
UPPGRADERA DIN SPA-UPPLEVELSE

Island Spas™

“Styrkan med Hydroterapi 
från Artesian Spa”



A R T E S I A N  S PA S  –  I S L A N D  C L A S S

ENASTÅENDE LYX
På Artesian Spas gör vi hela tiden vårt yttersta för att utmärka oss på marknaden. Varje liten komponent 
väljs ut, monteras och testas omsorgsfullt - allt för att hålla högsta möjliga kvalitet. Våra spabad 
designas och byggs från grunden på vår fabrik i Las Vegas.

I vår Island-serie finns spabad i alla möjliga storlekar och prisklasser. Oavsett om du har en liten eller 
stor familj kan du få en spaupplevelse skräddarsydd efter just dina önskemål.

Island-seriens 12 fantastiska modeller har inte fått namn efter diverse karibiska öar bara för att det  
låter vackert. Med Island-serien vill vi ge känslan av ett semesterparadis i miniatyr; en oas hemma i 
din trägård med tropisk värme, porlande vatten och total avslappning för både kropp och själ.

Varför välja Artesian Spas?

Våra nyckelord är kvalitet, prestanda, design,
detaljkänsla, pålitlighet och service.

Våra skickliga hantverkare lämnar inget åt 
slumpen. Vad du än köper kan du lita på att vi 
inte tummar på något, vare sig det gäller 
byggkvalitet eller formgivning. Med ett spabad 
från Artesian får du både komfort och hydroterapi 
av världsklass.

Hos våra kunniga återförsäljare får du all den
rådgivning du kan tänkas behöva, oavsett om det
gäller val av modell, installation eller underhåll.
Vi hjälper dig att hitta ett spabad som passar just 
dig. Vårt mål är att hela processen ska bli så enkel 
och bekväm som möjligt för dig.

“Med Artesian
Spas får du
ett spabad
anpassat efter
dina personliga
önskemål.”
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Ledande inom hydroterapi

Gedigen byggkvalitet och känsla för detaljer

Hantverk och prestanda i symbios

Energieffektivitet i världsklass

Den ultimata upplevelsen
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“Varför inte
skämma bort
dig själv med
ett gediget
och lyxigt 
Island-spa?”



H Y D R O T E R A P I

HELIX™ JETS: A NEW SPIN ON SPA JETS 
I vår Island spas serie används Artesians revolutionerande och patenterade Helix™ jets för att ge 
er den bästa möjliga hydroterapimassagen. Med fördel kan den dessutom kombineras med våra 
unika nack- och fot jets för att uppnå en komplett massage från topp till tå. Du har också möjlighet 
att lägga till MicroSilk teknologin till ditt spa, vilket ger den ultimata hydroterapiupplevelsen. 

Det överlägsna jet munstycket, med det lämpliga namnet Helix™, har utformats för att ge er en 
verkligen anmärkningsvärd hydromassage som är exklusivt framtagen för Artesian Spas. Det är en 
vidareutveckling från konceptet med dubbel Helix där jetsen använder sig av en högersnurrande 
spiral på insidan av cylindern. Detta gör att vattnet spinner runt på ett vridande sätt, vilket ger 
strålpulsering och ett stort massagetryck. Som ett komplett system ger detta er det allra bästa inom 
hydromassage.

Stora roterande Helix-jets som
masserar kroppens stora
muskler. Kan ställas in på stora
eller små svepande rörelser.

Medelstora Helix-jets. Sitter i 
små formationer och masserar 
de muskler som behöver det 
mest (vader, knäleder, 
deltamuskler och triceps).

Små riktade Helix-jets. Sitter i
stora grupper där de kommer åt
större delar av kroppen, t ex
hela ryggen. Dessa jets tar sig
in på djupet och masserar i ett
korkskruvsmönster.

Extremt kraftfulla stora jets som
med hårdare vattenstrålar
masserar axlar, nacke och fötter.

ProHelix™ Jets TheraHelix™ Jets AccuHelix™ Jets Neck & Foot Blasters

Högtalare

Foot Blasters

Dynapoint-belysning

Luftvred

Liggplats med helkroppsmassage

Smart kontrollpanel

ProHelix™ Jets

Belyst vattenfall

Nackjets

Sweeper Jet

AccuHelix™ Jets TheraHelix™ Jets

Belyst vattenfallNerkylningsplats
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Med Bimini får du en mysig mötesplats för både familj 
och gäster. Denna familjemodell har 6 massagesäten och 
2 parallella liggplatser, vilket ger gott om valmöjligheter.

Specifikationer Bimini
platser 9

vikt 570 Kg

vikt med vatten 2765 Kg

vattenvolym 2195 Ltrs

pumpar    3 / 2  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

jets 72 / 52

‘Bimini’ 3,35m x 2,32m x 0,92m

B I M I N I
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HUDFÖRYNGRING MED MICROSILK®. 
Använd MicroSilk i 20 minuter om dagen för att må bättre och se yngre ut. Med en knapptryckning 
börjar ditt spabad snabbt fylla på med MicroSilk bubblor som täcker hela kroppen med miljarder 
syrgasrika mikrobubblor, vilket ger huden en lyxig silkeslen känsla samtidigt som den återfuktar och 
rengör huden. Mikrobubblorna är mindre än porerna på huden vilket tillåter dem att komma åt och 
rensa bort orenheter, bubblorna innesluter din kropp i ett skummande och återfuktande moln. Den 
ökade syrenivån ger en bättre cirkulation som får huden att andas och cellerna att förnyas samt 
minskar fina linjer och rynkor. Att bada i syrerikt vatten är bra för din hälsa, vilket ökar syrehalten 
upp till 70 % och förbättrar kollagenproduktionen.

MICROSILK FÖRDELAR:
• Återfuktande och syresättning av kroppens egna hudceller

• Reducerar rynkor och föryngrar huden genom förbättrad 
kollagenproduktion

• Terapeutiska nivåer av anjoner som har visat sig minska ärr och 
hudirritationer samt ge en avslappnande känsla av välbefinnande. 
 

Finns på de flesta modeller (se sidan 12). 



Specifikationer Isla Margarita
platser 9

vikt 454 Kg

vikt med vatten 2536 Kg

vattenvolym 2082 Ltrs

pumpar    3  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

jets 71

Med Bimini får du en mysig mötesplats för både familj 
och gäster. Denna familjemodell har 6 massagesäten 
och 2 parallella liggplatser, vilket ger gott om 
valmöjligheter.

Barbados är en läcker specialmodell med dubbla 
liggplatser. Utöver sina 61 jets är den även utrustad 
med 2 Footblasters som ger underbar fotmassage. 
Unikt för denna modell är att liggplatserna är riktade 
mot varandra.

Specifikationer Barbados
platser 5

vikt 430 Kg

vikt med vatten 2133 Kg

vattenvolym 1703 Ltrs

pumpar    3  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

footblasters Ja

jets 61

‘Barbados’ 2,32m x 2,32m x 0,92m
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‘Isla Margarita’ 2,74 m x 2,32 m x 0,92 m

B A R B A D O S

I S L A  M A R G A R I TA



Specifikationer Grand Bahama
platser 6

vikt 430 Kg

vikt med vatten 2140 Kg

vattenvolym 1710 Ltrs

pumpar    3 / 2  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

footblasters Ja / Valbart

jets 61 / 45

Grand Bahama är en fullutrustad modell med plats för 6 
personer (5 sittande och 1 liggande) och mängder av 
jets. Båda varianterna levereras med nackmassage
på det ena hörnsätet. Grand Bahama 61 har även en 
extra massagepump (totalt antal 3). Precis som namnet 
antyder kan Grand Bahama sammanfattas med ett ord:
storslaget.

Likt Grand Bahama ovan gör Grand Cayman skäl för sitt 
namn. Detta är ett riktigt ståtligt spa med både 
inbjudande estetik och kraftfull prestanda. Istället för
liggplats får du här en extra sittplats, så att 7 personer 
får plats utan att trängas. Den öppna lösningen gör att 
ännu fler kan få plats, om man så vill.

‘Grand Bahama’ 2,32m x 2,32m x 0,92m

Specifikationer Grand Cayman
platser 7

vikt 430 Kg

vikt med vatten 2228 Kg

vattenvolym 1798 Ltrs

pumpar    3 / 2  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

footblasters Ja / Valbart

jets 61 / 46

‘Grand Cayman’ 2,32m x 2,32m x 0,92m
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B A R B A D O S G R A N D  C AY M A N

I S L A  M A R G A R I TA G R A N D  B A H A M A
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‘Captiva’ 2,14m x 2,14m x 0,92m Specifikationer Captiva
platser 7

vikt 383 Kg

vikt med vatten 1898 Kg

vattenvolym 1515 Ltrs

pumpar    2  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

footblasters Valbart

jets 52 / 33

Om Grand Cayman känns för stort rekommenderar vi 
istället Captiva, dess mindre och lika flexibla systermodell.
Captiva har försetts med 6 rymliga sittplatser, varav en är 
utrustad med nackmassage. Finns med 52 eller 33 jets.

‘Antigua’ 2,14m x 2,14m x 0,92m Specifikationer Antigua
platser 6

vikt 383 Kg

vikt med vatten 1808 Kg

vattenvolym 1425 Ltrs

pumpar    2  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

footblasters Valbart

jets 52 / 33

Antigua är Grand Bahamas systermodell med näst intill 
likvärdig lyx och funktioner i något mindre format. Även här 
får du en bekväm liggplats och 5 sittplatser. Antigua finns 
i två utföranden med 52 eller 33 jets.

C A P T I VA

A N T I G U A
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‘Nevis’ 2,14m x 1,98m x 0,87m Specifikationer Nevis
platser 5 / 6

vikt 350 Kg

vikt med vatten 1525 Kg

vattenvolym 1175 Ltrs

pumpar    2  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

footblasters Valbart

jets 45 / 33

Nevis är en mindre version av Antigua som är byggt för 
att spara plats. Samtidigt har det många av de lyxiga 
funktioner och den komfort som förväntas av Island-
serien. Välj mellan 45 eller 33 jets.

Santa Cruz är ett kompakt spa för dig som har begränsat 
med plats på altanen eller rentav vill placera badet 
inomhus. Trots sin ringa storlek är Santa Cruz ett mycket
bekvämt spa med två sittplatser och en  liggplats. Santa 
Cruz har 33 jets.

Specifikationer Santa Cruz
platser 3

vikt 280 Kg

vikt med vatten 1132 Kg

vattenvolym 852 Ltrs

pumpar    2  Therapy Pumps

cirkulation / filtrering 24-hr Whisper Pure™

värmare 3 kW

full skumisolering Ja (med R30)

belysning Dynapoint™ Multicolour

filter typ (1) 50 sq ft Pleated

(1) Disposable Micron

jets 33

‘Santa Cruz’ 2,14m x 1,56m x 0,82m

C A P T I VA S A N TA  C R U Z

A N T I G U A N E V I S



OÖVERTRÄFFAD KVALITET
Island-serien bjuder inte bara på fantastisk 
hydroterapi som standard. Samtliga modeller 
har både utmärkt byggkvalitet och en miljövänlig 
teknologi som håller energiförbrukningen nere 
på en god nivå. Följande funktioner och 
komponenter ingår alltid när du köper ett Island 
bad, oavsett modell.

WHISPERPURE™
24-TIMMARSCIRKULATION
Tack vare den supereffektiva 0.6 amp-pumpen
cirkuleras utan problem allt vatten i spabadet
upp till 100 gånger per dag. Pumpen går 
dessutom så tyst att du knappt märker av den.

ISLAND SPA MICRON FILTER
Filtret har fibrer av varierande densitet, vilket
gör att det effektivt kan filtrera ut mikropartiklar
ned till 0,002 mm. Vattnet hålls fräscht och
kristallklart längre. Filtret är dessutom enkelt
att rengöra och kan lätt bytas ut vid behov.

PERMABASE ABS-BOTTEN
Till skillnad från många andra tillverkare har vi
valt en botten som består av helgjuten ABS 
platta istället för trä. Plasten ruttnar inte och ger 
samtidigt markant bättre skydd mot väder, vind 
och skadedjur. 

ISOLERINGSLOCK
Locket fyller två syften: det bevarar värme och
sparar energi samt förhindrar att barn och
husdjur kommer åt spabadet. Island-seriens
lock är 100 mm tjockt på mitten och sluttar
sedan ned till 70 mm för att vatten obehindrat
ska kunna rinna av det. 

SMART DIGITALT TOUCH KONTROLL
Vår digitala kontrollpanel är tack vare sin lättlästa 
färgdisplay och smarta digitalt touch kontroll 
med tydliga ikoner mycket användarvänlig. 
Panelen har stöd för WiFi och kan ställas in på 
en mängd olika språk.

FULL SKUMISOLERING (R30)
Utrymmet mellan kabinettet och akrylen fylls 
med R30, vilket är marknadens effektivaste 
2-komponentsisolering. Denna skumisolering 
skapar en termoseffekt för att så mycket värme 
som möjligt ska bevaras. Skumisolering av 
denna typ göra att även rörledningar sitter fast, 
vilket förlänger spabadets livslängd och 
dämpar ryckningar och vibrationer. 
Isoleringen dämpar dessutom ljudet 
från pumparna när man badar.

S TA N D A R D F U N K T I O N E R
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DYNAPOINT-BELYSNING 
Med rätt belysning fulländas spaupplevelsen
och med Islands DynaPoint-belysning får du
enkelt den rätta stämningen.

Varje gång du trycker på knappen färgas vattnet
av 5 stora LED-lampor. Du kan välja mellan ett
fast, enfärgat sken eller låta systemet långsamt
tona mellan olika färger, vilket ger dig en läcker
och stämningsfull ljusshow.

Paketet består av en huvudlampa, 4 mindre
lampor, ett bakgrundsbelyst vattenfall ovanför
filterhuset, 2 kabinettlampor på utsidan samt
bakgrundsbelysning till vattenfallskudden (om
denna valts till).

HELIX™ JETS
För den ultimata hydroterapin. Se sidan 4 för 
mer information.

FOOTBLASTERS
Dessa extremt kraftfulla jets är försedda med
en separat pump och särskilt avsedda för att
ge dig en underbar fotmassage. Obs: Tillval för 
samtliga modeller utom Bimini, Isla Margarita 
och Santa Cruz.
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DYNABRITE™-BELYSNING
Uppgradera till DynaBrite™ och du får 2 extra
undervattenslampor, belysta luftreglage och
bakgrundsbelysta Foot Blasters.

VATTENFALLSKUDDE
Lägg till ett lugnande vattenfall som rinner ur
nackkudden. Njut av ljudet eller låt vattnet rinna
nedför nacke och axlar.

OZON
Ozon är naturligt bakteriedödande och renar
även vattnet från virus, sporer, mögel och andra
föroreningar. Det håller vattnet i ditt spa rent,
klart och fräscht. Samtidigt reduceras mängden
kemikalier du behöver tillsätta. Ozonator kan
installeras i samtliga Island-modeller.

PROPURE™-OZONATOR
Med ProPure™ får du ännu bättre ozonrening.
Vattnet tas upp och ozonsätts i cylindriska
kammare för att sedan blandas ut i badvattnet.
ProPure skär ned ytterligare på mängden
kemikalier som behövs och vattnet blir nästan
lika rent som dricksvatten.

DIAMOND AOP™
Reningssystemet kan kompletteras ytterligare
med AOP (Advanced Oxidation Process). Detta
är ett revolutionerande system som skapar
ultraviolett ljus på optimal våglängd för att
eliminera bakterier och andra mikroorganismer.
Vattnet blir ännu klarare och renare.

SPA FROG SYSTEM
Uppgradera ditt Spa med detta genombrott 
inom rening som ger dig ett renare, klarare och 
mjukare vatten vilket gör ditt spabad mycket 
lättare att underhålla. Byt ut brom och 
vattenkonditioneringspatronerna vid behov.

T I L LVA L S F U N K T I O N E R
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MICROSILK®
Använd MicroSilk i 20 minuter om dagen för att 
må bättre och se yngre ut. Med en 
knapptryckning börjar ditt spabad snabbt fylla 
på med MicroSilk bubblor som täcker hela 
kroppen med miljarder syrgasrika mikrobubblor, 
vilket ger huden en lyxig silkeslen känsla 
samtidigt som den återfuktar och rengör huden. 
Microsilk finns på Santa Cruz, Nevis 33 & 45, 
Antigua / Captiva 33 & 52 och Grand Bahama / 
Grand Cayman 45/46. Obs: Ej tillgängligt 
tillsammans med Foot Blasters. (Se sida 5 för 
mer information).



ARTESIAN MUSIC EXPERIENCE STEREO 
SYSTEMS
Lite bra musik kan förhöja vilken upplevelse
som helst. Med Artesian Music Experience får
du en komplett marinstereoanläggning med
surroundhögtalare och subwoofer. Obs: Finns 
ej på Santa Cruz.

HARMAN PREMIUM INFINITY MEDIA 
STEREO MED TILLHÖRANDE HARMAN 
UTVÄNDIGA HÖGTALARE
För dig som vill ha det där lilla extra gällande 
ljud rekommenderar vi Premium Infinity stereo, 
med vilket du får rejäla högtalare från 
marknadsledande Harman. Har stöd för iPod, 
MP3-spelare via USB och trådlös överföring 
via Bluetooth. I paketet ingår AM/FM-radio,  
4 stycken högtalare, subwoofer, trådlös 
fjärrkontroll och 2 stycken utvändiga högtalare.

 

Med Harman utvändiga högtalare kan du 
lyssna på musik medans du jobbar i trädgården 
eller vilar på altanen.

BBA FULLY INTEGRATED SOUND SYSTEM
En modern stereolösning. BBA-systemet är 
integrerat och styrs via badets kontrollpanel.

ARTESIAN BLUETOOTH MUSIC 
EXPERIENCE
En enklare lösning med vilken du kan spela 
upp musik via Bluetooth. 

ARTESIANS  UTVÄNDIGA HÖGTALARE FÖR 
UTEPLATSEN
Lyssna till din favoritmusik i trädgården utan  
att behöva lyfta på locket till ditt spabad.  
Obs: Dom utvändiga Artesian 3 tums högtalarna 
finns endast tillgängliga när ni väljer ett BBA 
ljudsystem eller ett Bluetooth Music Experience 
system.

WORLDWIDE WIFI APP
Nu kan du styra ditt spa från 
din iPod, smartphone eller 
surfplatta med hjälp av vår 
innovativa mobilapplikation. 
Med appen kan du styra 
belysning, temperatur och 
pumpar. Den ger dig även råd 
om vattenvård och underhåll.
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A N PA S S A  D I T T  S PA

PROGUARD™ COVER
Som tillval kan du välja ett ännu tjockare ProGuard 
lock. Detta lock sluttar från 150 till 100 mm och har 
stålbalkar inuti för att göra det ännu stabilare. Ett 
ProGuard-lock klarar en belastning på 270 kg 
(fördelat över hela ytan).

UNDERHÅLLSFRITT STENKABINETT
Föredrar du stenmönster framför trämönster finns
detta som tillval. Obs: Stenkabinetten finns ej 
tillgängliga för Bimini, Nevis eller Santa Cruz.

BYGGKVALITET
Varje spabad från Artesian har ett snyggt och
hållbart skal av akryl som förstärks med glasfiber
och ger en självbärande konstruktion. Våra jets
roterar med hjälp av rostfria kullager snarare än
plast för en bättre upplevelse. Kuddarna är av ett
bastant skum som motverkar sprickor, 
missfärgningar och vattenabsorption.

GRANDWOOD-KABINETT
GrandWood är ett mycket hållbart syntetmaterial
med träkänsla som står emot även hårda
skandinaviska väderförhållanden.

Grey Black

JavaTaupe Antique
Java Rock Sandstone
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AKRYLFÄRGER

Lucite-akrylen är mycket lättskött. Ytan är naturligt smutsavstötande 
och är väldigt lätt att rengöra. Dessutom behandlas akrylen med 
Microban-skydd under tillverkningen. Microban har en bakteriedödande
effekt och motverkar dålig lukt, fläckar och slitage.

OBS: Bimini finns endast i Sierra och Silver Marble. Isla Margarita finns 
endast i White Pearl, Oyster Opal, Midnight Canyon, Silver Marble, 
Midnight Opal, Mineral White, Tuscan Sun, Sierra, Glacier Mountain 
och Winter Solstice.
Stereo är inte tillgängligt för Santa Cruz modellen.

Standardfunktioner
Justerbara Helix™-jets

DynaPoint™ Multi-LED-belysning

Tranquility-vattenfall

WhisperPure™ 24-timmarscirkulation

Hållbara pumpar

Bakgrundsbelyst kontrollpanel

Dubbla filter (Ink.1 Disposable Micron Filter)

Neck och Foot Blasters (gäller de flesta modellerna)

Jets av rostfritt stål

Full skumisolering (R30)

PermaBase™ ABS-botten

100-70 mm isoleringslock

Underhållsfritt GrandWood™-kabinett

Nerkylningsplats

Sweeper Jet

Tillvalsfunktioner
World Wide Wireless Spa Control-app för smartphones
och surfplattor

Harman Premium Infinity Media Stereo med tillhörande 
Harman utvändiga högtalare (6.5”)

BBA Fully Integrated Bluetooth Sound System

Artesian Bluetooth Music Experience with Radio

+ Artesian kabinetthögtalare (3”)

DynaBrite™ Multi LED-belysning

Belyst vattenfall

Foot Blaster inklusive en extra pump (finns till de flesta 
modellerna)

MicroSilk

Ozonator

ProPure™-ozonator

Diamond AOP™ Advanced Oxidation Process

Spa Frog System

ProGuard-spalock

Underhållsfritt stenkabinett (Java eller Sandstone)

Garanti
Struktur 12 år

Yta/akryl 5 år

Delar och rör 2 år

Arbete 1 år

Stereo & Ozon / AOP-system 1 år

W

hatSpa?

APPROVE

D BISHTA
PROMOTING SAFE SPA WATER

poolandspa.com

D E N  U LT  I M ATA  U P P L E V E L S E NA N PA S S A  D I T T  S PA
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White
Pearl

Silver
Marble

Mineral
White

Sierra

Storm
Clouds

Midnight
Opal

Tuscan Sun Midnight 
Canyon

Oyster
Opal

Summer
Sapphire

Oceanwave
Opal

Winter 
Solstice

Glacier
Mountain

White

ANMÄRKNINGAR: - Färgproverna i denna broschyr ska endast användas som 
en riktlinje, skiftningar i färgen kan förekomma. Vänd dig till din närmaste 
Artesian Spa återförsäljare för mer information. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel och eventuella ändringar som kan förekomma. Mått, kapacitet och 
vikter är ungefärliga. Specifikationer kan komma att ändras. Vissa bilder som 
används i denna broschyr är endast illustrativa och kan visa bad som är 
utrustade med extra tillval. Worldwide WiFi-appen kräver en prenumeration på 
tjänsten (kostar för närvarande $24 per år).
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UPPGRADERA DIN SPA-UPPLEVELSE

Island Spas™
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Din närmsta auktoriserade Artesian återförsäljare är:

telefon nr: 08-50433300
hemsida: www.artesian.se


