperaturförändringar i appen. Appen låter dig ställa in hur ofta du vill att termometern
ska rapportera temperatur och för att ställa in meddelanden. Säg att du vill värma upp vattnet till 38 ° C. Ställ bara in

denna temperatur på appen, och appen kommer att meddela dig när vattnet värms upp. Denna funktion är också mycket
användbar under de kallare månaderna. Om du är orolig att vattnet som är kvar i badtunnan ska frysa under natten, ställ

då bara in temperaturen till 0 ° C och du kommer att meddelas om det kyls ned till
denna temperatur och om vattnent behöver tömmas.

SKANNA QR KODEN
FÖR MER

INFORMATION



GRAN: Siberisk gran är ett perfekt val för 
de flesta klimat. Ljus ton.

LÄRKTRÄD: Lärkträd är väldigt
motståndskraftigt mot insekter och förfall. 
Kornig struktur. Ljus ton.

THERMO WOOD: Thermowood bearbetas 
under höga temperaturer för att försegla träets
porer. Extremt motståndskraftigt mot
förfall och missbildning. Mörk ton.

EK: Ek är ett lyxigt val. Det absorberar
vatten snabbt, men det tenderar att krympa
och expandera vilket kräver mer underhåll.
Medium ton.

RÖD CEDER: Röd ceder anses vara det mest 
hållbara byggmaterialet. Motstår böjning,
krympning och förruttnelse.

1600 
mm

För 4-6
personer

2000 
mm

För 8-10
personer

1800 
mm

För 6-8
personer

2200 
mm

För 10-12
personer

HÖJD

850
mm

950 
mm

Endast för
Wellnessmodellen

TRÄPANEL FODERFÄRG

Vit Blå Grå Svart

Välj din färg från RAL-paletten
(endast för fiberglasmodeller)

BÄNKAR
TRÄ: Bänkar i trä.

SOLIGT TRÄ: Soligt trä - brädornas 
placering liknar solstrålar.

PP ÖPPEN:
Öppna PP-bänkar - mer fotutrymme.

PP STÄNGD: Stängda PP-bänkar - ekovänligt
alternativ, mindre vatten behövs för att
fylla badkaret.

FODERTYP
TRÄ: En helt naturlig upplevelse, inga artificiella 
inbyggda material. Kräver mer underhåll.

(PP): Len finish i polypropylen.
Kan anpassas - 4 storlek och 3 bänkalternativ.
Lättrengörlig och enkelt underhåll.

FIBERGLAS: Glansig finish i fiberglas. 
Lättrengörlig och väldigt hållbar.
Fiberglasfodret är gjuten för att vara helt 
sömlös. Endast en storlek.

VÄRMEAGGREGAT
INTERNT: Hela tunnan tar upp mindre plats.

EXTERNT: Mer utrymme i tunnan.

ELEKTRISK: 6 kW elektriskt aggregat,
monterat på tunnans vägg.
Vattencirkulationspump ingår.6

TRAPPA
STEGE

B

A

C

LOCK

TRÄ

FIBERGLAS:
Endast för fiberglasmo deller.

SPA-UTRUSTNING
LEDLAMPOR: Finns i 5 utbytbara
färger - Röd, blå, grön, gul och lila.

BUBBELMASSAGE: 12 jetstrålar installerade 
i väggarna på tunnan för att ge en mjuk och 
lugnande massage.

HYDRO MASSAGE: 6 kraftiga jetstrålar 
masserar kroppen horisontalt
med mycket kraft.

VATTEN FILTRERI NG: En kraftigt
sandfilterenhet gör det ingen kemisk 
behandling kan - filtrera bort små partiklar.

ACCESSOARER
TRÄKANT: Lyxig träkant för
ytterligare komfort.

SVARTMÅLAT: Svart beläggning för en 
polerad och modern look.

TRÄLÅDA: Trälåda för att täcka
filtreringsoch/ eller luft
hydromassageutrustning.
SKORSTENSSKYDD: 
Rostfritt stålskydd runtom skorstenen
för skydd mot brännskador.

LOCK FÖR INTERNT AGGREGAT:
Rostfritt stållock för intern ugn för
att skydda den från miljöfaktorer.

EXTERN VATTENKRAN:
Extern vattenkran med kulventil för
snabb tömning av tunnan. Kan
kopplas till en längre slang.

ISOLERING
GRUND:
Endast för fiberglas- och PP-modeller.

VÄGGAR

DIAMETER

MONTERING

MONTERINGS - KIT:
Levereras plattpackat
för självmontering.

MONTERAD:
Levereras monterad.

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER
FÖR TRÄDGÅRDSSPA



3D-VERKTYG FÖR MODELLERING
AV BADTUNNORNAN KOMMER SNART!

www.timb erin.com
TimberIN MB

(00370) 61913266 I +44 (0)7596 195196
sales@timberin.com
www.timberin.com

Fantastiskt fin badtunna! , jag har haft besökare hemma
som undrat vart jag köpt min tunna, då dom tyckte den
var väldigt snygg. Affären gick mycket smidigt, jag skulle
verkligen reckommendera ett köp från Timberin!

Familie Gustavsson, Harlösa


