SAUNA-ACCESSOIRES
HOOFD- EN RUGGENSTEUNEN
Art.nr.
FIS8845-B

Hoofdsteunen
Sauna hoofdsteun met textielbespanning, innovatief design met hoge functionaliteit. Robuuste
volhouten steun met dikke textielbespanning.
Afm.: 25 x 9 x 6 cm.

FIS1550-B

Sauna hoofdsteun gemaakt van Fins espenhout €
Stabiele constructie. Afm.: ca 31 cm lang, 35 cm
breed en 10 cm hoog aan achterzijde.

38,11

FIS8840-B

Sauna hoofdsteun gemaakt van Fins espenhout
Robuuste en stabiele constructie.
Afm.: ca 34 cm lang, 34 cm breed en 9 cm
hoog aan achterzijde.

€

50,95

BLHF401-B 4-punts sauna hoofdsteun van red cederhout.
De 4 flexibele schijven ondersteunen het hoofd
optimaal.
BLHF402-B 4 punts stoombad hoofdsteun van wit kunststof.
Ideaal voor Hammam en massage.

€

58,60

€

56,40

FIS8841-B

Prijs
€ 39,74

Hoofd-/ruggensteunen
Sauna hoofdsteun gemaakt van Fins espenhout €
Ook als ruggensteun te gebruiken; door de greep
aan beide zijden, is de steun aan de saunabank
op te hangen. Afm.: ca 39 cm lang, 40 cm breed
en 9 cm hoog aan achterzijde.

66,44

BLHF001-B Sauna hoofdsteun, bijzonder aangenaam door
€ 106,14
de stoffen bespanning, de hangmat voor uw
hoofd; ook als ruggensteun te gebruiken. Gebogen
houten frame met afneembare (klittenband) wasbare stoffen bespanning. Afm.: 45 x 40 x 20 cm.

Ruggensteunen
FIS1555-B* Sauna ruggensteun gemaakt van Fins espenhout €
Zeer stabiel, geeft de rug een zeer aangename
steun voor een ontspannen zit.
Afm.: ca 40 cm breed, 37 cm hoog, 19,5 cm
diep aan onderzijde, 8 cm aan bovenzijde.

FIS8420-B* Ergo klassieke ruggensteun gemaakt van Abachi €
hout, met ronde liggers. Afm. 40 x 37 cm.

90,35

57,25

*=zolang de voorraad strekt.

HANDDOEKHAKEN EN BORSTEL

Handdoekhaken
FIS8165-B* Handdoekhouder van massief naaldhout met
4 ophanghaken. Lengte ca 39 cm.

FIS1512-B

Saunaborstel
Originele Finse berkenhouten saunaborstel met
met borstel van paardenhaar en nylon.

Advies verkoopprijzen per 01/03/2020 exclusief 21 % BTW.

€

6,31

€

10,19

SAUNA-ACCESSOIRES
SAUNASTENEN
Art.nr.
FIS6995-B
FIS6990-B
FIS5023-B

Saunastenen
Saunastenen, doos met 10 kg. Zelfs bij
schoksgewijze afkoeling van honderden
graden, versplinteren deze stenen niet.
Saunastenen, doos met 20 kg.

Prijs
€ 19,68
€

27,64

Witte kwartsstenen voor saunaoven, doos met
10 kg. De kwartsstenen helpen de lucht in de
sauna te verfrissen en de gezondheid in het
algemeen te verbeteren.

€

43,34

KLEURLICHT
Art.nr.
FIS8340-C
FIS8341-C

Kleurlichtinstallatie voor sauna
Prijs
Ronde kleurlichtinstallatie voor kleine sauna of
€ 166,58
infraroodcabine (tot 1,3 x 1,3 m). Touch bediening
door op de lamp te drukken. Maat: ø 13 x 3,5 cm.
Idem, echter met afstandsbediening.
€ 318,-

GELUID

Art.nr.
Luidsprekers
Prijs
FIS595W-D Inbouw breedbandluidspreker voor in de sauna, € 58,10
bij het zwembad, buitenshuis, of op de boot.
Geschikt voor vochtige ruimten, UV bestendig.
25 Watt, 8 Ω, 90-19.000 Hz. Bestendig tot 120°C.
Wit front, 100 mm.
FIS595B-D Idem, echter met zwart front.
€ 58,10

DEURGREPEN
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Art.nr.
FIS7310-B
FIS7320-B
FIS0110-B
FIS0111-B
FIS3180-B

4
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6

FIS3182-B

Model deurgreep
Saunadeur handgreep model 1.
Saunadeur handgreep model 2.
Sluitelement voor saunadeur (3).
Slotplaat voor sluitelement (4).
Saunadeur handgreep bal glas/hout, ø 50 mm.
(5). Bij houten deuren, deurdikte aangeven.
Design saunadeur handgreep staal/hout voor
glazen en houten deuren. (6). Bij bestelling deurdikte en boorafstand opgeven.

SAUNAKRUKKEN, -BANK, -MAT

Prijs
€ 12,64
€ 11,62
€ 21,81
€ 25,88
€ 71,53
€ 194,-

Art.nr.
FIS8830-C

Saunakruk/-bank
Saunakruk rond uit elzenhout, ca. 40 cm hoog.

Prijs
€ 45,81

FIS8815-C

Saunabank uit elzenhout, 76 x 37 x 42 cm.

€

69,28

€

53,40

Bad- en saunamat
BL10050-B Bad– en saunamat van populierenhout.
Makkelijk op te rollen voor het reinigen van de
vloer. Afm. 100 x 60 cm.
BL10060-B Idem, echter van geolied donker thermo-essenhout.

Advies verkoopprijzen per 01/03/2020 exclusief 21 % BTW.

€ 274,-

