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How to assemble the Bohemen hot tub and how to make a fire
Monterings- och eldningsanvisning för badkaret Bohemen

Bohemen
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Please read this instruction manual 
carefully before using the product for the 
first time. The instructions herein must be 
followed each time the product is used.

Please note especially the maintenance 
instructions regarding the product’s 
wooden details and how to operate 
the stove.

Hikki will not be liable for any product 
or personal damages arising from the 
buyer’s or any other person’s use of 
the product for other purposes than the 
expected or failure to follow the instruc-
tions relating to the product’s use.

The product must not be left unattended 
when used. Make sure that any fire 
used with the product is put out properly 
before the product is left unattended 
after use.

Children must not be left unattended in or 
near the product during use. Remember 
that the product is a potential drowning 
hazard when filled with water. Hence all 
water should be emptied from the prod-
uct before it is left unattended after use.

Läs skötselinstruktionerna noggrant in-
nan produkten tas i bruk första gången 
och följ skötselinstruktionen varje gång 
produkten används. Notera särskilt de 
anvisningar som ges beträffande sköt-
seln av produktens trädetaljer och han-
teringen av kaminen.
 
Hikki ansvarar inte för fel på produkten 
eller personskador som uppkommer som 
en följd av att köparen eller annan som 
brukar produkten gör det för annat än-
damål än det förutsatta eller att produk-
ten brukas på ett sätt som står i strid med 
av Hikki anvisade skötselinstruktioner.
 
Lämna inte produkten utan tillsyn då den 
brukas och se till att släcka den eld som 
antänts vid brukandet innan produkten 
lämnas utan tillsyn efter brukande.
 
Tänk på att inte lämna minderåriga utan 
tillsyn i närheten av produkten i samband 
med brukandet av densamma. Tänk på 
att produkten då den är fylld med vatten 
kan utgöra en potentiell risk för drunk-
ningstillbud. Tappa därför ur vattnet ur 
produkten efter nyttjandet och innan 
produkten lämnas utan tillsyn.



Montering

Assembling the tub is really easy, it just 
takes a couple of minutes and you can’t 
go wrong, basically. Each part fits it’s 
intended “slot” and nothing else.
 

Att montera karet är väldigt enkelt, det 
tar bara ett par minuter och du kan i 
princip inte göra fel. Varje del passar 
bara på sin avsedda plats, så risken för 
missförstånd är försumbar.

Assembly 
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A Stove
B Chimney pipes (2 parts)
C Touch guard
D Chimney hat
E Stove lid
F Back support 1 
G Back support 2
H Bottom deck
I Back support holder

A Kamin
B Kaminrör (2 delar)
C Beröringsskydd
D Rörhatt
E Kaminlock
F Ryggstöd 1
G Ryggstöd 2
H Bottentrall
I Stödpinne för ryggstöd

Interior parts Badkarets delar



This is what the assembled tub should look like. Assemble in this order: 
Insert the stove (A), insert the first backrest (B), the bottom deck (C) and the 
second backrest (D), using the wooden rod (E) as a supoort. 
 
Såhär ska det färdiga badkaret se ut. Montera det i följande ordning: Sätt 
i kaminen (A), sätt i det första ryggstödet (B), därefter bottentrallen (C) och 
till sist det andra ryggstödet (D) där du använder trästaven (E) som stöd.
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Place the hot tub on a flat, solid surface. Bohemen will become quite heavy 
when it is filled with water and people bathing, so make sure that the sur-
face can withstand the weight.
 
Placera karet på stabilt underlag. Bohemen blir ganska tung när den är full 
av vatten och badande människor. Marken ska inte kunna sätta sig under 
karets fötter.

2. 



Use the supplied bolts to fasten the backrest to the bolt brackets. Place it 
so that the head of the bolt sits on the inner side of the bracket, the head 
prevents the bottom deck from floating up. There’s noo need for a screw-nut 
on the opposite side.  
 
Använd de medföljande bultarna för att fästa ryggstödet i fästena på 
karets botten. Placera bulten med huvudet vänt in mot badkaret. Du be-
höver ingen mutter för att hålla delarna på plats.

3. 



Since wood is a living material that expands/contracts over time depend-
ing on humidity, you might have to make a notch in the bottom deck in order 
for it to fit. This doesn’t apply to a brand new tub, but might be the case after 
a years use or so. This is perfectly normal.
 
Eftersom trä är ett levande material som expanderar/krymper beroende 
på fuktighet kan du behöva göra ett litet urtag i bottentrallen för att få det 
på plats. Detta kan uppstå efter en tids användning och är helt normalt.

4. 



5. Slide the support rod in through the rope loops. Make sure the support 
rod reaches all the way through to the opposite side and rests in a secure 
position.
 
Skjut in stödpinnen genom repöglorna. Se till att stödpinnen är helt i läge 
och vilar mot karets båda sidor.



Mount the shortest piece of the chimney pipe on the stove spigot with the 
flange upward. Then slide the heat shield over the pipe - but don’t fasten 
the bolts yet.
 
Placera det korta röret på rökstosen med flänsen uppåt. Trä sedan på 
värmeskölden, men vänta med att dra åt skruvarna.

6. 



Place the long pipe on top of the short pipe. Then lift up the heat shield and 
tighten the screws. The shield should sit at a position so that it protects you if 
you would lean back or move your arm back over the backrest.
 
Placera det långa röret ovanpå det korta. Lyft upp värmeskölden och sk-
ruva åt skruvarna. Skölden ska sitta på en höjd så den skyddar dig ifall du 
luta dig tillbaka eller flytta armen bakåt över ryggstödet.

7. 



Unscrew the left drain pipe plug to empty the tub of water. The connection is 
threaded so that you can connect a valve or a tube with a ISO G20 (3/4”) 
connection, or a thread a tube over it and securing it with a hose clamp. 
 
Skruva ur den vänstra pluggen för att tömma karet på vatten. Anslutningen 
är gängad, så du kan skruva på en slang eller ventil med en ISO G20 
(3/4”)-gänga, om du önskar. Du kan även trä på en slang över anslutnin-
gen och fästa den med en slangklämma.

8. 



If you don’t want to empty the tub where it stands, simply attach a hose 
and a valve. This allows you to empty the water wherever you prefer. The 
outer dimension of the protruding connection is 30mm. If you have trouble 
threading the hose over the connection, use a heat gun to soften the hose.
Om du inte vill tömma ur vattnet där karet står kan du helt enkelt trä på en 
slang och sätta på en kulventil. Det låter dig att tömma ur vattnet där du 
vill. Ytterdiametern på karets anslutning är 30mm. Du kan värma slangens 
ände för att göra den mjukare och lättare att trä på.

9. 



You can purify the water by attaching a sand filter or by hanging a filter pump 
over the edge of the tub. Only use chlorine free purification, since chlorine 
might discolour the aluminum. Only use acid proof stainless steel hose clamps. 

Man kan rena vattnet med ett sandfilter eller en liten filterpump som man 
hänger över kanten. Använd endast klorfritt bakteriedödande medel. Klor 
kan missfärga aluminium. Använd endast syrafasta rostria slängklämmor 
inne i badet.

10. 

IN

IN

OUT

O
UT





Kort om aluminiumSome notes on aluminum

The body of this tub is made from salt 
water resistant aluminum. When the tub 
is new the metal has a shine to it and is a 
bit more sensitive to corrosion, therefore 
it is important to never leave water in the 
tub for longer than two days during the 
first year of use, this is because the metal 
is more sensitive to corrosion during this 
peroid. Over time the aluminum will be 
subjected to wear and oxidiation, which 
will give it a beautiful patina, as well as a 
natural protection against corrosion.

If you want to use the same water for lon-
ger than two days, make sure that a filter 
pump is constantly circulating the water, 
this does two things: first, it purifies the 
water from particles, secondly, it prevents 
buildup of spots in the metal that is sub-
merged below the water surface. Do not 
use the same water for more than a week. 

If you’re using water from a lake or the 
sea, we recommend that you empty 
the tub after each bath, since water 
from those sources contains more par-
ticles and micro organisms than water 
from the tap.

Metallen i detta badkar består av 
saltvattenbeständig aluminium. När 
karet är nytt är metallen blank och lite 
känsligare för korrosion, lämna därför 
aldrig samma vatten i karet längre än 
två dagar under det första året. När 
aluminium slits och oxiderar med tiden 
får det dels en karaktäristisk patina och 
ett naturligt skydd mot korrosion.

Om du vill använda samma vatten i 
mer än två dar ska vattnet konstant 
cirkulera genom en filterpump: det gör 
två saker: renar vattnet från partiklar, 
men förhindrar även att det utvecklas 
fläckar eller missfärgningar i alumini-
umplåten som ligger under vattenytan. 
Använd inte samma vatten i mer än 
max en vecka.

Om du använder sjö- eller havs vatten 
rekommenderar vi att du tömmer karet 
efter varje bad, då det innehåller fler 
mikroorganismer än vatten från kranen.



This is what a solution for external purification and electric heating of the 
water can look like. Dirt and colder water are sucked from the tub through 
the center connection, goes through the sand filter and the heater, and then 
is released back in the tub underneath the bottom deck. Consult you local 
spa dealer for advice on what heater to use in yor region. Principskiss för 
sandfilterrening i kombination med elpatron. Skräp och kallare vatten sugs 
ut genom anslutningen i badkarets mitt och renat, varmt vatten sprutas in 
genom en slang under trädäcket. Välj värmare i samråd med fackman.

11. 
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If it’s cold outside, you might need to complement your electric heater with the 
insulations that we sell as accessories. The body insulation protects the tub from 
cold winds and prevents heat from evaporating from the body of the tub while 
the floating insulation prevents heat from evaporating upwards. The insulations 
can be combined. Om det är kallt ute kan du behöva komplettera elpatronen 
med isoleringarna som vi säljer som tillbehör. Isoleringen för badkarskroppen 
skyddar mot kall vind och begränsar värmeförlust, och den flytande isolerin-
gen hindrar värme att avdunsta uppåt. Isoleringarna kan kombineras. 

12. 

Insulation for the tub’s sides
Isolering för badkarets sidor

Floating water insulation
Flytande vattenisolering



Remove the stove and the interior when cleaning the tub. Flush the tub with 
cold water and use a soft sponge to clean the tub. Give it a final rinse and 
empty the tub of water by tipping it over.

Lyft ut kaminen och träinredningen när du rengör karet. Spola karet och 
tvätta det med en mjuk tvättsvamp. Skölj ur det och töm det genom att luta 
det så att vattnet rinner över kanten. 

13. 



Elda i kaminenMaking a fire

Making a fire is just as easy as assem-
bling the tub, but since you’re dealing 
with fire, it’s good to take some things 
in consideration as a safety measure. 
For example, always make sure that 
the fire has died out completely before 
emptying the tub or the stove, and nev-
er make a fire without water in the tub, 
since the water cools the aluminium in 
the stove , which might otherwise warp 
from the heat.

Att elda i kaminen är lika enkelt som 
att montera karet, men eftersom det är 
frågan om eld så är det några saker 
man ska ta i beaktande som en säker-
hetsåtgärd. Till exempel ska du se till att 
all glöd har slocknat innan du tömmer 
badkaret eller kaminen, och du ska 
inte heller elda i kaminen utan vatten 
i karet.



Before you make a fire in the stove, you must ensure that the water reaches 
at least 4 inches (10 cm) above the stove’s three circulation pipes. The stove 
is made of aluminum, and may be damaged if not cooled by the water 
when there’s a fire going.
 
Innan du eldar i kaminen måste du  se till att vattnet når minst 10 cm 
ovanför kaminens cirkulationsrör. Kaminen är av aluminium och kan 
skadas om vattnet inte kan kyla den, när du eldar.

14. 
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pipes



Place the stove lid in this position to give the stove maximum air flow, and 
close/open it when you want to adjust the size of the fire. Never use the 
stove without the lid, and don’t open the lid more than the picure shows.
. 
Placera locket i detta läge för att ge kaminen maximalt drag när du tän-
der en eld. Du kan öppna/stänga locket för att justera draget. Öppna inte 
locket mer än vad bilden visar.

15. 



First of all - fill the tub with water. Fill it at least 4 inches / 10cm above the 
circulation pipes or a few inches below the inner stove pipe. Always have 
water in the tub when there’s a fire or glowing embers in the stove.
 
Först av allt - fyll karet med vatten. Fyll det minst 10cm ovanför cirkulation-
srören eller som mest till en bit under det inre rökrörets öppning, som bilden 
visar. Ha alltid vatten i badkaret när kaminen eldas eller det finns glödande 
kol i den.

16.
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Set fire to a piece of birch bark or a firestarter. Do not use lighter fluid. Place 
the birch bark or firestarter in the stove, as close to the cirkulation pipes as 
possible. Let it burn for a minute before adding more tinder. The arrows 
shows the flow af air through the stove. Don’t open the hatch more than the 
image shows and never use the stove without the hatch. Tänd eld på 
lite näver eller ett tändblock. Obs: Använd inte tändvätska. Placera nävern/
tändblocket inuti kaminen, så nära cirkulations rören som möjligt. När lågan 
sugs in i rökröret kan du börja lägga på mer näver och tändved. Lämna inte 
luckan öppen mer än bilden visar och elda aldrig utan luckan.

17. 



1. Add small logs and tinder sticks horisontally in the stove. Put the big logs 
to the sides and the smaller tinder in the middle. 2. Add another pieace of 
burning birch bark/firestarter close to the burn plate. The flames should 
always escape the stove through the chimney pipe, not the stove opening. 

1. Lägg i några mindre vedträn längs kaminens sidor och lite mindre tän-
dved i mitten. 2. Lägg i ytterligare lite näver eller ett tändblock nära den inre 
plåten. Elden ska gå ut genom kaminröret, inte kaminluckan.

18. 
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When the fire is going, fill the stove with logs. Add logs every 20 minutes or 
so. Keep a strong fire in the stove. Close the stove lid completely when the wa-
ter have reached a pleasant temperature. If the water gets cold - open the lid 
again to allow for more draught. You can also put more logs on the fire during 
a bath. När elden har tagit sig fyller du kaminen med ved och matar den var 
20:e minut tills vattnet nått en behaglig temperatur. Stäng locket när vattnet är 
varmt. Om vattnet blir kallt öppnar du kaminlocket och släpper in mer drag. 
Du kan även lägga på mer ved under tiden du badar om vattnet blir kallt.

19. 



1. Never leave the hatch off the stove, since this may result in flames es-
caping the stove and scorching the wooden frame of the tub, or parts of 
the interior. 2. Don’t fill the stove with to much wood and make sure that 
the draught doesn’t run the wrong way, making the flames escape through 
the stove opening. 1. Elda aldrig utan luckan på kaminen - detta kan leda 
till att elden letar sig ut ur kaminen åt fel håll, vilket kan resultera i att om-
givande trädelar kan få brännmärken av värmen. 2. Fyll inte kaminen med 
för mycket ved, även detta kan leda till att elden letar sig ut ur kaminen åt fel 
håll vilket kan resultera i att träsargen blir svedd.

20. 

1 2



And lastly - make sure that the fire and embers have died out com-
pletely before emptying the tub, otherwise the stove might warp from 
the heat.

Och till sist - se till att all eld och glöd har slocknat helt innan du töm-
mer karet, annars riskerar kaminen att skadas av värmen.

21. 



Tilt the backrest forward when you’re heating the water, this allows for more 
water to circulate around the stove, which gives you a shorter warm up 
time. Don’t forget to put the rod back (see step 5) to support the back rest 
before taking your bath.

Luta fram ryggstödet när du värmer vattnet, detta tillåter bättre cirkulation 
runt kaminen och ger en kortare uppvärmningstid. Glöm inte att sätta till-
baka stödpinnen innan du sätter dig i badkaret. (Se steg 5).

22. 



Stir the water every time you add more logs to the fire. Use the wooden rod 
as a paddle. This mixes the water and shortens the warm up time even more.

Rör om i vattnet när du lägger på mer ved, använd stödpinnen som hör till 
ryggstödet som paddel. Detta mixar det varma och kalla vattnet och kortar 
uppvärmnings tiden ytterligare.

23. 



Never leave the hatch off the stove when there’s a fire going, since you might 
risk burning the wooden frame of the tub. Instead you have to adjust the draft 
by opening or closing the hatch, as shown in step 15 and 19. 

Elda aldrig i kaminen utan att ha locket på, annars riskerar du att bränna 
träsargen på karet. Justera istället draget med kaminlocket (se punkt 15 & 19). 

24.



When you need to empty the stove of ashes, simply lift it out of the hot tub, 
turn it upside down and shake it. Make sure that the fire has died out com-
pletely before emptying the stove or the tub.

När du ska tömma kaminen på aska, lyft ut den ur karet, vänd den upp och 
ner och skaka ur skräp och aska.

25. 



Kort om träSome notes on wood

Wood is a living material that reacts 
to temperature, moisture and sunlight. 
Each type of wood has it’s own unique 
set of properties, which can also differ 
within each family. 

We use oak in our products. Oak ages 
beautifully, but needs care when it’s 
used outside. If you want to maintain it’s 
original color as long as possible, you 
will need to oil the wood from time to 
time. But time and weather takes it’s toll 
on any material, therefore you might 
need to give it a sanding after some 
years to bring back it’s original luster.

But, you can also leave the wood com-
pletely untreated, this will let it turn sil-
ver grey over time. During this process 
some discolouration on the wood may 
occur, these will eventually fade away 
and leave you with a silver grey color.

Regardless of whether you decide to 
oil the wood or not, we advice that you 
store the wood in a garden shed when 
storing it for longer periods of time.

Trä är ett levande material som rea-
gerar på temperatur, fukt och solljus. 
Varje träslag har sina egna unika 
egenskaper, och dom kan skilja även 
inom samma familj.

Vi använder ek i våra produkter. Ek ål-
dras vackert, men behöver omsorg när 
det används utomhus. Om du vill behål-
la dess originalfärg så länge som möjligt 
behöver du olja det från gång till gång. 
Trots det kommer ändå tidens gång och 
vädret nöta på träet, därför kan det efter 
några år krävas en slipning för att åter-
ställa dess forna glans.

Du kan även låta bli att behandla träet, 
då kommer det med tiden utveckla en 
vackert silvergrå färg. Under denna 
process kan färgskiftningar och en del 
fläckar uppstå på träet, dessa kommer 
dock blekna med tiden.

Oavsett om du väljer att olja träet eller 
inte rekommenderar vi att förvara det i 
ett kallt förråd när du förvarar det under 
längre tidsperioder.



We recommend that you leave the wood untreated if you want a really eas-
ily maintained tub. The wood will get it’s beautiful silver grey color over time, 
during this time it might develop stains and some discoloration, but these will 
eventually fade and leavy you with a beatiful silver grey color.
Om man verkligen vill ha ett lättskött alternativ så det rekommenderar vi det 
väderbitna looken. Då använder man ingen olja. Innan inredningen får sin 
fina karaktär kommer den se lite fläckig och inte så rolig ut, men efter några 
månader kommer väder och vind omvandla träet till en fin grå nyans.   

26. 



Remove the interior when storing it for longer periods. If you want to keep 
the color of the wood a golden brownyellow we advice you to store it in a 
garden shed or similiar. If you on the other hand prefer a silver grey color, 
lean it against a wall so that the suns UV-rays can bleach the wood. 
Vi rekommenderar att du plockar ur inredningen när du ska förvara den 
under längre perioder. Om du vill behålla originalfärgen ställer du inred-
ningen i ett kallförråd. Om du däremot föredrar en silvergrå färg kan du luta 
inredningen mot en vägg och låta solen bleka den.

27. 



After each bath, and especially before storing the tub and interior for a 
long time, it is important that you clean the parts thoroughly with a mild 
soap or dish soap, preferably a eco-friendly one. Don’t apply oil before 
storing the interior, instead apply oil at the start of the bathing season. 
Vi rekommenderar att du rengör badkaret och inredningen noga efter varje 
användning, och i synnerhet innan du ska förvara karet en längre tid. An-
vänd en mild såpa eller diskmedel, gärna en ekovänlig sådan. Olja inte 
träet i samband med förvaring, utan istället vid badsäsongens början.

28. 



General maintenance
Två års garanti utgår för Hikki Bohe-
men förutsatt att följande regler för 
handhavande efterföljts.

• Badkaret och kaminen är till-
verkade av aluminium. Kaminen får ej 
eldas förrän vattennivån i karet över-
stiger kaminens cirkulationsrör med 
minst 10 centimeter.

• Badkaret får ej tömmas på vatten 
förrän eld och glödhärd har slocknat 
helt i kaminen.

• Om vattnet får en gulbrun ton efter 
första badet: töm karet och rengör det 
noga. Vid leverans är karets trädetaljer 
oljade med rå linolja, som lakas ur 
under vatten. Oljan i kombination med 
träets naturliga pigment kan färga 
vattnet svagt, något som avtar för varje 
användning. Lämna därför inte vatten 
i karet efter använd ning vid de första 
baden.

• Innan karet fylls med vatten ska det 
placeras på stabilt underlag. Stödfötter-
na måste ha gott stöd så att karet inte står 
skevt. Annars kan konstruktionen skadas.

The Hikki Bohemen hot tub is covered by 
a two year warranty, providing that the 
following rules of maintenance are met.

• The hot tub and the stove are made 
of aluminum. It is important that you do 
not make a fire in the stove before the 
water level in the tub is 4 inches (10 cm) 
above the stove’s circulation pipes.

• You must not empty the hot tub of 
water until the fire and the ashes have 
died out completely.

•All wooden parts are oiled with 
rapseed oil upon delivery. If the water 
gets a faint yellow tint after the first bath: 
empty the tub and clean it carefully. 
This is caused by the raw linseed oil 
and the natural pigments of the wood. 
This decreases after a few baths. Don’t 
leave water in the tub after the first times 
of usage.

• The hot tub must be placed on a flat, 
solid surface before you fill it with water. 
The tub’s feet must have good support, 
so that the tub doesn’t become skewed, 
which may damage it.

Allmänna skötselråd



Skötselråd för trädelarna
•Det är inte nödvändigt att olja träet. 
Låter du bli får det med tiden en vackert 
silvergrå färg. Under denna process kan 
små svarta prickar uppstå, men de kom-
mer försvinna efter en tid. Om du vill be-
hålla träets originalfärg, följ dessa steg:

•Rengör träet grundligt och låt det 
torka helt innan du applicerar olja.

• Träinredningen som kommer i 
kontakt med vatten ska enbart inoljas 
med rå linolja.

• Efter första badet kan inredningen 
kännas lite sträv eftersom träets fibrer re-
ser sig. Låt inredningen torka helt. Putsa 
därefter den sträva ytan med fint sand-
papper (t.ex. P200) och pensla med olja. 
Nu har du en slät yta som håller länge.

• Badkarets träram bör oljas in med 
lämplig olja för trä. Du bör själv ta reda 
på att du inte är allergisk mot den olja 
som du väljer. Vi rekommenderar att 
även träramen oljas in med rå linolja

Wood maintenance
• Oiling the wood is not necessary. If 
you decide not to oil the wood, it will 
turn silver grey with time. During this 
process the wood might develop small 
black dots, but these will eventually 
dissapear and leave you with a beau-
tiful silver color. But if you want to keep 
the original color - follow these steps:

• Clean the wood thoroughly and let 
it dry completely before applying oil. 

• The wooden interior that will be im-
mersed in water should only be oiled
with raw linseed oil. 

• After your first bath, the interior might 
feel rough to the touch since the wood 
fibers will rise. Let the wood dry com-
pletely, then sand the rough surface with 
fine sandpaper (for instance, P200) and 
brush it with oil for a smooth surface. 

• The wooden frame on the tub should 
be oiled with an appropriate type of oil. 
Make sure that you are not allergic to the 
oil you choose. We recommend that you 
use raw linseed oil on the frame as well.



•var noga med att torka bort droppar 
av olja som har spillts på aliminiumet 
eftersom det kan orsaka fläckar.

•Det är viktigt att du torkar bort 
överflödig olja i samband med att 
du oljar in träet, annars riskerar oljan 
att tjockna och bli klibbig. Låt träet 
absorbera oljan i max 15-20 minuter 
innan du torkar av överflödig olja. 

Rengöring och förvaring
• Inredningen får ej rengöras med 
högtryckstvätt då inredningen kan ta 
skada av den hårda vattenstrålen.

• Karet får ej rengöras med dukar 
eller borstar som kan slipa eller repa 
metallen. Starka rengöringsmedel 
som kan etsa eller på annat sätt skada 
karets yta får ej heller användas. An-
vänd endast en mild såpa eller milt 
disk medel, gärna ekologiskt.

• Inga andra metaller än rostfritt stål 
och aluminium får användas till karets 
detaljer och infästen. Orena metaller 
(ej rostfria) som placeras i karet, i di-
rektkontakt med aluminiumet, kan ge 
upphov till fula rostfläckar.

• be sure to wipe off drops of oil that 
have been spilled on the aluminum as it 
can cause stains.

• It is important that you wipe off 
any excess oil from the wooden parts, 
otherwise it might harden and become 
sticky. Therefore it is important that 
you let the wood absorb the oil for a 
maximum of 15-20 minutes before 
wiping off the excess.

Cleaning & storing the tub
• Do not use a pressure cleaner to 
clean the interior. The hard water spray 
may damage the wood.

• Do not use rags or brushes that may 
have an abrasive effect on the hot tub. 
Strong cleaning agents that may etch 
or damage the tub’s surface must not 
be used. Use a mild soap or a mild 
dish soap, and if possible - a eco-
friendly one.

• Do not use any other metals other 
than stainless steel or aluminum inside the 
hot tub. Impure metals (non-stainless) will 
react if placed in direct contact with the 
aluminum, and may cause rust spots.



• Vill du förvara karet utomhus över 
längre tid plockar du ur alla lösa delar. 
Rengör alla delar grundligt och låt 
dom torka helt. Torka bort eventuellt 
spill som hamnar på aluminiumet. 
Lägg ut två grova träreglar på backen 
och vänd karet upp och ned. Se till 
att det blir luftigt mellan träramen på 
karet och marken. Om du lägger en 
presenning över karet får du inte göra 
en tät miljö kring det. Det måste vara 
luftigt. Förvara helst inredningen i ett 
kallförråd.

• Olja inte träet i samband med 
långtidsförvaring, utan istället vid bad-
säsongens början.

•If you store the tub outdoors for a 
prolonged time: remove all the interior 
parts. Clean all parts thoroughly 
and let them dry completely. Lay two 
boards on the ground and tip the tub 
upside down. Make sure air can flow 
freely between the wooden frame and 
the ground. If you cover the tub with 
a tarpaulin, make sure there’s airflow 
under the tarpaulin as well. If possible, 
store the wooden interior in a shed.

•Don’t apply oil before long time stor-
age of the interior, instead apply oil at 
the start of the bathing season.



Badkar och kamin 
Saltvattensbeständigt aluminium 

(legering 5754)

Rökrör, beröringsskydd, skor-
stenshatt, bultar och skruvar 

Syrafast  stål

Träinredning 
Ek

Repöglor
Syntethampa

DIMENSIONER
 

Längd 200 cm 
(212 cm, ram inräknad)

Bredd 79 cm 
(92 cm, ram inräknad)

Höjd 66 cm

Totalvikt 84 kg
Badklart 600 liter

Uppvärmningstid 1,5–2,5 timmar

Hot tub and stove 
Salt water resistant aluminum 

(alloy 5754)

Chimney, touch guard, chimney 
hat, bolts and screws 

Acid proof steel

Wooden interior 
Oak

Rope loops 
Synthetic hemp

DIMENSIONS

Length 200 cm 
(212 cm, including frame)

Width 79 cm 
(92 cm, including frame)

Height 66 cm

Total weight 84 kg
Capacity 600 litre

Time to heat 1,5–2,5 hours

Product specifications  Produktspecifikationer





Designed by Per Enoksson 
Hikki, Sweden

Made in Latvia by highly skilled artisans
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