SAUNA DOMPELBADEN
SAUNA DOMPELBADEN VOOR BINNEN

BL44201-C

Dompelbad van larikshout, mooi rond geschaafd en geslepen. Watervast
verlijmd met messing en groef. 3 gegalvaniseerd stalen verstelbare spanbanden. Inclusief trede in de ton, waterafvoer met rvs standpijp als overloopbeveiliging, en (hang)trap aan buitenzijde. Afm.: ovaal, 100 cm lang,
72 cm breed, 100 cm hoog. Inhoud ca. 336 ltr (waterhoogte van 70 cm).
Art.nr.
Model dompelbad
BL44201-C Dompelbad van larikshout met gevlamd houten
buitenzijde en blauw gecoate binnenzijde.
BL44202-C Idem als BL44201, echter met binnenzijde voorzien van transparante hygiënische afdichtlaag.
BL44203-C Idem als BL44201, echter met binnen- en buitenzijde voorzien van transparante hygiënische
afdichtlaag.

BL44202-C

Prijs
€ 963,€ 1065,€ 1192,-

Dompelbad van het zeer resistente kambalahout, mooi rond geschaafd en
geslepen. Watervast verlijmd met messing en groef. 3 gegalvaniseerd stalen verstelbare spanbanden. Binnen- en buitenzijde voorzien van een
transparante hygiënische afdichtlaag. Inclusief trede in de ton, waterafvoer
met rvs standpijp (overloopbeveiliging) en (hang)trap aan buitenzijde.
Afm.: ovaal, 110 cm lang, 77 cm breed, 100 cm hoog. Inhoud ca. 406 ltr
(waterhoogte van 70 cm).

BL50003-C

Art.nr.
Model dompelbad
BL50003-C Dompelbad van kambalahout.
BL51003-C Dompelbad idem als hierboven echter met afm.:
ovaal, 110 cm lang, 77 cm breed, 100 cm hoog.
Inhoud ca. 406 ltr (waterhoogte van 70 cm).

Prijs
€ 1192,€ 1287,-

SAUNA DOMPELBADEN VOOR BUITEN

Dompelbad mooi rond geschaafd en geslepen, watervast verlijmd met
messing en groef en 3 roestvaststalen verstelbare spanbanden. Inclusief
treden in de ton, waterafvoer met rvs standpijp als overloopbeveiliging en
(hang)trap aan de buitenzijde. Buitenzijde van het bad met weerbestendige
lak behandeld, binnenzijde voorzien van een transparante hygiënische afdichtlaag. I.v.m. deze niet UV bestendige binnenwerk wordt het bad geleverd met een Red Cedar houten deksel. Afm.: ovaal, 100 cm lang, 72 cm
breed, 100 cm hoog. Inhoud 336 Ltr. (waterhoogte van 70 cm).
Art.nr.
Model dompelbad
BL44505-C Buitendompelbad van Larikshout.
BL50505-C Buitendompelbad van Kambalahout.

Prijs
€ 1705,€ 1705,-

SAUNA DOMPELBADEN VOOR SAUNABEDRIJVEN

Fraai losstaand sauna dompelbad van lariks- of kambalahout met kunststof
binnenzijde en automatische niveauschakeling. 3 gegalvaniseerd stalen
verstelbare spanbanden. Buitenzijde voorzien van een transparante hygiënische afdichtlaag. Buitenmaten ca. 112 cm x 79 cm x 101 cm hoog. Inhoud 280 ltr. Met kunststof binnenbak van blauw sanitair-PE, met trede in
ton en overloopring (met stankafsluiter op afvoer aangesloten). Gebruiksklaar gemonteerd met automatische niveauschakeling, 230 V. Bij het dompelen wordt ca. 10 liter water over de overloopgoot gespoeld, die na het
bad weer wordt aangevuld. Wordt geleverd inclusief de vrijstaande trap in
bijpassend houtsoort.
Art.nr.
Model dompelbad
BL443NF-C Uitvoering van larikshout.
BL510NF-C Uitvoering van kambalahout.

Prijs
€ 2982,€ 3043,-

Op aanvraag zijn ook diverse andere maten en uitvoeringen
dompelbaden leverbaar in zowel Lariks- als Kambalahout !
Advies verkoopprijzen per 03/05/2021 exclusief 21 % BTW.

