Standardinstallation för spabad
Vi installerar olika sorters spabad i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder ska vara
nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Alla våra
samarbetspartners är eI-certifierade!
Här framgår vilka krav som ställs, och vad våra installatörer ska genomföra vid installation. Allt material ingår i
installationskostnaden. Enkelt, smidigt och prisvärt!

Vad innebär en installation av spabad?

Att tänka på

Vid installation av spabad sker inkoppling samt
dragning av max 20 meter elkabel till befintlig elcentral.
Montering sker sedan enligt installatörs anvisningar.

•
•
•
•
•

Hur köper jag installationen?
Du köper installation under respektive spabad på
hemsidan. Har du några frågor? Hör av dig till oss för
rådgivning!

•

•

Felsökning av jordfel ingår ej.
Fyllning av spabad ingår ej.
Nedgrävning av kabel ingår ej.
Flytt av spabad ingår ej.
Bortforsling av emballage samt byggavfall
ingår ej.
Om en eller flera av förutsättningarna
inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för
avhjälpande av detta tilkomma.
Arbete på kattvind, trånga utrymmen,
krypgrund m.m kan tillföra extra kostnader.
Rådslå med din installatör.

Möjlighet till ROT-avdrag?
Skatteverket tillåter inte rot-avdrag vid installation
av spabad.

Bor du på en ö eller utan en farbar väg?
Om det inte finns farbar väg, eller om du bor på en
ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en
lösning för att få en installation. Kontakta oss för hjälp!

Vad ingår i installationen?
Arbete

Ingår

Information

Dragning av kabel

Ja

Max 20 meter

En håltagning

Ja

Koppling av el i central

Ja

Montering av säkerhetsbrytare och inkoppling av el

Ja

Montering av gummikabel

Ja

Vid behov, montering av jordfelsbrytare

Ja

Nedgrävning av elkabel

Nej

Flytt av spabad

Nej

Grovstädning av installationsplats

Ja

Inkoppling av el i spabad
Montering mellan säkerhetsbrytare och spabad. Max 7 meter

Förutsättningar för installation
AC:n
ska finnas på plats vid installationstillfället
Förutsättningar

Information

Ledig grupp i elcentral ska finnas tillgänglig
Spabadet ska vara placerat på avsedd plats
Badet ska ha lättåtkomlig inspektionslucka för elanslutning
Avstånd till elcentral får vara max 10 meter
Installatören ska kunna nå platsen i egen bil

a Förberedelser för kund

Eventuella avgifter för färja, parkering eller andra transportavgifter betalas av
kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen med egen bil måste
installation avtalas direkt med installatör

Information

Se till att alla förutsättningar uppfylls
Se till att spabadet är placerat på rätt plats
Kontrollera att rätt spabad är levererat

Kontrollera även så att det inte är skadat

Plocka undan runt installationsplatsen

Det ska vara lättåtkomligt för installatören

Säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns

