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ESKALADA PP BADTUNNOR PRISLISTA- 2017 – I

BADTUNNOR **
KOD BENÄMNING PRIS BESKRIVNING EXEMPELBILD

PHS110160* Badtunna 110x160cm (oval)

PHS150* Badtunna  Ø150 cm

PHS160* Badtunna  Ø160 cm

PHS170* Badtunna  Ø170 cm

PHS180* Badtunna  Ø180 cm

PHS190* Badtunna  Ø190 cm

PHS200 Badtunna  Ø200 cm
** Kamin och lock ingår ej i priset .

PHS220* Badtunna  Ø220 cm

Svensk återförsäljare: Hedlunds Skogsenergi, Hällebo 176, 697 91 Pålsboda  Orgnr: 550420-6672, E-post: gosta@skogsenergi.eu   Telnr: 
070-3244056,  Hemsida: www.skogsenergi.eu

Tillverkare: Eskalada ir Ko, Litauen

Alla priser är inklusive moms, beroende på leveransort kan frakttillägg tillkomma. Priser gäller tills vidare.
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14 500 kr

PP (plast) badtunna, granpanel i yttervägg, överkant, trappa, 
skyddsgaller av trä (med hylla) om valet är invändig kamin, 

träbänkar, 2 ringar av rostfritt stål. 

15 500 kr

16 000 kr

16 500 kr

17 000 kr

18 000 kr

18 500 kr

20 000 kr

mailto:gosta@skogsenergi.eu
http://www.skogsenergi.eu/
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PHL110160* Badtunna  110x160cm (oval)

PHL150* Badtunna  Ø150 cm

PHL160* Badtunna  Ø160 cm

PHL170* Badtunna  Ø170 cm

PHL180* Badtunna Ø180 cm

PHL190* Badtunna  Ø190 cm

PHL200* Badtunna  Ø200 cm
** Kamin och lock ingår ej i priset.

PHL220* Badtunna  Ø220 cm

PHT110160* Badtunna 110x160cm (oval)

PHT150* Badtunna Ø150 cm

PHT160* Badtunna Ø160 cm

PHT170* Badtunna Ø170 cm

PHT180* Badtunna Ø180 cm

PHT190* Badtunna Ø190 cm

PHT200* Badtunna Ø200 cm
** Kamin och lock ingår ej i priset.

PHT220* Badtunna Ø220 cm

Badtunna Ø200 cm
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16 500 kr

PP (plast) badtunna, lärkpanel i yttervägg, överkant, trappa, 
skyddsgaller av trä (med hylla) om valet är invändig kamin, 

träbänkar, 2 ringar av rostfritt stål. 

18 000 kr

18 200 kr

18 500 kr

19 500 kr

20 000 kr

21 000 kr

22 600 kr
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16 500 kr

PP (plast) badtunna, Thermoträ i yttervägg, överkant, trappa, 
skyddsgaller av trä (med hylla) om valet är invändig kamin, 

träbänkar, 2 ringar av rostfritt stål. 

18 000 kr

18 200 kr

18 500 kr

19 500 kr

20 000 kr

21 000 kr

22 600 kr

24 700 kr

PP (plast) badtunna, granpanel i yttervägg, överkant, trappa,  
träbänkar, 2 ringar av rostfritt stål.    Inklusive utvändig kamin i 
rostfritt stål. 1,5 mm plåttjocklek, kvalité 430.                             
            Tillägg 700 kr för plåtkvalité 304.

*Välj färg på plast: B - blå, G - grå, Bl - Svart. Bokstäverna (B, G  eller Bl) för vald färg anges i stället för symbolen * efter produktkoden.
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BADTUNNEKAMINER
KOD BENÄMNING PRIS BESKRIVNING EXEMPELBILD
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HSS43015P6 Invändig kamin

HSS30415P6 Invändig kamin

HSS30420P6 Invändig kamin

HSS31615P6 Invändig kamin

HAL30P6 Invändig kamin

*I priset ingår 2m skorsten (129mm diameter) med regnskydd (0.5 mm plåttjocklek, kvalité: 304)
*Priset gäller när kaminen beställs samtidigt med badtunna.

3 080 kr Rostfritt stål tjocklek 1,5 mm, kvalité: 430, 6 vattencirkulationspipor.  2 extra 
vattencirkulationspipor tillägg 400 kr (ändra sista kodsiffran till 8) 

4 300 kr Rostfritt stål tjocklek 1,5 mm, kvalité: 304, 6 vattencirkulationspipor.  2 extra 
vattencirkulationspipor tillägg 400 kr (ändra sista kodsiffran till 8)

4 900 kr Rostfritt stål tjocklek 2 mm, kvalité: 430, 6 vattencirkulationspipor.  2 extra 
vattencirkulationspipor tillägg 400 kr (ändra sista kodsiffran till 8)

5 800 kr
Rostfritt stål tjocklek 2 mm, kvalité: 316 (klorresistent), 6 
vattencirkulationspipor.  2 extra vattencirkulationspipor tillägg 400 kr (ändra 
sista kodsiffran till 8)

M
ar
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4 900 kr Marinaluminium tjocklek 3 mm, kvalité: marin, 6 vattencirkulationspipor. Extra 
2 vattencirkulationspipor + 400 kr (ändra sista kodsiffran till 8)



4

ESKALADA PP BADTUNNOR MINI PRISLISTA- 2017 – I

BADTUNNOR MINI **
KOD BENÄMNING PRIS BESKRIVNING EXEMPELBILD

PHS100*

Lasering av träpanelen +650 Kr

PHL100*

Lasering av träpanelen +650 Kr

Svensk återförsäljare: Hedlunds Skogsenergi, Hällebo 176, 697 91 Pålsboda  Orgnr: 550420-6672, E-post: gosta@skogsenergi.eu   Telnr: 
070-3244056,  Hemsida: www.skogsenergi.eu

Tillverkare: Eskalada ir Ko, Litauen

Alla priser är inklusive moms, beroende på leveransort kan frakttillägg tillkomma. Priser gäller tills vidare.

G
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Badtunna mini Ø100 cm
7 500 kr

PP (plast) badtunna, granpanel: yttervägg, överkant, trappa, 
plastbänk, 2 ringar av rostfritt stål. Plastens färg kan väljas: blå, 

grå eller svart.

L
är
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Badtunna mini  Ø100 cm
8 400 kr

PP (plast) badtunna, lärkpanel: yttervägg, överkant, trappa, 
plastbänk, 2 ringar av rostfritt stål. Plastens färg kan väljas: blå, 

grå eller svart.

mailto:gosta@skogsenergi.eu
http://www.skogsenergi.eu/
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PHT100*

Lasering av träpanelen +650 Kr

T
h

er
m

op
an

el

Badtunna mini Ø100 cm
8 400 kr

PP (plast) badtunna, thermopanel: yttervägg, överkant, trappa, 
plastbänk, 2 ringar av rostfritt stål. Plastens färg kan väljas: blå, 

grå eller svart.

*Välj färg på plast: B - blå, G - grå, Bl - Svart. Bokstäverna (B, G  eller Bl) för vald färg anges i stället för symbolen * efter produktkoden.



6

ESKALADA PP BADTUNNOR TILLBEHÖR PRISLISTA- 2017 – I
Alla priser är inklusive moms och frakt vid samtidigt köp av badtunna. Priser gäller tills vidare.

BADTUNNELOCK
KOD BENÄMNING PRIS BESKRIVNING EXEMPELBILD

L
oc

k

HWC Trälock 800 kr

HWC* Trälock * * Vid beställning av separat lock, begär prisuppgift.

HWCAH Trälock över invändig kamin 800 kr

HWCPP

Svensk återförsäljare: Hedlunds Skogsenergi, Hällebo 176, 697 91 Pålsboda  Orgnr: 550420-6672, E-post: gosta@skogsenergi.eu 
Telnr: 070-3244056,  Hemsida: www.skogsenergi.eu

Tillverkare: Eskalada ir Ko, Litauen

Locket tillverkas i utförande passande beställd badtunna, 
(samma diameter och träslag). *Priset gäller när locket 
beställs samtidigt med badtunna.

Locket tillverkas i utförande passande beställd badtunna, 
(samma diameter och träslag). *Priset gäller när locket 
beställs samtidigt med badtunna.

Trälock med insida 
kondensisolerad med plast.

1 400 kr

Trälock med insida klädd med polypropylen (2 mm tjocklek). 
Locket tillverkas i utförande passande beställd badtunna, 
(samma diameter och träslag). *Priset gäller när locket 
beställs samtidigt med badtunna.

mailto:gosta@skogsenergi.eu
http://www.skogsenergi.eu/
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SSCAH

PB Sittbänk i plast 800 kr

Rostfritt lock över invändig 
kamin

1 000 kr

Locket tillverkas i utförande passande beställd 
badtunna. Rostfritt stål tjocklek  1,0 mm, kvalité: 430. 
*Priset gäller när locket beställs samtidigt med 
badtunna.

Sittbänk i plast 8mm polypropylen (standard modell är 
utrustad med sittbänk i trä). *Priset gäller vid 
beställning samtidigt med badtunna.
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BADTUNNETILLBEHÖR
KOD BENÄMNING PRIS BESKRIVNING EXEMPELBILD

CP Värmeskydd för skorsten 750 kr

WP 300 kr

AS Askskyffel 300 kr

SWS Specialhylla för flaskor 600 kr

WE Bredare överkant 600 kr

Skyddar från brännrisk (går runt skorstensröret). 
Rostfritt stål 0,5 mm, kvalité: 430. *Priset gäller när 
locket beställs samtidigt med badtunna.

Omrörningspaddel
Träpaddel för omrörning. Träslag: Gran. *Priset gäller 

vid beställning samtidigt med badtunna.

Askskyffel för rengöring av kaminen. Svart metall, 
lackerad. *Priset gäller vid beställning samtidigt med 

badtunna.

Specialhylla för flaskor (4 eller 6 hål – beroende på 
badtunnans diameter). *Priset gäller vid beställning 

samtidigt med badtunna.

Bredare överkant på badtunnan (12cm). Standard - 9 cm 
bredd. *Priset gäller vid beställning samtidigt med 
badtunna.
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HWP Lackering av badtunna

HWI Impregnering av badtunna 600 kr

1 300 kr
Lackering i vald kulör. Trädetaljerna lackeras före 
montage, lackeras på båda sidor. *Priset gäller vid 
beställning samtidigt med badtunna.

Trädetaljer impregneras på båda sidor. Impregneringen 
sker före montage. Valbara kulörer: ljusbrunt eller 
färglöst. *Priset gäller vid beställning samtidigt med 
badtunna.
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BADTUNNETILLBEHÖR
KOD BENÄMNING PRIS BESKRIVNING EXEMPELBILD

EC Extra rökrör 350 kr

A
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SWR15 Extra vattenavtappning (i vägg) 300 kr

SWR34 Extra vattenavtappning (i vägg) 350 kr

B
u

b
b
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BS Bubbelsystem utan box

BSB Bubbelsystem med box

Extra rökrör 1 meter längd (0,5 mm plåttjocklek, 
kvalité: 304). *Priset gäller vid beställning samtidigt 
med badtunna.

Extra vattenavtappning (i vägg) med  ventil och ~ 15 
mm innerdiameter. *Priset gäller vid beställning 
samtidigt med badtunna.

Extra vattenavtappning (i vägg) med  ventil och ~ 20 
mm innerdiameter. *Priset gäller vid beställning 
samtidigt med badtunna.

7 100 kr

Bubbelsystem (utan box, fri ej inkopplad 
blåsanslutning ). 6-9 munstycken, beroende på storlek 
på badtunna. Blåsare 500W (tre hastigheter, tillverkare: 
USA). *Priset gäller vid beställning samtidigt med 
badtunna.

8 750 kr

Bubbelsystem (blåsare i PP box, snygg PP box med trä 
på utsida) 6-9 munstycken, beroende på storlek på 
badtunna. Blåsare 500W (tre hastigheter, tillverkare: 
USA). *Priset gäller vid beställning samtidigt med 
badtunna.
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WIN Väggisolering 600 kr

HPDG 600 kr

Väggisolering med 3 cm foam polystyren (isoleringen 
placerad mellan träväggen och plastvägg PP). *Priset 
gäller vid beställning samtidigt med badtunna.

Badtunnan avsedd för delvis 
nedgrävning i mark

Badtunnan avsedd för delvis nedgrävning i mark (50 cm 
vägg av trä, därunder isolerad med  50 mm polystyren 
foam). Ej försedd med trappa. *Priset gäller vid 
beställning samtidigt med badtunna.
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BADTUNNETILLBEHÖR
KOD BENÄMNING PRIS BESKRIVNING EXEMPELBILD
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SSSA

SSLA

SSTA

SSSC*

SSLC*

Specialtrappa i Granträ med två 
steg/2

2 500 kr
En speciel tvåstegs trappa. Typ A. Träslag: Gran *Priset 
gäller när trappan beställs samtidigt med badtunna i 
stället för standardtrappa. Träslag: Gran. 

Specialtrappa i Lärkträ med två 
steg/2

2 800 kr
En speciel tvåstegs trappa. Typ A. Träslag: Lärk *Priset 
gäller när trappan beställs samtidigt med badtunna i 
stället för standardtrappa. Träslag: Lärk. 

Specialtrappa i Thermoträ med 
två steg/2

3 200 kr

En speciel tvåstegs trappa. Typ A. Träslag: Thermoträ 
*Priset gäller när trappan beställs samtidigt med 
badtunna i stället för standardtrappa. Träslag: 
Thermoträ. 

Specialtrappa i Granträ med tre 
steg/3

2 500 kr
En speciel trestegs trappa. Typ C. Träslag: Gran *Priset 
gäller när trappan beställs samtidigt med badtunna i 
stället för standardtrappa. Träslag: Gran. 

Specialtrappa i Lärkträ med tre 
steg/3

2 800 kr
En speciel trestegs trappa. Typ C. Träslag: Lärk *Priset 
gäller när trappan beställs samtidigt med badtunna i 
stället för standardtrappa. Träslag: Lärk. 
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SSTC*

SPS5 Special Plasthylla

HLL1 Led belysning

HLL2 Led belysning

Specialtrappa i Thermoträ med 
tre steg/3

3 200 kr

En speciel trestegs trappa. Typ C. Träslag: Thermoträ 
*Priset gäller när trappan beställs samtidigt med 
badtunna i stället för standardtrappa. Träslag: 
Thermoträ. 

*Välj sida för trappan: L - vänster, R - Höger. Bokstäverna (L eller R) för vald sida anges i stället för symbolen * efter produktkoden.

1 200 kr
Plasthylla av polypropylen med 5 hål för flaskor. Den 

kan hängas var som helst på badtunnans överkant.

3 400 kr
LED belysning (RGB – växlande färger) med 
kontrollbox och strömmatning. Skyddsklass: IP68. Hög 
kvalité.

1 700 kr
LED belysning (RGB – växlande färger) med 
kontrollbox och strömmatning. Skyddsklass: IP68. 
Kinatillverkning.
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