SAUNA-ACCESSOIRES
EMMER-STORTDOUCHE

►Aangename brede en volle stortvloed dankzij de grote emmerdiameter.
►Zeer goed doseerbare watervloed.
►Waterinhoud met de vlotterkraan instelbaar van ca. 5 tot 15 liter.
►Geringe trekkracht vereist (ca. 10 tot 15 kg voldoet).
►Alle onderdelen zijn altijd zonder gereedschap demonteerbaar.
►Grote 29 liter emmer van Kambala hout met rvs spanringen, binnen- en
buitenzijde voorzien van een transparante hygiënische afdichtlaag.
Voor de uitvoering voor buitenshuis krijgt de emmer een UV-bestendige
oppervlaktebehandeling met een blauwe hygiënische laag van binnen en
een waterbeschermende laklaag van buiten.
►Met sterk wit trekkoord, als lus aan de emmer gemonteerd.
►Inclusief komplete rvs ophanging (AISI-304) met as door de emmer.
►Wateraansluiting op de 3/8” vlotterkraan d.m.v. meegeleverd reduceerstuk (1/2’’- 3/8’’) met een doucheslang of drukslang (niet meegeleverd).
►Totaalgewicht zonder water ca 9 kg.
Art.nr.
Emmer-stortdouche
Prijs
BL52205-B Emmer-stortdouche, uitvoering voor binnenshuis. € 366,BL52203-B Emmer-stortdouche, uitvoering voor buitenshuis. € 428,BL52316-B Meerprijs voor ophangbeugel in rvs AISI-316,
€
bij gebruik met agressievere omgevingsfactoren.

42,-

STORTDOUCHES

De stortdouches zijn speciaal voor na de saunagang ontwikkeld. De grote
waterdoorlaat en de volle brede stortvloed zorgen voor de gewenste afkoeling. De stortdouches van massief gegoten messing hebben een zwenkbaar kogelgewricht.
Standaard uitvoering; spleetbreedte van 88 mm en 120 mm diepte.
Brede uitvoering; spleetbreedte van 142 mm en 150 mm diepte.
Art.nr.
Stortdouche
KN04132-C Brede stortdouche ½” , 40 L/min - 1,5 bar.
KN04133-C Brede stortdouche ¾” , 120 L/min - 1,5 bar.

Prijs
€ 186,€ 278,-

REGENDOUCHES

De regendouches zorgen voor een moesson effect met een bijzondere
zachte regenval. Regendouches zijn van verchroomd massief messing met
kunststof spuitmonden en worden compleet geleverd met een plafondarm
van 100 mm en kogelgewricht aansluiting ½”.
Art.nr.
Regendouche
KN51510-C Regendouche stervorm, met 12 armen ø 9 mm,
ø 226 mm.

Prijs
€ 265,-

KN51210-C Regendouche schotelvorm ø 200 mm.

€ 297,-

Tegen meerprijs zijn alle regendouches ook met een zijwaartse muisarm
van 300 mm leverbaar !

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

