Informatie nodig voor de levering en plaatsing van je spa
Gewenste leverdatum:
Waar wordt de spa geplaatst?
Binnen
Gelijkvloers

Buiten
Verdieping

Welk type plaatsing ?
Opbouw
Inbouw  Zorg voor een technische ruimte van 80 cm rondom de spa

Zijn er niveauverschillen of onverharde ondergrond?
Er is GEEN niveauverschil tussen het voetpad en de plaats waar de spa moet komen.
De spa kan horizontaal worden verplaatst. De doorgang is breder dan
cm + 10 cm.
De spa moet op zijn zijde worden verplaatst. De doorgang is voldoende breed voor
cm
+ 20 cm.
Er is WEL een niveauverschil en er is een kraan nodig om de spa te plaatsen.
De klant zorgt zelf voor de kraan op de dag van levering.
Luxor nv zorgt voor de kraan. Dit kost tussen de 484 en 790 € inclusief BTW afhankelijk van
de afstand. Hiervoor bezorgen we je een aparte offerte.
Moet de spa getransporteerd worden over het gazon of een andere onverharde ondergrond (bv.
kiezels)?

Wat voorzie jij zodat de plaatsing van je spa vlot verloopt?
De spa wordt gevuld met leidingwater of maximum voor de helft met putwater. Zorg voor een
kraan en een voldoende lange tuinslang.
Zorg voor een egale ondergrond van beton/chape van 15 cm dik met een maximum helling van
1 cm/meter voor de volledige oppervlakte van de spa.
De elektrische bekabeling wordt rechtsreeks vanuit de zekeringkast op de spa aangesloten, dus
zonder stopcontact. ALTIJD: differentieelschakelaar – zekering – kabel.
De kabel heeft een minimumlengte van 4 meter op de plaats waar de spa komt te staan.
Ik heb de bijgevoegde schets bekeken en begrepen waar de elektrische kabel moet komen.

Welke elektrische installatie is er aanwezig of wordt door jou geplaatst?

Monofasig 220 V: differentieelschakelaar 30 mA 32 A – zekering 32 A – kabel 3 x 6 mm2
Driefasig 3 x 220 V: differentieelschakelaar 30 mA 40 A – zekering 25 A – kabel 4 x 4 mm2
Driefasig 3 x 380 V+N: differentieelschakelaar 30 mA meerpolig bij 25 A – meerpolige zekering
16 A – kabel 5 x 2,5 mm2
Ik heb deze informatie grondig gelezen en ga hiermee akkoord.
Naam:

Datum:

Handtekening

* Verzenden

Afdrukken

* In Apple Voorvertoning  Archief  Deel  Mail  info@spas.be

Schets voor het plaatsen van de aansluitkabel

Zorg ervoor dat:
● de kabel een minimumlengte heeft van 4 meter op de plaats waar de spa
komt te staan
● de ruimte voor het controlepaneel vrij toegankelijk is zodat je het makkelijk
kan bedienen
● er minstens 60 cm ruimte is langs de zijde waar je de afdekking wil plaatsen
tijdens het gebruik van de spa. Opgelet: dit kan niet langs de zijde van het
controlepaneel.

Terug naar het formulier

