Gulv

Forever floor™

Heatlock SYSTEM™
Et Polarbad er sannsynligvis den beste investeringen du kan gjøre ……
Det fins mange måter å bygge et
utendørs massasjebad på. De fleste badene som selges på verdens-

basis produseres og selges i områder som ikke er eksponert for
frost og kulde. Det er innlysende at
et bad som er bygd for å stå i et
varmt klima kan bygges enklere
enn et bad som er konstruert for å
stå ute i verdens barskeste klima !

Her gir vi en illustrasjon over de
vanligste konstruksjonene på markedet.
Kom og besøk oss i en av våre
butikker, så kan du få se de forskjellige konstruksjonene i virkelighet.

EVIGHETSSOKKEL.
Arctic badene leveres med armert glassfibersokkel. I realiteten kan badet plasseres på et hvilket som helst underlag.
Sokkelen fordeler vekten over hele
flaten. Fuktighet, gnagere og insekter
hindres i å trenge inn i badet. Og om
du en gang skal flytte badet trenger du
ikke bygge et nytt fundament – fundamentet står allerede på badet.

S E R V I C E I E T S K U M F Y LT B A D
SERVICE I ET POLARBAD
Når man sammenligner vår patent mot en vilkårlig konkurrent, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor vi mener at vår
konstruksjon er fornuftig. Enkel tilgang til alle komponenter sikrer enkel service i framtiden.

Lokk Castcore™

S K U M F Y LT E
BAD

ISOLERT KAR –
UISOLERT KABINETT !
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LOKKET SOM VARER
Arctic spas CastCoreTM lokk formstøpes i riktig størrelse. Skumkjernen
støpes rundt en tilpasset stålprofil slik at
lokket ditt tåler vesentlig høyere vektbelastning. Støpehinnen på lokkelementet er tett og vil ikke trekke fuktighet. De er også lagt inn isolasjon mellom
lokkhalvdelene for å hindre varmetap
også her. Du vil spare mange penger
med et CastCorelokkTM
Arctic spas produserer sine egne lokk fordi : Et standardlokk produseres ved at
fasongen skjæres ut av store blokker isolasjonsmateriale. Denne prosessen
åpner cellene i isolasjonsmaterialet, og
selv om hvert lokkelement er pakket i
plastfolie vil det snart begynne å trekke
fuktighet. Våte lokk isolerer like dårlig
som en genser dyppet i vann, - lokket
blir tyngre og tyngre, for til sist å henge
som en sviske oppi badet.
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POLARBAD FRA
ARCTIC SPAS
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A: Selve karet er støttet opp av hardt
skum (C) og eventuelle bjelker (B)
(*1)som er innstøpt i skummet for å
gi karet nødvendig styrke og stabilitet. Det harde skummet skjuler alt
av rør, slanger og koblinger (*2)
D: Pumper, heater og elektronikk blir
plassert i et eget motorrom.
NB – En pumpe på 2000 w gir en
spillvarmeeffekt på 400 – 600 w.
E: For å unngå overoppheting av komponentene er kabinettet utenfor
motorrommet uisolert / ventilert for
å slippe overskuddsvarmen ut. (*3)
F: Tynne lokk er beregnet for varme
klima. Vannet vil avgi varme igjennom lokket. Lokket bryter sammen
ved for stor belastning som f.eks.
snø.
G: Manglende eller for dårlig sokkel
gjør at summet vil trekke fuktighet.
Småkryp, gnagere og innsekt vil
kunne få tilgang til førsteklasses
vinterkvarter.
(*1) Bjelker av tre eller stål vil kunne
gi krakelering i karstrukturen.
(*2) Rør slanger og koblinger ligger
skjult i skummet. Dette gjør det vanskelig å utføre service, oppdage og
tette lekkasjer. Man vet ikke hvor
dypt i skummet rørene ligger / hvor
godt isolert de er ( NB I Norge er det
ikke lov å legge vannførende ledninger i yttervegg på et hus – er det
da fornuftig å gjøre det i et massasjebad ? )
(*3) Den spillvarmen som går tapt
fra motorrommet må man erstatte
med økt bruk av varmeelementet.
Hva skjer om strømtilførselen uteblir
på vintertid? – De sårbare komponentene er isolert vekk fra det varme
vannet, men uisolert fra kulden ute.
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A: Selve karet er forsterket med bjelker
(*1) under setene, og et plaststoff,
enten som formstøpte belegg eller
påsprøytet. Noen få bruker glassfiber.
B: Selve karet er påsprøytet polyuretanskum for å isolere vannet i karet.
C: Kabinettet er uisolert ! (*2)
D: Pumper, heater og elektronikk blir
plassert i det store tomrommet
mellom det isolerte karet og det
uisolerte kabinettet. (*3) NB – En
pumpe på 2000 w gir en spillvarme
effekt på 400 – 600 w.
E: Rør, slanger og koblinger blir liggende i den store luftlommen
mellom det isolerte karet og det
uisolerte kabinettet. (*4)
F: Tynne lokk er beregnet for varme
klima. Vannet vil avgi varme igjennom lokket. Lokket bryter sammen
ved for stor belastning som f.eks.
snø.
G: Manglende eller for dårlig sokkel
gjør at småkryp, gnagere og innsekt
vil kunne få tilgang til førsteklasses
vinterkvarter.
(*1) Bjelker av tre eller stål vil kunne
gi krakelering i karstrukturen.
(*2 -*3 -*4)All spillvarme fra komponentene går tapt. Alle rør og slanger
som går rundt karet vil avgi store
mengder varme direkte ut. Om vinteren vil alle rør og slanger være
direkte eksponert for frost.
OBS ! Noen få produsenter bruker
denne konstruksjonen kombinert
med et tynt lag isolasjon på kabinettet, men med uisolert motorrom.
Men pga. isolasjonen på selve karet –
hindrer man uansett at temperaturen
får gå fra luftlomme til vann og
omvendt. Ved eventuell strømstans i
kaldt vær vil rør og slanger i kabinettet kjøles fortere en vannet i karet
klarer å avgi temperatur til luftlommen for å hindre frost.
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1: Acrylflaten i selve karet er forsterket
med 10 – 12 millimeter glassfiber
2: Sokkelen og kabinettet er isolert
med polyuretanskum hele veien
rundt.
3: Pumper, heater og elektronikk blir
plassert i det store tomrommet
mellom det uisolert karet og det isolerte kabinettet.
NB – En pumpe på 2000 w gir en
spillvarmeeffekt på 400 – 600 w.
4: Overskuddsvarmen fra pumper og
komponenter bygger seg opp i luftlommen mellom det uisolerte karet
og det isolerte kabinettet. NB !
Fysikken sier at temperatur vandrer
fra et varmt til et kaldere område.
Straks varmen i luftlommen er høyere enn temperaturen i vannet, vil
overskuddstemperaturen overføres
til vannet.
Hvis strømtilførselen uteblir vil det
varme vannet i karet fritt kunne avgi
varme til det isolerte hulrommet og
beskytte alle komponenter, rør og
slanger mot frost i lang tid.
5: Man kan enkelt åpne kabinettet på
alle sider av badet. Da blir alle rør,
slanger og koblinger lett tilgjengelig i den store luftlommen rundt
badet. Dette gjør det mulig å oppgradere badet med ny teknologi
i fremtiden, samt at man enkelt
kan finne og reparere eventuelle
lekkasjer.
6. Solid sokkel under hele badet beskytter mot inntrengning av fukt fra
underlaget, samtidig som det hindrer adkomst for ”uvedkommende”

