
Massagesystem
Gör badkaret till en bubblande källa 

som mjukar upp dina muskler och skämmer 
bort dina sinnen. 

TYSTARE & STARKARE
Förstärk badkaret med 

Nordurit® så blir 
massagen ännu tystare. 



Våra svensktillverkade massagesystem mjukar upp dina muskler och skämmer bort dina 
sinnen. De koncentrerade vattenstrålarna sätter fart på blodcirkulationen och gör det 
lätt att dröja sig kvar. De släta komponenterna i kromad mässing känns knappt i badet. 
Dessutom låter de vattnet passera fritt så massagesystemen blir mycket tystare än 
traditionella bubbelbad.

FÖRFINAD FUNKTION
De tunna reglagen smälter in fint i bad-
karet. Knapparna är lätta att komma 
åt och funktionerna är enkla att styra. 
Vattenstrålarnas munstycken i kromad 
mässing är bara några millimeter höga, 
vilket gör dem snygga, diskreta och lätta 
att hålla rena. Tack vare sitt gedigna 
material får de också lång hållbarhet.

ÄKTA MASSAGE
Något som utmärker massagesystem 
2 och 3 är att jetzonerna kan styras 
individuellt. De inbyggda programmen 
aktiverar olika jets i bestämda mönster 
och skapar en vandrande effekt. Du får 
sköna behandlingar utan att lyfta ett 
finger. Vi kallar det äkta massage.

HÄRLIGA TILLVAL
UNDERHÅLLSVÄRMARE Underhålls-
värmaren ser till att badvattnet håller sig 
varmt när massagesystemet är igång. 
Den startar automatiskt när vattentem-
peraturen sjunker under 37 grader. Så 
det här tillbehöret passar dig som gillar 
att bada länge. Underhållsvärmaren är 
bara till för att hålla värmen i upptappat 
vatten och den finns i två effekter. 1,5kW 
passar badkar med en volym upp till 
250 liter medan 3kW passar en volym 
på 250 – 500 liter. Underhållsvärmaren 
passar massagesystem 2 och 3 (MS200, 
MS250 och MS300). 

LJUSTERAPI Med kombinerad belys-
ning och ljusterapi får du ett stämnings-
fullt undervattensljus i hela badkaret. 
Du väljer själv mellan vitt, rött, grönt och 
blått sken. När ljusterapi-programmet 
är igång växlar ljuset mellan färgerna 
och skapar ett spektrum av 12 rogivande 
nyanser.

ÅTTA SKÄL ATT VÄLJA 
VÅRA MASSAGESYSTEM

Högsta kvalitet –  
svensk utveckling och tillverkning  

Ofarliga material –  
slangsystemet är fritt från PVC

Riktigt låg ljudnivå –  
rogivande och harmoniskt 

Användarvänligt – enkel styrning  
av funktioner och program  

Hygieniskt –  
systemet dräneras till 100%

Stabil säkerhet –  
flera automatiska felsökningar 
varje sekund. 

Munstycken i kromad mässing –  
lång hållbarhet 

Driftsäkert – beprövad teknik  
ger problemfri användning

BUBBEL  
UTAN TRUBBEL!

Inte nog med att massage-
systemen är tysta. De är  

driftsäkra också. 

Välj fast sken  
eller programmet  

som växlar  
mellan 12 nyanser.
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Fullutrustat system, med tre inbyggda program, som ger 
hela kroppen härlig massage. Programmen innebär att olika 
munstycken aktiveras enligt ett visst mönster, så du slipper 
sätta dig upp och justera manuellt. Med den integrerade 
kontrollpanelen styr du enkelt mellan de olika inställningarna. 
Sex minijets masserar rygg och axlar medan fyra minijets tar 
hand om ömma fötter. Armar och sidor behandlas av sex 
mainjets. Samtidigt ger åtta underjets mjuk massage från 
botten. Och precis som massagesystem 1 är det här mycket 
tystare än traditionella bubbelbad.

1.   Kontrollpanel – Från den slimmade touchpanelen styrs 
alla funktioner. Knapparna är märkta med symboler och 
bakbelysta med LED.

2. Ryggmassage – 6 minijets
3. Sidomassage – 6 mainjets
4. Fotmassage – 4 minijets
5. Bottenmassage – 8 underjets

Massage för två personer, extra kraftfulla 
 behandlingar och inbyggd ljusterapi.

Vårt mest avancerade system har sex program som ger 
kraftfull helkroppsmassage för en eller två personer. 30 jets 
uppdelade på 10 zoner behandlar trötta muskler med stor 
omsorg. Aktivera luftinblandning för en riktigt kraftig massage 
eller låt den vara avstängd för en tyst och mjuk behandling. 
Det här systemet levereras med inbyggd ljusterapi som 
erbjuder 12 olika program. Underhållsvärmaren är dock ett 
tillval, men ihop med massagesystem 3 kan den styras via 
kontrollpanelen för att justera badtemperaturen. 

1.   Kontrollpanel – Med touchpanelen kan du styra alla 
 funktioner, få information om programmen och se bad-
temperatur. Den har belysta knappar så du vet vilket 
program som är igång. 

2. Ryggmassage 1 – 8 minijets
3. Ryggmassage 2 – 8 minijets*
4. Sidomassage – 6 mainjets
5. Bottenmassage – 8 minijets

Lättmanövrerat och välbyggt system som ger större 
delen av kroppen skön vattenmassage. De enkla 
funktionerna styrs med integrerade knappar. Sex 
mainjets ger en kraftfull massage för armar och sidor 
medan fyra minijets mjukar upp ryggen och axlarna. 
Massagesystemet är mycket tystare än traditionella 
bubbelbad och ger därmed riktigt skön avkoppling.

1.  Knappar – De två integrerade knapparna styr 
 avloppets öppning/stängning och massage-
pumpens på/avstängning.

2. Ryggmassage – 4 minijets 
3. Sidomassage – 6 mainjets 

Massagesystem 1

Massagesystem 2

Massagesystem 3

PÅ NORDHEM.SE FINNS DET BESTÄLLNINGSUNDERLAG FÖR ALLA MASSAGEBADKAR. 
DE GUIDAR DIG GENOM DITT KÖP OCH SÄKERSTÄLLER ATT DET BLIR SOM DU TÄNKER DIG.

Massage för hela kroppen.

Tyst och driftsäkert.

* På ett badkar med enkel rygglutning blir det istället 4 minijets i fotänden.

Nyhet!
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De här kombinationerna finns!

SALTHOLMEN  –  MASSAGESYSTEMEN PASSAR ALLA SALTHOLMEN-BADKAR, OAVSETT STORLEK OCH RYGGLUTNING.

MASSAGESYSTEM 1 MASSAGESYSTEM 2 MASSAGESYSTEM 3

MASSAGESYSTEM 1 MASSAGESYSTEM 2

TOREKOV  –  MASSAGESYSTEMEN PASSAR ALLA TOREKOV-BADKAR.

MASSAGESYSTEM 1 MASSAGESYSTEM 2

GLIMMINGE  –  MASSAGESYSTEMEN PASSAR ALLA GLIMMINGE-BADKAR.

KUNGSHAMN  –  MASSAGESYSTEMET PASSAR ALLA KUNGSHAMN-BADKAR.

MASSAGESYSTEM 2

UNIKT SYSTEM MED DUBBLA     
UPPSÄTTNINGAR RYGGJETS

Kungshamn har ett special anpassat 
massagesystem (MS250). 

Det är en variant av Massagesystem 2 
som  kompletterats med ytterligare 

en uppsättning ryggjets, 
så att två personer kan få skön 

massage samtidigt. Båda ryggjet-
sektionerna kan styras individuellt.

49




