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Spabaden skall användas med respekt och påverkar kroppen på samma sätt som 

en bastu, skillnaden är att man inte känner när man svettas, drick mycket vatten.  

 

Bör inte användas av gravida eller personer med hjärtfel samt personer som kan ta 

skada av att bada i varmt vatten. Är du osäker kontakta din läkare för konsultering. 

Använd ert förnuft, om vattnet luktar illa eller känns konstigt ska man inte bada. 

Är vattnet grumligt eller känns stickande ska man inte heller bada. 

När mätvärdena på mätstickorna eller mätbehållaren visar helt fel. 

Mätstickor (öppen förpackning) har bara en livslängd på 6 månader och måste by-

tas regelbundet. 

Justera vattnet först, bada tidigast 3-5h efter det att man har haft i kemikalier i 

vattnet. Bromin är ett undantag, dessa tabletter har man alltid i vattnet. 

Lycka till med erat spabad och vi hoppas ni blir nöjda. 

 

Mvh 

Leif Loftenius 

Relax & Spabad 

Denna folder skall hjälpa er med hanteringen av erat nyinköpta spabad. 

Där vattenkvalitet, kemikalier och mycket annat presenteras för att du som kund 

skall känna dig trygg med ditt köp. 

För att öka tryggheten för våra kunder så rekommenderar vi att ni följer dessa 

skötselråd, både för er egen skull och då framförallt för spabadet. 

 

Följer man dessa skötselråd så kommer garanterat erat bad att åldras med värdig-

het. Om problem uppstår skall man först och främst läsa skötselråden och sedan 

läsa manualen. Är man fortfarande osäker gå inpå vår hemsida under kundtjänst.  

De flesta frågor vi får på telefon kan lätt avhjälpas med att man läser skötselråden, 

hur vattnet skall skötas samt varför pumparna startar ett visst antal gånger per 

dygn?? 

 

 

Välkomna 
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Varning!!!! 

Blanda aldrig kemika-

lierna med varandra. 
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ETT MÅSTE 

Kemikalierna från Artesian Spas håller mycket hög kvalitet. 

Vi har marknadens största och mest beprövade produkter för att 

ditt spabad skall hålla år efter år. 

Vi har under 12 år arbetat aktivt med att ta fram produkter som 

håller hög kvalitet och är beprövade hos våra 2000 spabad i 

Sverige. 

Artesian Spas tillhör en av världens största tillverkare av kvali-

tetsbad. Dessa produkter kan köpas på www.relaxospabad.se 

eller via generalagenten www.artesianspas.se 

 

SE ÄVEN VÅR WEBSHOP UNDER  

WWW.RELAXOSPABAD.SE  FÖR FLER 

FANTASTISKA PRODUKTER 
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DITT SPABADS VATTEN 
Ett spabad är tillverkat för att ha vattnet året runt, med en tem-

peratur på mellan 26-40 grader. 

Massagen i badet gör att kroppen släpper ifrån sig mycket smuts, 

hudrester, svett, smink och kosmetika. För att ditt spavatten skall 

hålla sig friskt och fräscht är det viktigt att den mekaniska och 

kemiska rengöringen fungerar i symbios. Därför är det viktigt att 

man är noga med dessa båda moment, då minskas risken för   

algbildning, legionella och andra bakterier.  

 

En mekanisk rengöring är ditt patronfilter, UV, silverjonisering och 

Ozon. Kemisk rengöring är de kemikalier som blandas i vattnet.       
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1.Idealiska vattenvärden 

Ph-värde: 7,2-7,6 

Alkalinitetsvärde: 80-120 mg/l (ppm) 

Hårdhet: 150-250 mg/l (ppm) 

Klor tabletter: 1,0-3,0 mg/l (ppm) 

Klorpulver går inte att hålla värdet enligt 1,0-3,0 ppm då kloret 

går ur vattnet mycket snabbare än klortabletter, följ anvisning-

en. 

O2 värde: 5,0-8,0 mg/l (Aktivt Syre) 

Bromvärde: 2,0-3,0 mg/l 

Ovanstående uppgifter är viktigt att efterleva för ett fräschare 

spavatten. 

För att uppnå bra resultat, använd mätutrustning som är       

tillförlitlig. Vi arbetar bara med den bästa utrustningen på mark-

naden. 
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2.Vad är ph? 

Ph är en logaritmisk skala på surhet, det vill säga aktiviteten av 

vätejoner i en lösning. Lösningar med låga ph-värden är sura, 

höga ph-värden är basiska. Ph 7 kallas basiska, skalan går från 

0-14, uppfanns av S.P.L Sörensen 1909. 

Vid 7,2-7,6 som är det värde som utrustningen i badet mår bäst 

av, vår kropp mår också bäst i Neutralvärdet 7, kroppen påver-

kas negativt av lågt och högt ph-värde , då våra slemhinnor 

skadas. 

 

Vid ett lågt ph-värde mellan 5-7 i ett spabad, rostangrepp på 

allt som är metall i badet, vid under 5 i ph kan man få koppar 

utfällning i badet, och det går inte att spola bort. Etsar fast i 

akrylen.  

Över 8 i ph, får man utfällning av kalket i vattnet i form av en 

hård beläggning i badet. Helt beroende på vilken kvalitet på 

vattnet som användes vid påfyllnad. 

 

Därför är det återigen viktigt att använda kemikalierna på rätt 

sätt, vara försiktig med överdosering och följa råden i dokumen-

tet. 
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3.Mätutrustning 
Din mätutrustning är grunden för ett fräscht spavatten. 

Med rätt mät utrustning kommer badet hålla år efter år. 

Du börjar alltid med att mäta badets ph-värde, klorvärde, alkali-

nitet eventuellt hårdheten. 

Det finns olika typer av mät möjligheter för spabad, nedan följer 

lite olika exempel. 

Mätstickor används av de flesta spabadsägare, och här är det   

viktigt att man som kund använder bra mätstickor från tillförlitliga 

leverantörer. Mätstickan doppas i vattnet och med hjälp av färgen 

som visas kan man avläsa klor/brom, ph, alkalinitet, hårdhet. 

Aquachek trutest där man digitalt får fram värdet med hjälp av en 

speciell mätsticka som doppas i badet, instrumentet läser av fär-

gerna och återger detta digitalt. 

Autocheck 15 är den senaste för hemanvändaren, i mätapparaten 

fylls det på med badvatten, och i denna behållare löser man olika 

tabletter för att få fram ph, bundet klor, fritt klor samt totalt klor. 
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4.Patronfilter 
Patronfilter är den rening som finns i 

alla spabad och är grunden för rening-

en. Patronfilter måste ha rätt filteryta 

för att din utrustning och vatten skall 

fungera smärtfritt. 

Med fel filter kan utrustning och 

spabadet ta skada, samt risken för 

bakterier, alger kan vara överhängande. 

Ett patronfilter för spabad rengörs med hårt tryck och varmt vat-

ten inte högtryckstvätten. Rengöringen sker var 3:e vecka, var 3:e 

månad används Filterrent ett medel för att lösa smuts som samlas 

i filtret. Det viktiga är att filtren sköljs rent ordentligt och att man 

låter dessa torka innan de monteras tillbaka i badet. 

 

 

 

 

 

 

 

Skruva /lyft ur filtren beroende på vil-

ken spabads modell ni har. För våra 

ISLAND, PLATINUM ELITE så skruvas 

dessa ur, SOUTH SEAS och GARDEN lyftes dessa ur behållaren. 

Det blå filtret skall sedan torka innan det monteras tillbaka i ba-

det, för att ge filtret en längre livslängd. 

Det lila filtret skall alltid vara monterat ovanpå (det lilla nätet),  

Går då igenom cirkulationen för badet, det lila är ett microfilter på 

2 micron. Dessa byts ut var 6:e månad.  
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5.Alkalinitet 
Ett spabad har ett slutet reningssystem, med patronfilter, ozon, 

silverjonisering samt kemisk rening. Det gör att vattnet blir mättat 

efter ca 2-5 månader. Då kemikalierna mättar vattnet och gör att 

det blir svårt att hålla ph-värdet. Ett ”gammalt” spavatten går att 

balansera men det blir svårare då ph-värdena kan vara svåra att 

justera in. Därför rekommenderar vi att vattnet bör bytas 3-4 

gånger per år. 

Vad är Alkalinitet? 

Alkalinitet är vattnets buffertkapacitet, alltså vattnets förenings-

grad. Vattnets förmåga att klara tillskott på hydroniumjoner. 

Därför är det viktigt att ph-värdet är balanserat innan fokus ligger 

på alkalinitetsvärdet, har man ett högt ph-värde så reagerar mät-

utrustning också på hög alkalinitet. 

Vid rätt ph-värde så ligger alkaliniteten inom rätt värden. 

 

Det finns medel för att höja Alkaliniteten om den är för låg, Arte-

sian har ett medel som heter ALKALINITETS HÖJ. 

 

 

6.Vattenbyte 
Vi rekommenderar att man byter vatten 3-4 gånger per år, använd 

en dränkpump av plast ej rostfritt, kan repa akrylen. 

Lägg pumpen i mitten av badet och töm ut allt vatten, det reste-

rande vatten som ligger kvar i ledningarna är inget problem om 

man byter vatten, vid vinterförvaring av badet då måste hela ba-

det våt dammsugas, och bör göras av behörig tekniker. 

Montera bort filtren och fyll på den här vägen, fyll upp till 1 cm 

under nackkudden i ett av sätena i badet. Tar ca 24h innan badet 

är varmt. Om pumparna ”surrar”, då måste de luftas. Om de går 

för länge med luft, då kan dessa skadas och detta täcks inte av 

garantin. Hur du går till väga, se nästa sida. 
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7.luftning av pump 

Vid luftning av pumpar, vrid på denna 

mutter tills luften pyser ut, dra sedan åt 

när det börjar komma vatten. 

För att komma åt pump rum, montera 

bort kabinettsida, lokalisera vilken pump 

som inte går och vrid på muttern. Använd 

inte verktyg, skall dras endast med hand-

kraft. Låt inte pumparna stå och surra i 

mer än 30 sekunder åt gången, annars 

finns risk för att axeltätningen börjar 

läcka. 

 

Pump rum Artesian Spas 
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8.PH_ 

Ett spabads vatten måste alltid mätas, då först vet man vilka 

åtgärder som måste åkallas. Grunden är att alltid justera in Ph-

värdet till mellan 7,2.7,6.  

För att höja ph används PH-PLUS, 1,5msk (1msk=en kapsyl) för 

att höja 1500 liter spavatten 0,4 enheter. 

  

Tabell:   

627m   1000 liter  3/4 msk/0,4 enheter 

Antigua  1500 liter  1 msk/0,4 enheter 

Grand bah  1800 liter  1,5 msk/0,4 enheter 

Pelican Bay 2200 liter  2 msk/0,4 enheter 

 

 

För att sänka ph används PH-MINUS, 3/4msk 

(1msk=en kapsyl) för att sänka 1000 liter spavatten 0,4 enhet-

er. 

Tabell:   

627m   1000 liter  3/4 msk/0,4 enheter 

Antigua  1500 liter  1 msk/0,4 enheter 

Grand bah  1800 liter  1,5 msk/0,4 enheter 

Pelican Bay 2200 liter  2 msk/0,4 enheter 

 

 

När vattnet är injusterat då går man vidare mot 

desinfektion. 

Ha tålamod, ett grumligt vatten kan ta ett par dagar att få i ba-

lans. 
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9.Desinfektion 
För att ett spabads vatten skall hållas fräscht, måste det tillsättas 

klor eller aktivt syre. Aktiva syret är inte lika starkt som kloret, 

och en bra dosering är att använda kloret som huvudsak.         

Och aktiva syret 1 gång per vecka, med 2 tsk eller 1 tablett. Om 

man vill använda aktiva i större grad, då måste kloret chock dose-

ras minst 1 gång i veckan med ett par tsk. 

 

Varför måste dessa produkter användas? 

 

De som badar får med sig bakterier och mikrober ner i vattnet, då 

ett spabads vatten håller 37-40 grader. Och det finns även risk för 

att legionella bildas, därför är det ytterst  viktigt att man följer ru-

tinen för klor eller aktivt syre. 

 

Klor Desinfektion  
Idealiskt klorvärde är mellan 1-3 ppm. 

Här används snabbklor granulat, snabbklor tabletter  i grunden  

natriumdiklorcyanurat, klor för pooler får inte under några om-

ständigheter användas, är för starkt för spabad. Då de är anpas-

sade för större kubik. 

 

Tabell för snabbklor pulver:  

Dosering sker med 1-2 msk klor vid nytt vatten, löses i en hink 

med 10 liter vatten, starta sedan pumparna och låt dessa gå ca 20 

min utan lock. 

Dosering sker med 1 tsk/per bad och badande, och 

någon tsk i veckan. När granulat/pulver används, 

då kan inte värdena för 1-3 ppm mätas då det sker 

en chock dosering som går ur vattnet på 1-3 dagar. 

                     Följ rutinen ovan så kommer det att 

fungera bra. 
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Tabell för snabbklor tabletter:  

Dosering sker med 1st tablett per tusen liter vatten, efter varje 

bad och en gång i veckan. 

 

Tabell:   

627m   1000 liter  1st tablett 

Antigua  1500 liter  1,5st tablett 

Grand bah  1800 liter  2st tabletter 

Pelican Bay 2200 liter  2,5st tabletter 

 

 

Se till att locket ligger av minst 20 min vid klore-

ring, starta pumparna och använd helst en flytdosör vid dose-

ring. Klor tabletter kan även placeras ovan på filtren. 

Tabletterna får under inga omständigheter läggas ner i badet, då 

finns risken för att akrylen missfärgas. 

 

Tänk på att använda handskar när ni hanterar alla kemi-

kalier. 

 

Aktivt syre desinfektion 

Idealiskt värde är mellan 5-8 mg/l , 1-2h efter dosering. 

Aktivt syre är ett bra komplement till snabbklor, då det inte luktar 

klor och hjälper till att hålla ner kloret i vattnet. Används i huvud-

sak av de som är känsliga mot klor. Vid användandet av aktivt 

syre, då bör vattnet chockkloreras en gång i veckan, med 2tsk 

snabbklor. Hjälper även till att ta bort rester av bundet klor i vatt-

net, kan sänka ph-värdet. 
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Tabell för aktivt syre granulat:  

Dosering sker vid nytt vatten 4 tsk granulat och efter varje bad 

med 4 tsk. baserat på nedan tabell. 

 

Tabell:   

627m   1000 liter  4 tsk 

Antigua  1500 liter  6 tsk (2 msk) 

Grand bah  1800 liter  8 tsk 

Pelican Bay 2200 liter  12 tsk (4 msk) 

 

 

 

Tabell för aktivt syre tablett:  

Dosering sker med 1st tablett vid nytt vatten, baserat på nedan 

tabell. 

 

Tabell:   

627m   1000 liter  1 st tablett 

Antigua  1500 liter  1,5 st tablett 

Grand bah  1800 liter  2 st tabletter 

Pelican Bay 2200 liter  2,5 st tabletter 
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10.Rengöring 
Smuts, fett, hud och oljerester fastnar i filtren. För att förlänga 

pumpar och reningsverk, behöver patronfilter rengöras med ett 

speciellt medel, bör göras var tredje månad, inte oftare. 

Rören måste rengöras minst 1 gång om året för att få bort micro-

film och begynnande alg eller bakterietillväxt. 

 

Jetsmunstycken behöver rengöras och smörjas minst 1 gång om 

året, för att bibehålla livslängden.  

För att bibehålla lystern i akrylen och spalocket behöver dessa ren-

göras och underhållas regelbundet. Helt efter behov. 

 

FILTER-RENT  

Börja med att spola av dina filter med varmt vatten och hårt 

tryck, använd inte högtryckstvätt. 

Använd 1 dl filter-rent per 5 liter vatten, lägg ner 

filtret i lösningen under 24h, inte mer än 48h.  

Spola sedan av filtret i varmt vatten och hårt 

tryck, låt torka innan de sätts tillbaka i badet. 

 

 

JETSRENT  

Montera bort jetsmunstyckena, var försiktig. An-

vänd handskar, lätt att skära sig på rostfria ringen. Dosering 

sker med 0,1-0,2 dl JETSRENT till 8-10 liter vatten vid lätt ren-

göring, vid normal rengöring öka dosering till 0,3-

0,5 dl. Låt jetsmunstyckena ligga minst 24h, skölj 

sedan av dem med varmt vatten, montera tillbaks 

i badet. 

Bör göras 1 gång om året. 
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RÖR-RENT 

Används för att minska risken för algbildning och 

bakterieuppbyggnad i rörsystemet. Första året an-

vänds rör-rent med 1 gång om året, följande år  

med 2 gånger om året. Dosering sker med 200 ml 

per 1000 liter vatten, tillsätt 300 ml per 2000 liter 

vatten. 

 

 

 

AKRYLRENT 

Ett universalmedel för akryler, tar bort smutsrester och behåller 

akrylens lyster. Spraya på och torka av med en våt 

trasa. 

Använd inte medlet i starkt solljus.  

Används efter behov. 

 

 

 

SPALOCK CLEANER 

Spalock cleaner är ett milt rengöringsmedel som rengör och 

skyddar spalocket. Spraya på och torka av med en scotch brite, 

skölj med varmt vatten. 

Obs! använd aldrig den skarpa sidan enbart den 

mjuka delen. 
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SPALOCK FINISH 

 

Använd tillsammans med SPALOCK CLEANER, av-

sluta med SPALOCK FINISH. Spraya på låt verka i 5 

min, torka av med torr trasa, skyddar locket och 

återger lystern. 

 

 

 

 

11.Specialprodukter 

KLARTVATTEN 
Ett kraftfullt flockningsmedel, ett viktigt tillskott när PH värde 

och klorering är i balans. Dosering sker med 30 ml 

per 1500 liter vatten, följs upp med med 15 ml var 

tredje dag tills vattnet är klart, efter ca 5 dgr. Byt 

vatten om vattnet inte är klart och i balans.  

 

 

ANTI-SKUM 

Se till att ditt spabad har rätt PH värde och rätt balansering. Anti

-skum medlet används som ett sista alternativ. Då uppbyggnad 

av skum är ett tecken på att vattnet är i obalans. Do-

sering sker med 60 ml (ca 2 st kapsyler) per tillfälle, 

inte mer än 3 gånger per vecka. 
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Vad gör SILVERJONSTAVEN? 

Silverjon staven dödar bakterier med hjälp av silverjoner, mini-

merar användandet av klor, håller vattnet fräscht längre. Ett 

måste för de kunder som vill få ner klormängden samt bibehålla 

vattnets klarhet. Kan användas i alla spabad och modeller, 1 stav 

räcker till ca 2400 liter vatten. 

 

SILVERJONSTAV 

Innan man börjar använda SILVERJONSTAVEN, vattnet måste 

kloreras, PH balanseras och eventuella alger måste 

tas bort. Installation skall ske vid nytt vatten och 

efter chockklorering. Chockkloreringen aktiverar 

staven. Staven finns i två olika varianter, en för 

montering i micro filter och en modell som läggs i 

skimmern. Det enda som skiljer dem åt är att ena 

varianten har en gänga i toppen. De byts efter 4-5 

månader. 

 

 

ONE SHOCK 

Ett bra hjälpmedel vid grumligt vatten och låg klornivå. Engångs 

dosering för chockdosering eller för användning 1 gång i veckan. 

Innehåller klarningsmedel och klor. 
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12.Årligt underhåll 
-Filter rengörs var 3:e vecka i varmt vatten och hårt tryck ej hög-

tryck. Låt torka in de monteras tillbaka i spabadet. 

-Filter rent används var 3:e månad, bör inte användas oftare. Sät-

ter igen membranen i filtren. 

-Filtren byts var 9-12 månad avser Remay filtren, de lila micro 

filtren byts var 5-6 månad. 

-Första året används rör rent efter 12 månader och vid år 2, var 

6:e månad. 

-Vattenbyte bör ske 3-4 gånger per år. 

-Ditt spabadslock bör behandlas var 4:e månad med spalock clea-

ner och sedan med spalock underhåll. 

-Jets rent bör användas 1 gång om året, följ anvisning. 

 

VI ERBJUDER SERVICE AVTAL, FÖR DE SOM BE-

HÖVER REGELBUNDEN SERVICE MEN SAKNAR 

TIDEN. KONTAKTA RELAX & SPABAD VIA 

INFO@RELAXOSPABAD.SE ALT 0707547423. 
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13.Säkerhetstips 
-Drick ingen alkohol i badet. 

-Får ej värmas till över 40 grader. 

-Duscha alltid för användandet, använd ej tvål och schampo.  

Tvätta med tvål och schampo efter bad. För att undvika skum-

mande vatten och obalans. 

-Barn skall under inga omständigheter bada själva i badet. 

-Kemikalier skall förvaras frostfritt, ej bland matvaror och otill-

gängliga för djur och barn. 

-Blanda aldrig kemikalierna samtidigt i spabadet, vänta minst 10 

min före användandandet av ny kemikalie. 

-Om små barn skall bada se till att temperaturen är runt 30 gra-

der. 

-Veckoklor (tri-klor) får under inga omständigheter användas i ett 

Artesian spabad. 

-Artesian Spas har funnits på marknaden sedan 1972, arbetar 

ständigt för att förbättra sina produkter. 

-För Artesian Spas Sverige har vi i samarbete med Pantigo Indu-

strier tagit fram det mest kompletta sortimentet av kemikalier för 

spabad.  
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14.Vad är ECN, STD och SLP? 
 

Nedan är inga felkoder utan inställningar. ECN är ekonomispar 

läge , värmer och renar badet endast under reningscyklerna. SLP 

är sleepläge, sänker värmen till 11 grader under inställd tempera-

tur. Bör endast användas vid långvarig semester över 4 veckor, vid 

hemkomst byt vatten. Då semester sker under den kalla årstiden 

och badet inte kan tömmas. STD är standardläge och det läge som 

skall användas, håller reningscykler aktuella samt ser till att vatt-

net håller inställd temperatur. För justering av dessa olika inställ-

ningar se användarhandboken eller kontakta Relax & Spabad. 

info@relaxospabad.se 
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Problem Möjlig orsak 

Grumligt vatten? -Obalans ph-värde 

-För lite desinfektion 

-Orena patron filter 

Missfärgade nackkuddar? -Överdosering av klor eller             

brom 

-För lågt PH-värde 

Brännande ögon ? 

Hudirritation? 

-För låg alkalinitet 

-För högt PH-värde 

Skumbildning? -För högt PH-värde 

-Kosmetika och tvålrester 

Kalkavlagringar eller  

kalkrester i badet? 

 -Hårt vatten 

-För högt ph-värde 

-För hög alkalinitet 

Klart grönt vatten? -För mycket koppar eller järn i  

Vattnet luktar surt? -Överdosering klor 

Brunt vatten? -För hög halt mangan eller järn 

Dålig cirkulation genom filtren -För mycket fett i filtren 

Vita flarn i vattnet -Algbildning 

15.Vanliga Problem och lösningar 
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Lösning 

-Balansera ph-värde 

-Chockklorera med ONE SHOCK 

-Gör rent filtren 

Överdosering av klor eller             -Justera PH-värde 

-Låt pumparna gå i intervaller om 4h (under 2 dagar). 

-Mät efter dag 2 

-Justera in PH-värde först 

-höj alkalinitet 

-Justera PH-värde 

-Använd Anti-skum 

-Lägg i en ”looks its bob” i vattnet 

-Använd mineral kontroll vid uppstart och regelbundet. 

-Sänk PH-värdet 

-Vid hårt vatten, då sänks alkaliniteten vid PH sänkning 

 -Vid för höga halter så måste vattnet renas genom 

vårat aktivt kol filter 

-chockklorera med 1tsk om dagen i 3 dagar, tills lukten 

försvinner. 

För hög halt mangan eller järn -Använd ”mineral kontroll” och artesian aktivt kol filter. 

-Använd ”filter rent”  

-Köp extra uppsättning fillter och växla mellan. 

-Chockklorera med 1 msk 

-Justera PH-värde 

-Använd algmedel, se dosering. 

-Spola rent filtren 

-Ovanstående bör upprepas var 3:e dag 
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Problem och lösningar 

Brun kant vattenlinjen -Algtillväxt 

-Brist på desinfektion 

-Obalans i PH-värde 

Rost angrepp på jets  -För lågt PH-värde 

Repor i akryl -Vassa objekt kommit i kontakt  

med akryl 

Luktar klor -För mycket bundet klor 
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-Torka vattenlinjen med ”akryl rent” 

-Chockklorera 1msk, låt pumparna gå minst 1h. 

-Justera in PH-värde 

-Gör rent filter 

-Höj PH-värdet 

Vassa objekt kommit i kontakt  -Använd akrylfix 

-Använd akryltvätt efter 

-Tillsätt nytt klor (fritt klor), dosera  med 2 tsk 1 gång per 



 28 

Artesian Spas / Relax & Spabad 

Arabygatan 80 

352 46  VÄXJÖ 

Tfn: 0470 624 70

www.relaxospabad.se 

Mejl: info@relaxospabad.se 


