
Oplev livets 
farver med vores

førsteklasses 
udendørs
spabade



INNOVATION. Vi gør en stor indsats for konstant at blive bedre ved et fortsat
samarbejde med et a landets førende universiteter (Kaunas Teknologiske Universitet). 
Vores seneste projekter omfatter et 3D-trykt Bluetooth termometer og 3D
visualiseringsteknologier, der hjælper klienterne med at bedre at forstå og vælge deres 
foretrukne SPA model. Lederskab i klientpleje. De avancerede klientplejesystemer, vi 
bruger, gør os i stand til at gennemgå processen for at opnå ISO 9001 standarden.
Da vi er blandt de 5% finansielt stærkeste virksomheder på det lokale marked, er vi 
meget opmærksomme på ISO akkreditering og på at være et anerkendt firma på
Europa-niveau.

Dr. Alb ertas K lovas, CEO af TimberIN MB

FØRSTEKLASSES KUNDESERVICE. Vi kan forvisse dig om, at du vil blive hjulpet 
gennem hvert trin i købsprocessen af højt uddannede og professionelle folk.
Det er vores mening, at kundeservice er et af de vigtigste aspekter af en vellykket 
forretning, så derfor prioriterer vi uddannelse! Som Hr. Horst Schulz, CEO of Starbucks, 
sagde engang, “Med mindre du har 100% kundetilfredsked, skal du gøre det bedre”, så 
vi forbedrer os konstant.

INGEN AGGRESSIV SALGSSTRATEGI. For os er førsteprioriteten at uddanne klienten, 
så man kan blive ekspert, før man får vildmarksbadet. Vi opdaterer vores websteder
med nye SPA modeller og ofte stillede spørgsmål og giver nyttige indblik i den
aktuelle lokale markedssituation.

KÆMPE UDVALG AF UDENDØRS SPA-BADE. Det glæder os at tilbyde et af de største 
og mest brugertilpasselige udvalg af SPA-bade online. Man kan vælge mellem over 20
forskellige modeller af vildmarksbade, 6 forskellige udendørs træbygninger og saunaer, 
såvel som 5 forskelligt designede brændefyrede varmeovne til vildmarksbade.

KVALITET OG TILLID. Kvalitet kommer sig af mange års erfaring. Vi vil gerne takke hver
eneste af jer, der fæster lid til os. Uanset om du er fra Storbritannien, Tyskland, Frankrig, 
Holland, Belgien, Danmark, Italien, Norge eller Sverige, er du ikke alene. Vi har tilfredse 
kunder over hele Europa. Men du behøver ikke at tage os på ordet, besøg os på 
http://www.timberin.com, vælg din nuværende beliggenhed og bed os om at give dig 
nogle kontakter, så du kan bekræfte anmeldelserne! Lyder det fair? Det synes vi!

VORES
HISTORIE



INDHOLD
 VORES HISTORIE

VILDMARKSBADE
- Wellness
- Vintage

- Træ
- Ofuro

- Terrasse
- Plast (pp)

SAUNAER TIL HAVEN
- Iglu

- Barrel
- Rektangulær

- Lodret
- Udendørs brusebad

BRÆNDEFYREDE
VARMEOVNE TIL

VILDMARKSBADE
TILGÆNGELIGE

MODIFIKATIONER

VILDMARKSBADE OG SAUNAER I TRÆ
til afslapning og sjov med familien

SE VORES
UDVALG CTION

Her hos TimberIN tilstræber vi harmoni mellem fremragende kvalitet og
konkurrencedygtig prissætning. Et bad i vores håndbyggede vildmarksbade
eller afslapning i vores rustikke saunaer vil helt sikkert blive din
yndlingsaktivitet i fritiden!



WELLNESS

Fantastisk at have et vildmarkskar her oppe i de italienske
bjerge. Det blev fløjet det sidste stykke op af bjerget og
står nu og lokker med varme bade. At sidde i vildmarkskar
med måne, stjerner, bjerge, frisk luft i lungerne og dejlig
afslappet krop i det varme vand - det kan anbefales.

Familie Fuglsang, Valle Antrona, Italien
Jeg elsker mit badekar!! Allerede den føste aften fik vi det
nemt stillet op og hoppet i det…. Herligt! Jeg vil gerne ha
lov at sige; Tak for god og prof betjening Og badekaret er
solidt og FLOT lavet!

Familie Hansen, Hillerød

Vi er meget glade for vores nye Vildmarksbad og hele
forløbet med bestilling, betaling og levering gik fint - havde
selv arrangeret en truck til aflæsning. Badet har flot finish,
dog har låget slået sig lidt. Med den isoleret version kan vi
bruge badet om aften og igen formiddag dagen efter
(skønt som vinterbader). Kan varmt anbefales
at handle hos Timber

Familie Lund, Gre�



WELLNESS MODELLEN

Luksuriøst design & upåkla�lig komfort
Diameter: Interior - 1850 mm; Eksteriør - 2050 mm
Højde på bænke: 300 mm
Foringstype: Glasfiber
2 fastspænding bånd af rustfrit stål
Ekstern vand-hane
Træ padle

VORESTOPSÆLGENDE  MODEL 

Ergonomiske sæder - koniske vægge og bænke

Blank glasfiber foring,
der er let at gøre ren

Smart design - alt udstyr
og alle forbindelser ligger
under panelerne

Integreret             varmeovn - sømfrit design

Hævet barnesæde

35

• Innen 850 mm
• Innen 950 mm

HØJDE:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ
• Eg

TRÆPANELER:

• Hvid
• Blå
• Grå
• Vælg din RAL

FORINGSFARVE:

• A
• B
• C

TRÆTRAPPER:

• Elektrisk 6 kW
YDERLIGERE OPVARMNING:

• 430
• 316

RUSTFRI STÅLTYPER:

• Vægge
• Bund

ISOLERING:

• Glasfiber
• Træ

LÅG:

• Luftboble massage
• Hydro massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR:

• Trækant
• Sort-malet
• Træ-kasse
• Skorstens-beskyttelse

TILBEHØR:

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER



VINTAGE

Vi har nu modtaget og indviet vores bad.
Det fungerer perfekt og vi nyder det i fulde drag.
Fyring i 2 timer og det har en perfekt
temperatur, så vi er alle glade.

Familie Nielsen, Spøttrup

Vi er bevet rigtig galde for vores nye vildmarksbad.
Det er super dejligt i en travl hverdag at kunne
slappe af hele familien, medens vi sidder og hygger
os sammen. Vi har set adskillige stjerneskud på en
smuk stille stjerneklar himmel. Når vores teenage
søn har haft karret fuld af vennerne i weekenden - er
vi glade for at vi fik et sandfilter med. Det giver rent
vand - så vi ikke behøver at skifte vandet hele
tiden. Vi glæder til fortsat mange hyggelige timer
med afslapning i vildmarksbadet, som vi synes lever
op til vore forventninger om udførelse og kvalitet.

Familie Elkjær, Roskilde



MODÈLE VINTAGE
Unikt rustikt design

Total højde: 1040 mm; Højde på bænke: 320 mm
Foringstype: Plast (PP)

2 fastspænding bånd af rustfrit stål
Slangetilslutning til at dræne det beskidte vand

Fås med forskellige
varmeapparater og i
forskellige størrelser Luksuriøs bred

trækant

Unik træfordakning
giver ekstra støtte

Enestående
overfladebehandling
(dobbelt vintage oliering)

Vælg en af fire forskellige typer af trapper

• Luftboble massage
• Hydro massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR

• Træ
• Træsol
• PP åben
• PP lukket

BÆNKE:

• 430
• 316

RUSTFRI STÅLTYPER:

• Vægge
• Bund

ISOLERING:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Hvid
• Blå
• Grå
• Sort

FORINGSFARVE:

• Stige
• A
• B
• C

TRÆTRAPPER:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEOVN:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:
TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER

• Træ-kasse
• Skorstens-beskyttelse
• Låg til intern varmeovn
• Trælåg
• Ekstern vand-hane
• Vand-resnings-sæt

TILBEHØR:

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.

VINTAGE MODELLEN



TRÆ

Vi har nu modtaget og fået installeret vores nye
vildmarksbad fra TimberIn. Det lever fuldt ud op til
forventningerne. Karret er flot lavet, med en fin
finish og til en god pris.

Familie By lov, Børkop

Vildmarksbadet er blevet brugt nogle gange og det
bringer lige stor glæde hos alle der har prøvet
det. Vi glæder os til at prøve det en
kold stjerneklar aften.

Familie Lauridsen



Autentisk badeoplevelse i en
tønde helt af træ

PEFC certificeret,
spildfrit tømmer fra
bæredygtige skove

Tre tøndebånd af
rustfrit stål

08TimberinTRÆ MODELLEN

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEOVN:

• Træ
• Træsol

BÆNKE:

• Træ-kasse
• Skorstens-beskyttelse
• Låg til intern varmeovn
• Trælåg
• Ekstern vand-hane
• Vand-resnings-sæt

TILBEHØR:

• Stige
• A
• B
• C

TRÆTRAPPER:

• Interne
• Externe
• Électrique

POÊLE: 

• 430
• 316

RUSTFRI STÅLTYPER:

• Luftboble massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR:

• Fuldt monteret
• Samlesæt

MONTERING:

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.

Fås som samlesæt

Et med naturen
Total højde: 1040 mm; Højde på bænke: 280 mm
Foringstype: Træ
2 fastspænding bånd af rustfrit stål
Slangetilslutning til at dræne det beskidte vand

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER



OFURO

Vi er meget glade for det det virker bare alt er som
aftalt og god service. Vi bruger det hver weekend
fra fredag og søndag med, jeg har isoleret det i
bunden med 50 mm flamingo det holder varmen
rigtigt godt til dagen efter, det er ikke meget
brænde der skal til dagen efter der går det hurtigt

Familie Hansen, Tune



OFURO MODELLEN

Fås som samlesæt
et sjovt gør-det-selv
projekt

Unik oval facon

Glasfiber, træ eller
Plast (PP) - valget er dit

Tøndebånd af rustfrit stål

Mindre kapacitet - den mest
øko-venlige model

Bare til jer to
Total højde: 1040 mm;

Foringstype: Glasfiber, Plast (PP), Træ
2 fastspænding bånd af rustfrit stål

Slangetilslutning til at dræne
det beskidte vand

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.

• Vægge
• Bund

ISOLERING:

• Luftboble massage
• Hydro massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR:

• Træ-kasse
• Skorstens-beskyttelse
• Trækant
• Låg til intern varmeovn
• Trælåg
• Ekstern vand-hane
• Vand-resnings-sæt

TILBEHØR:

• Fuldt monteret
• Samlesæt

MONTERING (TRÆOFURO):

• 430
• 316

RUSTFRI STÅLTYPER:   

• Træ
• Plast (PP)
• Glasfiber

FORINGSTYPE:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER: 

• Hvid
• Blå
• Grå
• Sort
• Vælg din RAL

FORINGSFARVE:

• Stige
• A
• B
• C

TRÆTRAPPER:

• Ekstern
• Elektrisk

VARMEOVN:

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER



TERRASSE

Vi er meget glade for vores nye hot-tub. Vi var meget
spændte på at få det leveret og se det “live”, så det var
fantastsik at få det hjem. Det er helt igennem god
kvalitet og flot design. Vi er meget tilfredse og kan varmt
anbefale dette vildmarksmad fra TimberIN til andre kunder.

Familie Johannesen, Rødovre

Badet lever 100 % op til mine forventninger og er nu
installeret til stor fornøjelse for hele familien.

Familie Bang, Vojens



TERRACE MODELLEN

• Intern
• Ekstern

VARMEOVN:

• Træ
• Glasfiber

HEGN FORAN OVNEN:

• Hvid
• Blå
• Grå
• Vælg din RAL

FORINGSFARVE:

• Luftboble massage
• Hydro massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR:

• Skorstens-beskyttelse
• Vand-resnings-sæt

TILBEHØR:

• 430
• 316 

RUSTFRI STÅLTYPER:

• Vægge
• Bund

ISOLERING:

• Glasfiber
• Træ

LÅG:

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.

En modern tilgang til en klassisk model
Diameter: Interior - 1850 mm; Eksteriør - 2150 mm
Højde: 1100 mm
Foringstype: Glasfiber
Let at installere
Glasfiber lukkede banker

Fås med eksternt
varmeapparat for at
gøre mere plads i badet

Der er utallige muligheder!
Grav denne model ned i
jorden, installer den på en
terasse eller hævet platform

Blank glasfiber foring, der er
let at gøre ren

Stort udvalg af valgfrie
SPA funktioner

Let i vægt - <100 kg

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:



PLAST (PP)

Stort udvalg af valgfrie
SPA funktioner

Så modtog vi endelig vores ventede vildmarksbad, karret
er rigtig flot ,det opvarmes på ca 3-4 timer ved helt
kold vand, karret virker helt efter hensigten.
Karret lever op til forventningerne

Familie J ensen

Da vi havde besluttet os for at købe et vildmarkskar til
haven søgte jeg meget rundt på nettet for at finde
den rigtige. Den fandt jeg hos Timberin og vildmarkskaret
har helt klart levet op til mine forventninger.
Ren forkælelse i haven til både store og små. Vi har købt
et luksus kar på 220 cm i diameter af gran og med
indvendig glasfiber, lukkede bænke og led lys.

Familie J epsen, Struer



CANADISK RØD CEDER MODEL

HÅNDLAVET
AF DEN FINESTE 

CANADISKE
RØDE

CEDERTRÆ

Stort udvalg af valgfrit
SPA udstyr

Luksuriøs bred
trækant

Skønhed, holdbarhed,
dimensionel stabilitet, vil ikke
slå sig, give sig eller rådne

Luksuriøs træbeklædning 
i canadisk rød ceder - det
mest bæredygtige
byggemateriale

Elegan�, når det er b edst
Total højde: 1040 mm; Højde på bænke: 320 mm
Foringstype: Plast (PP)
Trætype: Canadisk rød ceder
2 fastspænding bånd af rustfrit stål
Slangetilslutning til at dræne det beskidte vand

• Luftboble massage
• Hydro massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR:

• Træ
• Træsol
• PP åben
• PP lukket

BÆNKE:

• Stige
• A
• B
• C

TRÆTRAPPER:

• 430
• 316

RUSTFRI STÅLTYPER:

• Vægge
• Bund

ISOLERING:

• Hvid
• Blå
• Grå
• Sort

FORINGSFARVE:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEOVN:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETER:
TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:

• Træ-kasse
• Skorstens-beskyttelse
• Låg til intern varmeovn
• Trælåg
• Ekstern vand-hane
• Vand-resnings-sæt

TILBEHØR:

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.



FIRKANTET MODEL

Smart design, smuk i sin enkelthed
Total højde: 1040 mm;

Højde på bænke: 320 mm
Foringstype: Plast (PP)

2 fastspænding bånd af rustfrit stål
Slangetilslutning til at dræne det beskidte vand

Trætrapper A++ MEGA

Masser af
plads - plads til mellem
8 og 16 badende

Luksuriøs bred
trækant

Stort udvalg af
træbeklædninger

Moderne firkantet design

Vælg mellem gran, lærk, termotræ, eg
eller rød ceder til beklædning af karret

• Hvid
• Blå
• Grå
• Sort

FORINGSFARVE:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ
• Eg

TRÆPANELER:

• Vægge
• Bund

ISOLERING:

• Luftboble massage
• Hydro massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR:

• Træ-kasse
• Skorstens-beskyttelse
• Låg til intern varmeovn
• Trælåg
• Ekstern vand-hane
• Vand-resnings-sæt

TILBEHØR:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEOVN:

• Træ
• Træsol
• PP åben
• PP lukket

BÆNKE:

• 430
• 316

RUSTFRI STÅLTYPER:

• 1600x1600
• 1800x1800
• 2000x2000
• 2200x2200

MÅLING:
TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.



FIRKANTET MODEL
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RUND MODEL

Fra et hyggeligt kar
på 1600 mm til et
rummeligt et på 2200
mm - vælg den
størrelse, der passer
bedst til dine behov

Blank plast (PP) foring

Klassisk rund facon

Luksuriøs bred trækant

Total højde: 1040 mm
Højde på bænke: 320 mm
Foringstype: Plast (PP)
2 fastspænding bånd af rustfrit stål
Slangetilslutning til at dræne det beskidte vand

Mere information om justeringerne kan findes på s.27.

• Træ-kasse
• Skorstens-beskyttelse
• Låg til intern varmeovn
• Trælåg
• Ekstern vand-hane
• Vand-resnings-sæt

TILBEHØR:

• Træ
• Træsol
• PP åben
• PP lukket

BÆNKE:

• Luftboble massage
• Hydro massage
• LED lys
• Vand-filtrering

SPA UDSTYR:

• Intern
• Ekstern
• Elektrisk

VARMEOVN:

• 430
• 316

RUSTFRI STÅLTYPER:

• Vægge
• Bund

ISOLERING:

• Hvid
• Blå
• Grå
• Sort

FORINGSFARVE:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Stige
• A
• B
• C

TRÆTRAPPER:

• 1600
• 1800
• 2000
• 2200

DIAMETER:
TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:En fornøjelse for hele familien



SAUNAER TIL HAVEN
17

Saunaen er i perfekt stand og fungerer upåklageligt.
Vi er meget tilfredse med saunaen.

Familie Wallentino, Rude

Vores sauna er 3 meter med udendørs terrasse. Den er udført
i ubehandlet fyrretræ. Jeg besluttede mig for at give min
mand en udendørs sauna til hans 50-års fødselsdag.
Efter grundige undersøgelser og besøg på mange web sites,
valgte jeg at bestille saunaen hos TimberIn. Det var et
godt valg. Forløbet fra bestilling, betaling og levering var
meget professionelt håndteret af TimberIn. Vognmanden kom
med samlesættet til aftalt tid. Han var venlig og hjælpsom.
Aflæsningen af gavlene og bunden kræver 4 stærke mænd.
De øvrige dele er nemme at håndtere. Vi har placeret saunaen
på et fundament af betonsten. Vi nyder at bruge saunaen.
Efter ca. 1 times fyring opnås en temperatur på 90 grader.
Tag en bakke med drikkevarer med til terrassen!
Det er super hyggeligt imellem pauserne.

Familie Quaade, Gre�
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Dekoreret i træ

Stort sauna rum

Spidst tag kan klare
betydelige snefald

Fås som samlesæt

Taget fås i tre farver

Sauna i hyttestil
Højde: 2400 mm, bredde: 2350 mm
Gulv - træ 40 mm, vægge - træ 45 mm
Imprægneret uden mure
Dekorativ gesims

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LÆNGDE:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Harvia M3
• Harvia M3 SL
• Elektrisk Harvia VEGA

HARVIA VARMEAPPARAT:

• Fuldt monteret
• Samlesæt

MONTERING:

• Halvt panorama-vindue
• Fuldt panorama-vindue
• LED lys
• Vand-tank
• Harvia sauna sæt

TILBEHØR:

• Baldakin
• Omklædningsrum
• Sauna rum

GRUNDPLAN:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAG FARVE:

• Fuld trædør
• Glasdør

DØR:

Mere information om justeringerne kan findes på s. 26.

ILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:



BARREL MODELLEN
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Taget fås i tre farver

Fås med halvt eller fuldt
panoramavindue

Åben grundstruktur for
bedre luftgennemstrømning

Tøndebånd,
hængsler og
beslag af
rustfrit stål

Unik tøndefacon

Fås som samlesæt

Ikonisk nordisk design
Fastspændingsbånd af rustfrit stål
Vægtykkelse: 45 mm
Imprægneret uden mure
Dekorativ gesims

• 1900 mm
• 2200 mm

DIAMETER:

• Harvia M3
• Harvia M3 SL
• Elektrisk Harvia VEGA

HARVIA VARMEAPPARAT:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Fuld trædør
• Glasdør

DØR:

• Halvt panorama-vindue
• Fuldt panorama-vindue
• LED lys
• Vand-tank
• Harvia sauna sæt

TILBEHØR:

• Fuldt monteret
• Samlesæt

MONTERING:

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LÆNGDE:

• Baldakin
• Omklædningsrum
• Sauna rum

GRUNDPLAN:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAG FARVE:

Mere information om justeringerne kan findes på s. 26

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:



08Timberin
REKTANGULÆR MODEL
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Fås med panoramavindue I
begge ender

Unikt design,
bedre plads

Dekoreret
i træ

Moderne og rummelig
Højde: 2400 mm, bredde: 2350 mm
Gulv: træ 40 mm, vægge: træ 45 mm
Imprægneret uden mure
Dekorativ gesims

Taget fås i tre farver

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LÆNGDE:

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Harvia M3
• Harvia M3 SL
• Elektrisk Harvia VEGA

HARVIA VARMEAPPARAT:

• Halvt panorama-vindue
• Fuldt panorama-vindue
• LED lys
• Vand-tank
• Harvia sauna sæt

TILBEHØR:

• Omklædningsrum
• Sauna rum

GRUNDPLAN:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAG FARVE:

• Fuld trædør
• Glasdør

DØR:

• Fuldt monteret
MONTERING:

Mere information om justeringerne kan findes på s. 26

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:



LODRET MODEL

Ideel hvor der er mindre p lads
Diameter: 1900 mm; højde: 2400 mm
Gulv: træ 40 mm; Vægge: træ 45 mm
Imprægneret uden mure

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Harvia M3
• Harvia M3 SL
• Elektrisk Harvia VEGA

HARVIA VARMEAPPARAT:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAG FARVE:

• LED lys
• Vand-tank
• Harvia sauna sæt

TILBEHØR:

• Fuldt monteret
• Samlesæt

MONTERING:

Mere information om justeringerne kan findes på s. 26

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:

21

En perfekt løsning til
trange steder

Spidst tag

Taget fås i tre farver

4 vinduer - masser af lys

Bliver hurtigt opvarmet

Vælg mellem gran, lærk og
termotræ til saunaen
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Fås åben eller med tagspåner

Vælg mellem gran, lærk
og termotræ for at matche

din sauna

Fås som samlesæt

Brusehoved
med flex slange

Imprægnerede
ydervægge

Passer p erfekt til saunaen
Imprægneret uden mure
Fastspændingsbånd af rustfrit stål
Bruser hoved med slange
Diameter: 1000 mm
Højde: 2000 mm
Vægtykkelse: 45 mm

• Gran
• Lærk
• Termo-træ

TRÆPANELER:

• Sort
• Brun
• Grøn

TAG FARVE:

• Træ
• Åben

BRUSERDØR:

• Dækket i træspåner
• Åben

BRUSERTAG:

• Fuldt monteret
• Samlesæt

MONTERING:

Mere information om justeringerne kan findes på s. 26

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER:



BRÆNDEFYREDE VARMEOVNETIL VILDMARKSBADE

23Timberin

REKTANGULÆRE
UDVENDIG OVN
Vores mest populære eksterne varmeovn

28 3522
OCTOGONAL UDVENDIG OVN
Mere effektiv varmeoverførsel via det otte-kantede design

28 3522

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

Mere information om justeringerne kan findes på s.26

ALLE VARMEOVNE FÅS I ET UDVALG AF STENFARVER:



BRÆNDEFYREDE VARMEOVNETIL VILDMARKSBADE

24Timberin

REKTANGULÆRE
UDVENDIG OVN

INTERN OVN
Intern varme ovn. Fylder meget lidt, men bliver hurtigt varm

22 2618

RUND UDVENDIG OVN
Vores mest effective model - op til 40kW

24 4020



TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER FOR VARMEOVNE

Ikke egnet til klor, bromid, active
iltbehandlinger og stærke saltbehandlinger. 
Brug kun med ikkeabrasiv vandbehandling.

Enormt holdbar og egnet til brug med klor,
bromid, active iltbehandlinger og stærke
saltbehandlinger. Anbefales til kystklimaer
og steder med hårdt vand.

RUSTFRI STÅLTYPER TILBEHØR
DØR MED GLASPANEL

SKORSTENSBESKYTTELSE

ASKESKOVL OG RIVE

REKTANGULÆRE UDVENDIG OVN

28 KW: Bredde: 380 mm; 
Højde: 550 mm; 
Længde: 800 mm; 50 kg.

35 KW: Bredde: 380 mm; 
Højde: 550 mm;
Længde: 1050 mm; 70 kg.

28

35

22 KW: Bredde: 380 mm; Højde: 550 mm; 
Længde: 550 mm; 40 kg.22

RUND UDVENDIG OVN

20 KW: Bredde: 430 mm; Højde: 530 mm; 
Længde: 670 mm; 40 kg.

24 KW: Bredde: 480 mm; 
Højde: 580 mm; 
Længde: 750 mm; 50 kg

40 KW: Bredde: 600 mm; 
Højde: 700 mm; 
Længde: 950 mm; 100 kg

24

40

20

OCTOGONAL UDVENDIG OVN

22 KW: Bredde: 480 mm; Højde: 680 mm; 
Længde: 550 mm; 42 kg.

28 KW: Bredde: 480 mm; 
Højde: 680 mm; 
Længde: 750 mm; 55 kg.

35 KW: Bredde: 480 mm; 
Højde: 680 mm; 
Længde: 900 mm; 70 kg.

28

35

22

22 KW: Bredde: 600 mm; 
Højde: 850 mm; 
Længde: 300 mm; 40 kg.

26 KW: Bredde: 600 mm;
Højde: 900 mm;
Længde: 300 mm; 50 kg.

22

26

18 KW: Bredde: 600 mm; Højde: 700 mm; 
Længde: 300 mm; 30 kg.18

INTERN OVN

ALLE VARMEOVNE FÅS I ET UDVALG AF STENFARVER:

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

430

316



TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER FOR SAUNAER TIL HAVEN

DIAMETER

1900 
mm

2200 
mm Kun tøndesaunaen

GRAN: Siberisk gran er det perfekte 
valg for de fleste klimaer. Lys tone.

LÆRK: Lærk er meget modstandsdygtig 
over for insekter og råd. Kornet tekstur. 
Lys tone.

TERMOTRÆ: Termotræ behandles ved høje 
temperature for at lukke træets porer. Yderst 
modstandsdygtigt over for råd og misformning. 
Mørk tone.

TRÆPANELER

M3: Træfyret varmeovn, der står inde i
sauna rummet.

SL: Træfyret varmeovn, der installeres på
saunaens bagvæg med døren udad, så
man nemt kann opvarme saunaen fra et
andet rum eller fra uden for bygningen.

VEGA: Elektrisk varmeovn. Kan installeres på
saunaens bagvæg eller på et separat
monteringsstativ.

HARVIA VARMEAPPARAT

SORT

BRUN

GRØN

TAG FARVE

ÅBEN

FULD
TRÆDØR

BRUSERDØR

ÅBEN

DÆKKET I TRÆSPÅNE

BRUSERTAG

FULD TRÆDØR

GLASDØR

DØR

MONTERING

SAMLESÆT:
Leveres i en flad pakke
som gør-det-selv projekt.

FULDT MONTERET:
Leveres fuldt monteret. GRUNDPLAN

BALDAKIN: En terrasse foran saunaen med
bænke på begge sider.

OMKLÆDNI NGSRUM: Et praktisk sted at 
skifte tøj på vej ind i eller ud af saunaen. 
Anbefalet minimumslængde - 1 m.

SAUNA RUM: Et sauna rum med lange bænke
på begge sider. Vælg den længde, der
passer bedst til dine behov - fra 2 m til 5 m!

TILBEHØR

HARVIA - SAUNA SET

HALVT PANORAMAVINDUE:
Nyd omgivelserne gennem et halvt eller 
fuldt panoramavindue installeret bagest
I saunaen.

FULDT PANORAMAVINDUE:
Nyd omgivelserne gennem et halvt eller 
fuldt panoramavindue installeret bagest
I saunaen.

LED LYS: LED lys installeres under 
bænkene I saunarummet.

VANDTANK:
En vandtank installers oven på en
træfyret ovn for at skabe damp.

LÆNGDE

2000 
mm

3000 
mm

4000 
mm

5000 
mm



NY 3D-PRINT BLUETOOTH

Vi er spændte på at annoncere Lanceringen af vores bluetooth termometer - en revolutionær opfindelse, der simplificerer
opvarmningen af badekar. Dette termometer er et produkt af vores samarbejde med Kaunas University of Technology (KTU),

der har til formål at bringe innovation til udendørs spa. Bluetooth termometeret vil blive inkluderet som en gratis gave sammen med
alle vores fiber glass-modeller I en begrænset tidsperiode.

Hvordan virker det? Med termometeret følger en applikation “TimberTemp”, som du kan downloade gratis fra vores Google Play store til 
Android eller fra iTunes til iOs enheder. Forbind termometeret til din telefon gennem Bluetooth, placeret det I badekarret og følg

temperaturen med din applikation. Applikationen tillader dig jeg kan indstille hvor ofte du vil have, at termometeret skal
rapportere temperaturen til dig.

Lad os sige du gerne vil have vandet varmet op til 38 °. Sætter temperaturen ind I applikationen, og den vil informere dig, når vandet
varmer op. Denne egenskab er også meget brugbar gennem de kolde måneder. Hvis du er bekymret for, at vandet I badekarret

måske fryser natten over, sætter du temperaturen til 0 °, hvorefter du vil blive notificeret,
hvis vandet køles ned til den temperatur og skal tømmes

SCAN QR KODEN
FOR MERE

INFORMATION



GRAN: Siberisk gran er det perfekte valg 
for de fleste klimaer. Lys tone.

LÆRK: Lærk er meget modstandsdygtig over
for insekter og råd. Kornet tekstur. Lys tone.

TERMOTRÆ: Termotræ behandles ved høje
temperature for at lukke træets porer. Yderst 
modstandsdygtigt over for råd og misformning. 
Mørk tone.

EG: Eg er et luksuriøst valg. Opsuger meget
vand og har er derfor tilbøjeligt til at krybe og
udvide sig, kræver derfor mere vedligeholdelse. 
Mellemtone.

RØD EG CEDER: Rød ceder betragtes som 
verdens mest bæredygtige byggemateriale. Vil 
ikke slå sig, krybe eller rådne.

1600 
mm

Til 4-6
personer

2000 
mm

Til 8-10
personer

1800 
mm

Til 6-8
personer

2200 
mm

Til 10-12
personer

HØJDE

850
mm 950 

mm
Kun Wellness
modellen

TRÆPANELER FORINGSFARVE

Hvid Blå Grå Sort

Vælg din farve fra RAL paletten
(kun for glasfiber modeller).

BÆNKE

TRÆ: Bænke helt i træ.

TRÆSOL: Træsol - bænkebrædderne 
arrangeres, så de ligner solstråler.

PP ÅBEN: Åbne plast (PP) bænke - mere 
plads til fødderne.

PP LUKKET: Lukkede plast (PP)
bænke - økovenligt valg, der skal mindre 
vand til for at fylde vildmarksbadet.

FORINGSTYPE
TRÆ: Helt naturlig oplevelse, ingen kunstige
indbyggede materialer. Kræver mere
vedligeholdelse.

PLAST (PP): Glat plast (pp) overflade.
Meget brugertilpasselig - 4 størrelser og 3
bænketyper. Nem at rengøre eller
vedligeholde.

GLASFIBER: Blank glasfiber overflade.
Nem at gøre ren og meget holdbar. Glasfiber
foringen er støbt og glat. Kun en størrelse.

VARMEOVN
INTERN: Hele vildmarksbadet med
ovn fylder mindre.

EKSTERN: Mere plads inden i karret.

ELEKTRISK: 6kW elektrisk varmeovn, monteres 
på væggen af vildmarksbadet. Leveres
med vandpumpe.6

TRÆTRAPPER

STIGE:

B

A

C

LÅG

TRÆ

GLASFIBER:
Kun til glasfiber modeller

SPA UDSTYR
LED LYS: Fås I 5 udskiftelige
farver - rød, blå, grøn, gul, lilla.

LUFTBOBLE MASSAGE: 12 dyser installeres 
i væggene på vildmarksbadet og giver en 
blid og lindrende massage.

HYDRO MASSAGE: 6 kraftige dyser 
masserer kroppen vandret med stor kraft.

VANDFILTRERING: Effektiv
vandfiltreringsenhed - filtret gør, hvad ingen 
kemisk behandling kan - filtrerer
små partikler fra.

TILBEHØR

TRÆKANT: Luksuriøs trækant
for øget komfort.

SORTMALET: Sortmalet for et flot
og moderne look.

TRÆKASSE: Trækasse til at dække
filtreringseller luft/hydrormassage udstyr.

SKORSTENSBESKYTTELS: 
Beskyttelse mod forbrændinger i
rustfrit stål omkring skorstenen.

LÅG TIL INTERN VARMEOVN: Rustfrit stål 
låg til intern ovn som beskyttelse mod 
miljøforhold.

EKSTERN VANDHANE: Ekstern vandhane
med kugleventil til hurtig tømning af karret.
Kan tilsluttes en længere slange.

ISOLERING
BUND:
Kun til glasfiber og plast (PP) modeller.

VÆGGE

TILGÆNGELIGE MODIFIKATIONER FOR VILDMARKSBADE

DIAMETER

MONTERING

SAMLESÆT:
Leveres i flad pakke
som gør-det-selv projekt.

FULDT MONTERET:
Leveres fuldt monteret.



3D MODEL VÆRKTØJ TIL
VILMARKSBADE KOMMER SNART!

www.timb erin.com
TimberIN MB

00370) 61913266 I +44 (0)7596 195196
sales@timberin.com
www.timberin.com

Efter flere overvejelser samt research af markedet
faldt valget på Timberin Efter en snak med deres
salgs afdeling, blev vi hurtigt overbevist og valget var
taget Vi faldt for deres mange muligheder for at lave
tilvalg, således at vi fik lige hvad vi ønskede Go
service, hurtig levering, levering til aftalt tid, yderst
flot finish, super kvalitet Kan kun anbefale andre til
at handle med TimberIN.

Familie Møller, Langå

Ville helt klart anbefale det! Det første vildmarksbad
bliver nu afprøvet i dansk vejr, og det er stadig virkelig
dejligt. Dette selskab leverer boblebade af høj kvalitet,
så vi er godt tilfredse med den første demo. Vi købte
Deluxe modellen, og dette bad fås med et komplet
sæt udstyr. Vi tilføjede ekstra rør. Vi kontaktede dem
via mail, fik hurtigt svar, og de besvarede alle vores
spørgsmål.

Familie Ostrup, Silkeborg

SUPER fin betjening og service fra jeres side. Jeg har
følt mig tryg ved handelen hele vejen og i arbejder
yderst professionelt. Alle aftaler om produktion og
levering har været overholdt 100%. Selv leveringsdatoen 
i Sverige som jeg var meget usikker på om i kunne
overholde pga. den lange køreafstand
fra Lithauen - blev holdt.

Familie Rahb ek, U lri�hamn, S�ri�


