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Tilbud – Vildmandsbad ø200cm

Beskrivelse:
1) Luksus model - trækar med ovn af aluminium
Rendyrket luksus til hele familien. Et vildmarksbad er den perfekte
måde at skabe et attraktivt udemiljø hjemme i haven. Trækarret er
i kraft af det naturlige materiale let at integrere. Det er udført i gran,
der emmer af nordisk charme og har en høj kvalitet. Luksus modellen
leveres med ovn i aluminium, skorsten i rustfrit stål og stakit til
afskærmning af ovnen. Nem at montere og leveres klar til brug.
Materiale- og indholdsbeskrivelse
Vildmarksbad i gran, stavene i tøndevæggen er 41 mm
Højde 110 cm vægt 1,6 meter 200 kg. 1,8 250 kg. 2,0 300 kg.
Undvendig stålplade til afdækning af ovn.
Indvendig stålplade til ovn (skaber cirkulation, ikke rustfri, da den sidder indvendigt)
Alle udvendige skruer er i rustfrit stål samt udvendige gevindstænger ved tøndebånd
Skorsten i rustfrit stål
Stakit til afskærmning af ovn
2 års garanti
Bænke lavet af gran træ i 20-24 mm
2 tøndebånd ca. 5 cm brede i rustfrit stål.
Ovn i aluminium
Bund lavet af træplanker, der er hele 39 mm
Bundprop med udvendig studs så slange e.l. kan tilsluttes for afløb
Klar til brug ved levering.

Pris ø 200cm luksus model inkl. Fragt = 12.000kr
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2) Luksus Plus model
Bad udendørs året rundt i et vildmarksbad og få intens velvære og
energi til både krop og sjæl. Et Luksus Plus Vildmarksbad er udført i
gran, der både er smukt og har en god holdbarhed. Modellen
leveres med bænke lavet af grantræ i kraftigt materiale og skorsten
i rustfrit stål. Der medfølger til denne model flotte trækanter
omkring badet samt ovn i rustfrit stål. Desuden får man hele 3
konvektionsrør i ovnen, der sikrer en hurtigere opvarmning af
vandet, fin indvendig drinksholder samt gratis behandling af træet
inden levering - Nemt at montere og leveres klar til brug
Ekstra udstyr (sammenlignet med Luksus model)
Ovn i rustfrit stål 3 konvektionsrør i ovn, der mindsker opvarmningstiden væsentligt
Trækanter omkring vildmarksbadet
Behandlet med trætjæreolie (lysebrun) ved levering
indvendig drinksholder

Pris ø200cm luksus plus model inkl. Fragt = 12.695 kr
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3) Vildmarksbad i rustfrit stål
Nyd fuglefløjt og stjerneklare aftener i dit vildmarksbad med
et minimum af rengøring. Vildmarksbad i gran med rustfri
stålindsats forener træets gedigne nordiske charme
udvendigt med stålets blanke, ensartede overflade
indvendigt, der signalerer kvalitet og gør karret meget
nemt at holde rent. Leveres med solide bænke udført i
kraftigt træ og ovn i rustfrit stål. Badet monteres på 20
minutter og er klar til brug.
Materiale- og indholdsbeskrivelse
Vildmarksbad i gran, stavene i tøndevæggen er 41 mm
Højde 110 cm Indvendig beklædt med rustfrit stål
Vægt 1,6 meter 200 kg. 1,8 250 kg. 2,0 300 kg. 2,2 350 kg. 2,4 400 kg.
Indvendig stålplade til ovn (skaber cirkulation, ikke rustfri, da den sidder indvendigt)
Alle indvendige skruer er i rustfrit stål samt udvendige gevindstænger ved tøndebånd
Skorsten i rustfrit stål
Stakit til afskærmning af ovn afskærmer 100% af ovnen
Guide på Dansk samt monteringsvejledning (20 minutter, så kort tid tager det at montere)
2 års garanti
Bænke lavet af gran træ i kraftigt materiale
2 tøndebånd ca. 5 cm brede i rustfrit stål.
Bund lavet af træplanker, der er hele 39 mm
Bundprop med udvendig studs på 40 mm, så slange e.l. kan tilsluttes.
Klar til brug ved levering.
Ekstra udstyr (sammenlignet med Luksus model)
Ovn i rustfrit stål 3 konvektionsrør i ovn, der mindsker opvarmningstiden væsentligt
Trækanter omkring vildmarksbadet
Behandlet gratis med trætjæreolie (lysebrun) ved levering
Gratis indvendig drinksholder

Pris Ø 200 cm Vildmarksbad i rustfrit stål inkl. Fragt = 19.850kr
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4) Luksus Eksklusiv model - med boblebad
Et vildmarksbad med boblebad er den ultimative luxus og en skøn
måde at skabe et virkeligt populært udemiljø for familie og
venner både sommer og vinter. Her forener du udelivet med det
beroligende varme vand og boblernes masserende virkning.
Modellen Luksus Eksklusiv er udført i gran, der er smukt at se på
og har en god holdbarhed. Vi sørger for at behandle karret inden
levering. Modellen leveres komplet med bænke, brændeovn og
skorsten i rustfritstål samt spasystem med dyser og pumpe.
Desuden medfølger 5 liter gratis Trætjæreolie, ekstra gratis drinksholder.
Materiale- og indholdsbeskrivelse
Vildmarksbad i gran, stavene i tøndevæggen er 41 mm
Højde 110 cm - vægt 1,6 meter 200 kg. 1,8 250 kg. 2,0 300 kg. 2,2 350 kg. 2,4 400 kg.
Indvendig stålplade til ovn (skaber cirkulation, ikke rustfri, da den sidder indvendigt)
Udvendig stålplade til afdækning af ovn.
Alle indvendige skruer er i rustfrit stål samt udvendige gevindstænger ved tøndebånd
Skorsten i rustfrit stål
Stakit til afskærmning af ovn afskærmer 100% af ovnen
Guide på dansk samt monteringsvejledning (20 minutter, så kort tid tager det at montere)
2 års garanti
Bænke lavet af gran træ i kraftigt materiale 2 tøndebånd ca. 5 cm brede i rustfrit stål.
Bund lavet af træplanker, der er hele 39 mm
Bundprop med udvendig studs på 40 mm, så slange e.l. kan tilsluttes.
Ovn i rustfrit stål 3 konvektionsrør i ovn, der mindsker opvarmningstiden væsentligt
Trækanter omkring vildmarksbadet
Behandlet gratis med trætjæreolie (lysebrun) ved levering
Gratis indvendig drinksholder
Klar til brug ved levering.
Ekstra udstyr (sammenlignet med Luksus Plus model)
5 liter gratis Trætjæreolie (lysebrun ), værdi kr. 375
Spasystem med dyser og pumpe (boblebad i vildmarksbadet)
Afsætningsplads til drinks

Pris Ø 200cm Luksus eksklusiv model – med boblebad = 17.395kr
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5) Vildmarksbad - udvendig ovn
Få maksimal pladsudnyttelse i dit vildmarksbad med en udvendig
ovn. Oplev naturens farver og årstidernes skiften fra det
opvarmede vand i det flotte vildmarksbad i gran, der emmer af
nordisk charme og kvalitet. Med en udvendig brændeovn er der
ingen spildplads i badet. De kraftige bænke, der er udført i solidt
grantræ, går hele vejen rundt og giver et harmonisk og smukt
udtryk. Den tilhørende brændeovn har ekstra skorsten og gitter
omkring skorstenen. Badet monteres på 20 minutter og er klar til
brug.
Materiale- og indholdsbeskrivelse
Vildmarksbad i gran, stavene i tøndevæggen er 41 mm
Højde 110 cm Vægt 1,6 meter 200 kg. 1,8 250 kg. 2,0 300 kg. 2,2 350 kg. 2,4 400 kg.
Udvendig ovn i rustfristål - giver mere plads i vildmarksbadet
Alle indvendige skruer er i rustfrit stål samt udvendige gevindstænger ved tøndebånd
Skorsten i rustfrit stål
Guide på Dansk samt monteringsvejledning (20 minutter, så kort tid tager det at montere)
2 års garanti
Bænke lavet af gran træ i kraftigt materiale
2 tøndebånd ca. 5 cm brede i rustfrit stål.
Bund lavet af træplanker, der er hele 39 mm
Bundprop med udvendig studs på 40 mm, så slange e.l. kan tilsluttes.
Trækanter omkring vildmarksbadet
Behandlet gratis med trætjæreolie (lysebrun) ved levering
Klar til brug ved levering.

Pris ø200cm Model med udvendig ovn inkl. Fragt = 14.395 kr
6) Tilbehørspakke til vildmarksbade
De mest nødvendige tilbehørsprodukter til dit vildmarksbad.
For at gøre det nemmere for dig, har vi samlet det tilbehør, vores
kunder typisk køber til deres nye vildmarksbad. En standard
tilbehørspakke indeholder trappe med tre trin, dekorativt og
praktisk trælåg, askeskovl og pooltermometer.
Leveres kun sammen med et køb af et Vildmarksbad
Pris for tilbehørssæt = 1878 kr leveres sammen vildmarksbad
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7) Tilslutning på afløb.
Kuglehane, slange og afløbsrør som kobles på bundventilen under
Vildmandsbadet.
Pris for afløbstilslutning = 300 kr

*Alle priser er inkl. Moms *

Badekaret kan også lejes hos os.
Vi har et ø200cm stående i Kolding som kan afhentes på vores dertil indrettede trailer eller leveres
mod et beskedent beløb. Plads til 6-8 voksne.
Der følger flagermuslygter, tablet holder og dykpumpe med.
Pris for leje fredag kl. 16 – Søndag kl. 16 eks. Levering, brænde og vand = 1200kr
Se evt. Mere på www.Vildmænd.dk

Vi ser frem til at høre fra dig om dette tilbud har interesse

Mvh. Rasmus Østergaard - Vildmænd.dk
Mobil - 52 39 19 84
Mail – Rasmus@vildmaend.dk
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Lidt om Vildmarksbade
Vedligehold af vildmarksbade
Det er ret enkelt at vedligeholde et vildmarksbad. Fordi karret er lavet i træ, der jo er et
naturmateriale, kræves der kun et minimum af vedligehold. Du skal fx ikke bekymre dig om at tømme
karret i sommermånederne. Uden vand står træet og tørrer ud, så det anbefales, at du blot beholder
vandet i. Desuden er vandet med til at holde karrets form bedre. Det samme gør sig gældende om
vinteren.
Udvendigt skal du vedligeholde træværket med trætjæreolie – evt. blandet med linolie og terpentin –
to gange om året. Får du lyst til at rengøre vildmarksbadet indvendigt, skal du blot bruge brun sæbe
og vand. Og knofedt. Nemmere bliver det næsten ikke.
Monteringsvejledning
Har du også købt trælåg, er det monteret med 2-3 skruer på vildmarksbadets top. Det skal blot skrues af.
Montering af kamin (estimeret installationstid – max. 2 minutter) INFO: Ovnen er monteret. Ved alt der skal skrues fast, bør du bore for,
således at du først borer hullet med et bor, og så derefter skruer skruerne i, så holder det du skruer fast meget længere.Det eneste der skal
gøres er følgende: Sæt skorsten på røret fra ovnen Sæt ventilationspladen fast på indersiden af ovnen

Montering af stakit (estimeret installationstid – max. 10 minutter) Skru først drinksholder fast på stakittet. Husk det ikke må sættes højere
end vilmarksbadets kant eller kan låget ikke placeres som det skal. (2 skruer i alt). Skru skruerne i på siden af stakittet via skinnen, der i
forvejen er monteret på hver side af ovnen. (husk at bore for!) (4 eller 6 skruer i alt)
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Montering af udvendig slange (estimeret installationstid – max. 5 minutter) INFO: Dette er ikke nødvendigt, men hvis vandet, når det lukkes
ud, skal føres et andet sted hen, end hvor det vil, når proppen trækkes, så skal en slange (gerne med 90 grader bøjningsrør) monteres. Køb
en slange e.l. der matcher gevindet under vildmarksbadet (gevind er 40 mm). Monter slangen – Dette skal naturligvis gøres inden der
kommer vand i vildmarksbadet

Montering af Kanter (estimeret installationstid – max. 10 minutter) INFO: Kanterne kommer til at udgøre en fin trækant omkring
vildmarksbadets top. Trækanterne dækker hele vejen rundt, og med en lille plads/hul til at sætte askeskovl e.l. Husk at beskytte træet under
trækanterne inden kanterne sættes på. Placér først kanterne som de nogenlunde skal være, når de er monteret. Kanternes vinkler er lavet,
så kanterne kan flugte med vildmarksbadets kant. (en god ide er at starte på midten over for ovnen, så opnår du ofte det bedste resultat
HUSK at bore for, så du undgår kanterne flækker. Skru to skruer i hver trækant hele vejen rundt. Kanten bør flugte med vildmarksbadets
kant. (14 skruer ved 1,6 meter). Det er en god idé at vente med at montere trækanterne til karret er tæt, så vrides skruerne ikke, når
tøndebånd justeres.
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