
Minibasseinid 2019

uus

tehke oma unistused teoks 
lõõgastuge minibasseinis
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Rohkem kui 35 aastat turul olnud Westerbergs teab, 
mis on oluline vannide ja massaaži puhul, nii sees kui 
ka väljas. Oleme kasutanud seda kogemust, et luua  
minibasseini, mis pakub parimat võimalikku elamust. 
Tere tulemast aeda, terrassile või aianurka! Nautige  
soojust ja massaaži. Lõõgastuge koos, vestelge, lahen-
dage elu suuri küsimusi või sulgege silmad ja rännake 
unistuste radadel.

westerbergs – rootsi kvaliteet

westerbergs.se #westerbergsbad
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Kõik hinnad selles kataloogis on jaehinnad koos 20% käibemaksuga. Hinnakujunduses võib esineda kohalikke erinevusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. 
Trükitehnilistel põhjustel võivad värvid kataloogis tegelikkusest erineda. Samuti võib massaažidüüside paigutus erineda pildil näidatust. Kuna oleme pidevas arengus, võib ette tulla muudatusi 
ka sortimendis. Loobume vastutusest võimalike tarneviivituste ja trükivigade eest. Kontrollige alati paigaldust kvalifitseeritud elektriku ja torupaigaldajaga. westerbergs.se
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byt bild

minibassein

Vesi ja massaaž kuuluvad maailma vanimate ning ilmselt ka parimate  
elamuste hulka.  Minibassein pakub teile lõõgastust just siis, kui soovite.  

Kujutlege minibasseini terrassil või aiasopis ja võimalust kümmelda isegi keset 
langevaid lumehelbeid või siis, kui päevast on saanud õhtu. Lõõgastuge üksi  

või koos pere ja sõpradega vesteldes.  
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minibassein

disain
Disain on midagi enamat kui pelgalt projekteerimine. Kõik seisneb 
elamuses. Funktsioon, ehitus, tehnoloogia ja ergonoomika vastavad 
lihtsale ja puhtale Skandinaavia disainikeelele.

energiatarbimine
Meile on tähtis, et meie minibasseinid oleksid energiatõhusad. Meie 
uuringud näitavad, et meie minibasseinid tarbivad energiat umbes 
265 kWh kuus.  

läbimõeldud materjalivalik
Oleme hoolikalt valinud oma minibasseinide jaoks parimad materja-
lid.  Korpus on valmistatud paksust sanitaarakrüülist. Soojust hoiame 
peegeldava fooliumiga, mis pannakse vanni ja välispaneelide vahele 
ning põhjaplaadi sisse.

nüüdisaegne käsitöö
Me kasutame korpuste valmistamisel nüüdisaegset tehnoloogiat, 
kuid niisama suurt rõhku paneme käsitööle. Kõik meie vannid 
pannakse kokku käsitsi ja kontrollitakse hoolikalt üle. 
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mudelid ja süsteemid
Meie minibasseinide valikus on neli mudelit: kolm neljakandilist ja üks  

ümmargune. Igal vannil on mitu hoolikalt valitud funktsiooni, mis  
põhinevad uusimal tehnoloogial optimaalse elamuse pakkumiseks. 

Hoolikalt valitud detailid annavd Teile minibasseini, mille üle  
saaterõõmu tunda palju aastaid, ükskõik millise mudeli valite. 



7

mudelid ja süsteemid

marstrand
Lihtsasti paigaldatav ümmargune minibassein 
viie seljamassaažikohaga ja ravivalgustusega. 
Mitu isekohta ja lihtne disain.

• 2080x2080x960 mm. 1200 liitrit 
• 5 istekohta
• 29 massaažipihustit
• Ravivalgustus
• Termokaas

falsterbo
Väiksem minibassein suuruselt, kuid mitte funktsioonilt, 
elamuselt või kvaliteedilt. Suurejooneline sisu viie 
istekoha ja ühe lamamiskohaga.
 
• 2000x2000x960 mm. 1200 liitrit
• 5 istekohta
• 1 lamamiskoht
• 32 massaažipihustit
• Ravivalgustus
• Termokaas

viken
Vann neile, kes esitavad massaažile kõrgeid 
nõudmisi ja eelistavad suuremat arvu iste-
kohti. Neli pehmet peatuge pakuvad parimat 
mugavust.
 
• 2200x2200x960 mm. 1480 liitrit
• 6 istekohta
• 61 massaažipihustit
• Valgustus veepiiril
• Ravivalgustus
• Termokaas

djursholm
Meie kõige suurjoonelisem vann on maksi-
maalselt varustatud parima massaaži jaoks, 
ükskõik kas otsustate lõõgastuda istudes või 
pikaliasendis.
 
• 2200x2200x960 mm. 1600 liitrit
• 5 istekohta
• 1 lamamiskoht
• 79 massaažipihustit
• Valgustus veepiiril
• Ravivalgustus
• Termokaas
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djursholm
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Meie kõige suurejoonelisem minibassein neile, kes soovivad suurt jõudlust 
ega taha millestki loobuda. Vann on maksimaalselt varustatud parima mas-
saaži ja elamuse pakkumiseks, selles on piisavalt ruumi viiele istujale ja üks 
mugav tugeva jalamassaažiga lamamiskoht. Rohkem kui 70 individuaalselt 

suunatavat ja suletavat pihustit pakuvad massaaži ükskõik millisele teie 
valitud kohale. Kaks istekohta on ka kaelamassaažiga.

djursholm

Mõõdud: 2200x2200x960mm

Veemaht: 1600 liitrit

Netokaal: 373 kg

Istekohti: 5 tk

Lamamiskohti: 1 tk

Korpus: 7,3 mm sanitaarakrüül

Raamistik: Pindtöödeldud puit

Välispaneel: WPC

Põhi: ABS

Isolatsioon: 
• Paneel
• Põhi

Soojust peegeldav foolium
ABS-põhi + soojust peegeldav foolium

Korpuse värv: Valge marmor, must.

Paneeli värv: Hall

Pihustite arv: 79 massaažipihustit

Toide: 230 V 3x16A

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

Ringluspump: 1 (180W)

Juhtsüsteem: BALBOA BP1900 + TP800 paneel

Ümberlülitusventiil: 2 tk

Küttekeha: 1x3 kW (230V/50 Hz)

Ravivalgustus: 2 suurt LED-lampi põhjas

LED-valgustus veepiiril: Jah

Padjad: 3 tk

Osonaator: 1 tk

Filter: 2 tk

¾ äravool: 1 tk

Termokaas: 1 tk

Standardselt on meie minibasseinikorpused valge marmori 
värvi ja laos olemas. Must. vann on tellitav.

Artikli nr 200 818 15 Valge marmor
Artikli nr 200 818 16 Must
 13.900 €

Valge marmor Must.

spetsifikatsioon

*Tarneaeg on 9-12 nädalat
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viken
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Viken on ruumikas vann neile, kes esitavad kõrgeid nõudmisi mugavuse osas ja 
eelistavad suuremat arvu istekohti. Vann mahutab kuut inimest ja sellel on neli 

pehmet peatuge parima mugavuse pakkumiseks. Tubli 61 suunatavat ja  
suletavat pihustit hoolitsevad selle eest, et saaksite sellise massaaži, nagu  

soovite. Standardselt on korpus valge marmori värvi ja välispaneel hall.

viken

Standardselt on meie minibasseinikorpused valge marmori värvi 
ja laos olemas. Must. vann on tellitav.

Artikli nr 20081810 Valge marmor
Artikli nr 20081811 Must
hind  9.900 €

Valge marmor Must.

*Tarneaeg on 9-12 nädalat

Mõõdud: 2200x2200x960mm

Veemaht: 1480 liitrit

Netokaal: 365 kg

Istekohti: 6 tk

Korpus: 7,3 mm sanitaarakrüül

Raamistik: Pindtöödeldud puit

Välispaneel: WPC

Põhi: ABS

Isolatsioon: 
• Paneel
• Põhi

Soojust peegeldav foolium
ABS-põhi + soojust peegeldav foolium

Korpuse värv: Valge marmor, must.

Paneeli värv: Hall

Pihustite arv: 61 massaažipihustit

Toide: 230 V 3x16A

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

Ringluspump: 1 (180W)

Juhtsüsteem: BALBOA BP1900 + TP800 paneel

Ümberlülitusventiil: 2 tk

Küttekeha: 1x3 kW (230V/50Hz) 

Ravivalgustus: 2 suurt LED-lampi põhjas

LED-valgustus veepiiril: Jah

Padjad: 4 tk

Osonaator: 1 tk

Filter: 1 tk

¾ äravool: 1 tk

Termokaas: 1 tk

spetsifikatsioon
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falsterbo
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Falsterbo on kujult veidi väiksem, kuid funktsioonid, pakutavad  
elamused ja kvaliteet seetõttu ei kannata. Minibassein kauniteks  

hetkedeks - hea disaini,massaaži ja läbimõeldud ergonoomikaga.  
Viis istekohta ja üks lamamiskoht kutsuvad Teid sooja vanni nautima 
meeldivaid hetki. Ravivalgustus põhjas tekitab meeldiva meeleolu.

falsterbo

Standardselt on meie minibasseinikorpused valge marmori värvi 
ja laos olemas. Must. vann on tellitav.

Artikli nr 20081805 Valge marmor
Artikli nr 20081806 Must
hind 6.900 €

Valge marmor Must.

Mõõdud: 2000x2000x960mm

Veemaht: 1200 liitrit

Netokaal: 360 kg

Istekohti: 5 tk

Lamamiskohti: 1 tk

Korpus: 7,3 mm sanitaarakrüül

Raamistik: Pindtöödeldud puit

Välispaneel: WPC

Põhi: ABS

Isolatsioon: 
• Paneel
• Põhi

Soojust peegeldav foolium
ABS-põhi + soojust peegeldav foolium

Korpuse värv: Valge marmor, must.

Paneeli värv: Hall

Pihustite arv: 32 

Toide: 230 V 3x16A

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

Ringluspump: 1 (180W)

Juhtsüsteem: BALBOA BP1900 + TP600 paneel

Ümberlülitusventiil: 1 tk

Küttekeha: 1x3 kW (230V/50Hz)

Ravivalgustus: 1 suur LED-lamp põhjas

LED-valgustus veepiiril: -

Padjad: 3 tk

Osonaator: 1 tk

Filter: 1 tk

¾ äravool: 1 tk

Termokaas: 1 tk

spetsifikatsioon

*Tarneaeg on 9-12 nädalat
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marstrand
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Marstrand on tänu oma ümarale kujule meie kõige lihtsamini  
paigaldatav vann. Viis mugavat istekohta ja 29 massaažipihustit  

pakuvad teile lõõgastavat massaaži. Teie otsustate, kuhu  
massaaži suunata?

marstrand

Standardselt on meie minibassein ikorpused valge marmori 
värvi ja laos olemas. Must. vann on tellitav.

Artikli nr 20081800 Valge marmor
Artikli nr 20081801 Must
hind 5.900 €

Valge marmor Must.

spetsifikatsioon

Mõõdud: 2080x2080x960mm

Veemaht: 1200 liitrit

Netokaal: 286 kg

Istekohtade arv: 5 tk

Korpus: 7,3 mm sanitaarakrüül

Raamistik: Pindtöödeldud puit

Välispaneel: WPC

Põhi: ABS

Isolatsioon: 
• Paneel
• Põhi

Soojust peegeldav foolium
ABS-põhi + soojust peegeldav foolium

Korpuse värv: Valge marmor, must.

Paneeli värv: Hall

Pihustite arv: 29 tk

Toide: 230 V 3x16A

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

Ringluspump: 1 (180W)

Juhtsüsteem: BALBOA BP1900 + TP600

Ümberlülitusventiil: 1 tk

Küttekeha: 1x3 kW (230V/50Hz)

Ravivalgustus: 1 suur LED-lamp põhjas

LED-valgustus veepiiril: -

Padjad: -

Osonaator: 1 tk

Filter: 1 tk

¾ äravool: 1 tk

Termokaas: 1 tk

*Tarneaeg on 9-12 nädalat
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Meie vannid on hästi disainitud, koondades tähelepanu heale  
massaažile ja ergonoomikale. Süsteemid koosnevad liigutatavatest  

ja fikseeritud massaažidüüsidest, mis on individuaalselt suunatavad ja 
suletavad, võimaldades teil ise jaotada vee survet.    

massaaž ja lõõgastus juhtpaneel ja juhtsüsteem

suured pihustid
Roostevabast terasest detailidega massaažipihustid 
on individuaalselt suunatavad ja suletavad. Lisaks 
saab neid lahti võtta ja teisaldada, näiteks kui soovite 
teisaldada pöörlevaid jugasid, mis pakuvad täiuslikku 
seljamassaaži.

pöörlevad pihustid
Roostevabast terasest detailidega pöörlevad 
massaažipihustid sobivad ideaalselt selja selja-
massaažiks. Kõik on individuaalselt suunatavad ja 
suletavad. Neid saab teisaldada, nii et teie otsusta-
te, kus millist tüüpi massaaži soovite.

midipihustid
Roostevabast terasest detailidega väikesed 
massaažipihustid. Ideaalne sääremarjade ja reite 
massaažiks, kombinatsioonis suurte pihustitega ja 
seljamassaažiks. Kõik on individuaalselt suunatavad 
ja suletavad.
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TP600: Falsterbo/Marstrand

TP800: Djursholm/Viken

massaaž ja lõõgastus
Saate hõlpsasti juhtida oma vanni funktsioone juhtsüsteemi ja puutepaneeli abil,  

mille on välja töötanud ja valmistanud maailma juhtiv USA firma Balboa. Kõiki funktsioone,  
sh massaaži, soojendust ja valgustust, juhitakse paneeli kaudu. 

juhtpaneel ja juhtsüsteem

Paneel näitab ka seda, kas teie vann vajab 
hooldust või puhastamist: juhtsüsteem 
teeb eneseanalüüsi ja näitab, kui midagi on 
valesti. Kui pumbas on mingi viga, teavitab 
süsteem sellest paneelil.

valgusravi
Meie minibasseinide põhjas on LED-val-
gustus. Mudelitel Viken ja Djursholm on ka 
LED-valgustus veepiiril. Saate valida muutu-
matu või muutuva värviga valguse. Valgusravil 
on mitu värvi - punane, sinine, lilla, kollane või 
roheline.

• Punane: stimuleerib vereringet
• Kollane: ergutab meeli 
• Sinine: lõõgastab
• Roheline: positiivne rahustav toime
• Lilla: lõõgastab lihaseid ja maandab stressi

LIHTNE PUUTEPANEEL:
• Kasutajasõbralik süsteem
• Hõlpsasti mõistetav navigeerimine
• Selgesti loetav paneel
• Juhib soojendust
• Juhib valgustust
• Juhib värviteraapiat
• Juhib massaaži
• Näitab meeldetuletusi
• Näitab rikkeid
• Lukustab vea korral



18

läbimõeldud materjalivalik
Suur probleem minibasseinide puhul on vee soojuse hoidmine. 

Oleme otsustanud valmistada kõik meie vannid sanitaarakrüülist, 
tugevast bakterivastase kaitsega akrüülist. 

kaitse külma eest
Meie vannide põhjaplaat on valatud ühes tükis ja vormi-
tud kausikujuliseks. Servad moodustavad barjääri kait-
seks niiskuse ja putukate eest. Põhjaplaat on isoleeritud 
soojust peegeldava fooliumiga üle kogu pinna, et vältida 
väärtusliku soojuse kadumist maasse. 

tõhus isolatsioon
Tõhus isolatsioon on ülimalt tähtis välja paigaldatavatel 
vannidel, et minimeerida tegevuskulusid. Westerbergsi 
vannid on isoleeritud soojust peegeldava fooliumiga, 
mis on pandud nii minibasseini välispaneelile kui ka 
põhjaplaadile. See tähendab, et vanni korpuse ja iso-
latsiooni vahel on õhk, mis toimib nagu termos. Soojus 
säilitatakse, pumpade soojus kasutatakse ära ja külm 
peegeldatakse tagasi.

energiatarbimine
Meie minibasseinid tarbivad keskmiselt umbes 265 kWh 
kuus. Tarbimine võib varieeruda sõltuvalt temperatuurist 
vanni asukohtas.
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sanitaarakrüülist korpus
Meie minibasseinide korpused vormitakse 7,3 mm paksusest  
sanitaarakrüülist.

termokate
Kaas on madala energiatarbimise oluline parameeter. Meie standard-
ne kaas on 11 cm paks ja hoiab soojust, kinnitub hõlpsasti vannile ja 
püsib stabiilselt. On minibasseiniga kaasas. Meie praktilise auto-
maatne kattetõstja kohta lugege lähemalt leheküljelt 21.

ringluspump
Ringluspumba ülesanne on panna vesi ringlema nii, et toimuks 
filtreerimine ja vesi püsiks kindlal soovitud temperatuuril ega kül-
muks talvel. Pump töötab vaikselt ja on energiasäästlik,  
kõigest 180-vatine. Maailma juhtivalt Balboalt.

paneel
Meie minibasseinidel on hall ilmastikukindlast komposiitmaterjalist 
välispaneel. Puudutamisel tundub nagu puit ja pinda on kerge  
hooldada.
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valikud ja tarvikud
Meie minibasseinidel on just selline varustus ja sellised massaažiseadmed, 
mis meie arvates ühel minibasseini peavad olema. Valige meilt tarvikuid 

juurde, et saaksite hõlpsalt oma vanni sageli kasutada.

korpus
Meie vannikorpused on kahte värvi. Standardselt on korpus 
valge marmori värvi. Kuid saate tellida* ka mustaseguse.

paneel
Meie välispaneelid on valmistatud ilmasti-
kukindlast komposiitmaterjalist, mis puudu-
tamisel tundub nagu puit ja mida on kerge 
puhastada.

Valge marmor Must.* Hall

mis tarnitakse koha koos valitud minibasseini.
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valikud ja tarvikud

termokaanetõstja
Kaanetõstja, mis tõstab ja hoiab kaant. Kaitseb kaant vigastuste 
eest, takistades selle mahakukkumist.

Artikli nr 20081850
hind 350 €

termokate
Termokaas on tähtis tarvik, mis peab sooja ja hoiab energiakulu 
madalal.

Artikli nr 20081840 Marstrand 
Artikli nr 20081841 Falsterbo 
Artikli nr 20081842 Viken, Djursholm
hind 780 €

trepp
Lisage oma minibasseini trepp. Valmistatud komposiitmaterjalist,  
mis puudutamisel tundub nagu puit ja mida on kerge puhastada.

Artikli nr 20081853 Marstrand
Artikli nr 20081854 Falsterbo, Viken, Djursholm
hind 280 €

prahiimeja
Käsiprahiimeja, millega saab hõlpsasti ja mugavalt puhastada  
vanni põhja.

Artikli nr 20081519
hind 217 €

filtripuhasti
Filtri hõlpsaks ja keskkonnasõbra-
likuks puhastamiseks. Eemaldage 
vannilt filter, pange see filtripuhas-
tisse ja ühendage puhasti auavoo-
liku standardühendusega. Seejärel 
laske vesi läbi. Filter saab korrali-
kult puhtaks täiesti ilma kemikaa-
lideta. 

Artikli nr 20081520
hind 368 €

vannifilter 
Meie vannidel on üks või kaks filtrit  
Meie spaas on kas üks või kaks filtrit 
mikroobide vohamise vastu. Pesta  
üks kord nädalas.

Artikli nr 20081851 Marstrand Falsterbo 
Viken
Artikli nr 20081852 Djursholm
hind  76 €
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Minibasseinis saate kümmelda tähtede all aastaringselt.  
Kuid te peate oma vanni ka puhastama ja hooldama nii, et saaksite  

iga kord hea kümbluselamuse.

hooldamine ja puhastamine

Puhas vesi
Minibasseini puhastamine ja hooldamine esitab mõningaid erinõudeid muu hulgas seetõttu, et vee temperatuur on kõrge 
ning vett filtreeritakse ja taaskasutatakse mitu korda. Kasutage lihtsalt desinfitseerimistablette enne ja pärast kümblust. 
Kontrollige pH taset võrdsete ajavahemikega. Õige pH väärtus on tähtis, et desinfitseermisvahend toimiks. Filtrit tuleb 
pesta kord nädalas. Ja kaks kuni neli korda aastas tuleks vahetada minibasseinis kogu vesi, kui kümblete kuni kolm korda 
nädalas. Käige enne iga kümblust duši all.
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hooldamine ja puhastamine
pH down granulat 1,5 kg
Langetab vee pH taset. 

Artikli nr 200 815 52.
22 €

Alka down 1,5 kg
Vähendab vee leelisust.

Artikli nr 200 815 53.
29 €

pH up granulat 1,5 kg
Tõstab vee pH taset.
Artikli nr 200 815 54.

24 €

Antikalk 500 ml
Takistab katlakivi teket vees.

Artikli nr 200 815 55.
27 €

Filtercleaner 500 ml
Tahkete osakeste filtri  

puhastamine vees.
Artikli nr 200 815 56.

23 €

Biofilm cleaner 500 ml
Takistab biokile tekkimist vees.

Artikli nr 200 815 57.
59 €

Spa-test 2x20 tabletti
Testtabletid pH ja kloori jaoks.

Artikli nr 200 815 58.
23 €

Spa-test 50 riba
Testribad pH, kloori ja leelisuse 

jaoks.
Artikli nr 200 815 59.

23 €

Sunwac 12 100 tk
Desinfitseerimistabletid. 

Artikli nr 200 815 51.
51 €

Foam down 500 ml
Eemaldab vee pinnale  

tekkinud vahu. 
Artikli nr 200 815 61.

23 €

Cover care box 
Termokaane hoolduskomplekt.

Artikli nr 200 815 62.
75 €

Alka up 1 kg
Suurendab vee leelisust.

Artikli nr 200 815 60.
29 €

TDS strips 25 riba
Testribad, mis näitavad vees 

lahustunud ainete kogust. Kui see 
kogus saab liiga suureks, on vesi 

„küllastunud". 
Artikli nr 200 815 63.

45 €

Veetester Scuba II
Professionaalne fotomeeter.  

Mõõdab muu hulgas kloori, pH-d ja 
leelisust.

Artikli nr 200 815 40
328 €

Scuba II refill
Täiendavad tabletid fotomeetrile.

Artikli nr 200 815 41
29 €

      

Lugege lähemalt meie puhastuskemikaalide kasutamise kohta aadressil westerbergs.com
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• Minibassein peab seisma loodis. Aluspind peab olema 
 stabiilne, täie ulatusega ja loodis ning taluma vanni  
 koguraskust. Kahtluse korral pidage nõu spetsialistiga.

• Kõik elektripaigaldused peab teostama kvalifitseeritud 
 elektrik. Elekter tuleb vedada valitud kohta kehtivate 
 eeskirjade järgi. Kvalifitseeritud elektrik peab  
 ühendama voolu läbi rikkevoolukaitselüliti ja töölüliti.

• Tellige vesi oma veetarnijalt, et täita vann puhta veega.  
 Teie enda kaevus olevad lisandid võivad vanni  
 kahjustada.

Kui midagi peaks juhtuma, või kui vajate milleski abi, võite alati 
pöörduda meie poole.

tooted ja teenused

• Pakume kohaletoimetamist teie krundile. Siis toovad 6-8 
 inimest teie vanni kohale, kuid võite ka rentida autokraana.

• Lugege ja järgige kaasasolevaid juhiseid. Veenduge, et 
 programmeerite puhastustsüklid jne oma vajaduste järgi.

• Täitke vann veega, lugege läbi teave kemikaalide vahekorra 
 kohta ja lisage kemikaale vajaduse järgi. Nautige kümblust.

• Hooldage oma minibasseini regulaarselt. Peske filtrit kord 
 nädalas. Reguleerige pH taset juhiste järgi, nii saate vanni,  
 mis on alati värske.

enne ostu
Westerbergsi minibasseini on lihtne ette valmistada ja paigaldada.

Siia oleme pannud kogu teabe meie toodete ja teenuste kohta.  
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testitud kvaliteet
Meie minibassein pannakse kokku käsitsi ning neid kont-
rollitakse ja testitakse enne tarnimist hoolikalt. Muidugi 
on kõik minibassein heaks kiidetud ja CE-märgistatud 
kehtivate standardite järgi.

kojutarne
Westerbergsil on suur keskladu, kust transporditakse 
vannitoatooteid ja minibassein üle Põhjamaade.  

pärast ostmist
Võite olla alati kindel, et teete Westerbergsi minibasseini 
valides hea ostu. Teie turvalisuse tagamiseks on meil 
klienditeeninduskeskus, kuhu saate pöörduda küsimus-
tega, ja meil on üleriigiline teenustevõrk, mis aitab teid 
võimalike probleemide korral. Samuti pidage meeles, et 
palkate paigaldamiseks kvalifitseeritud elektriku. Leiate 
meid alati aadressil westerbergs.com

garantii
Anname oma välivannidele 3-aastase garantii.
Lugege lähemalt saidilt westerbergs.com



26

Siin võtame lühidalt kokku kõige tähtsama, mida peate  
meie minibasseinide kohta teadma.

lühidalt meie minibasseinest

ühes tükis valatud põhjaplaat
Põhjaplaat on valatud ABS-ist ühes tükis ja vormitud 
kausikujuliseks. Servad moodustavad barjääri kaitseks 
niiskuse ja putukate eest. Põhjaplaat on isoleeritud soo-
just peegeldava fooliumiga üle kogu pinna.

isolatsioon
Meie vannid on isoleeritud nii, et need sobiksid Skandi-
naavia turu jaoks. Soojuse hoidmiseks on minibasseini-
välispaneelile pandud soojust peegeldav foolium. Mini-
basseini põhjale on kinnitatud täiendav peegelfoolium.

looduslikust materjalist raam
Raam on ehitatud puidust, mis on looduslik ja keskkon-
nasõbralik materjal. Raam on pindtöödeldud. Lisateavet 
vaadake hooldusjuhendist.

WPC-st välispaneel
Välispaneel on valmistatud ilmastikukindlast komposiit-
materjalist. See tundub puudutamisel nagu puit ja seda 
on lihtne hoida puhtana.

tugevast sanitaarakrüülist korpus
Meie vannide korpused vormitakse 7,3 mm paksusest 
sanitaarakrüülist.

ringluspump
Ringluspumba ülesanne on panna vesi ringlema nii, et 
toimuks filtreerimine ja vesi püsiks kindlal soovitud tem-
peratuuril. Kõigest 180-vatine pump on energiatõhus ja 
keskkonnasõbralik.

termokaas ostuga kaasas
Meie standardne kaas, mis on ostuga kaasas, on keskelt 
11 cm paks ja kergelt servade poole kaldu ning hoiab soo-
ja. Koos isolatsiooniga, mille oleme valinud paneeli sise-
külje katteks, aitab ka kaas hoida energiakulud madalad.

madal tegevuskulu
Meie minibasseinid tarbivad keskeltläbi kõigest 265 kWh 
kuus.

vanni puhastamine
Kasutame oma vannides osonaatorit, mis lagundab 
saasteained ja bakterid. Koos regulaarse puhastamise-
ga SpaCare’i abil tagab see selle, et teie minibassein on 
aastaringselt hügieeniline ja hästi hooldatud.

valgusravi lõõgastumiseks
Meie minibasseinide põhjas on LED-valgustus. Meie 
mudelitel Viken ja Djursholm on kaks lampi põhjas ja 
LED-valgustus veepiiril. Saate ise otsustada, kas soovite 
muutumatu või muutuva värviga valgust.

lihtne hooldada
Meie vannidel on isolatsioon esipaneelil ja põhjaplaadil. 
See tähendab lihtsat juurdepääsu kõigile komponentide-
le, kui eemaldate vanni hooldamiseks välispaneeli.

pärast ostmist
Võite olla alati kindel, et teete Westerbergsi minibasseini 
valides hea ostu. Teie turvalisuse tagamiseks on meil 
klienditeeninduskeskus, kuhu saate pöörduda küsimus-
tega, ja meil on üleriigiline teenustevõrk, mis aitab teid 
võimalike probleemide korral. Samuti pidage meeles, et 
palkate paigaldamiseks kvalifitseeritud elektriku. 

garantii
Anname oma välivannidele 3-aastase garantii.
Lugege lähemalt saidilt westerbergs.se
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tehke oma unistused teoks 
lõõgastuge westerbergsi  
minibasseinis
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westerbergs.com

westerbergs
Tel +46 35 15 45 50
info@westerbergs.se


