BADTUNNA SKAGERRAK Ø 226

40.795,00 SEK
Badtunna med glasﬁberinsats och vedeldad integrerad kamin.
Finns i två färger; vitt och grå.
Mått: Ø 226 cm x H: 105 cm.
Rekommanderat pris: SEK 48.695,00
SKU: 6131-6132 | Category: BADTUNNA |
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PRODUCT DESCRIPTION
BADTUNNA MED GLASFIBERINSATS OCH VEDELDAD INTEGRERAD KAMIN
Drömmer du om en egen badtunna i trädgården eller på terrassen? En badtunna som levereras komplett,
med allt inkluderad och i elegant design? Då är vår badtunna, modell Skagerrak kanske något för dig.
Detta är en badtunna med rund glasﬁberinsats, underhållsfria insidor, samt integrerad cirkulationskamin.

God plats och sittkomfort i ergonomisk design
Denna lyxiga badtunna med plats för 6-8 personer, är för dig som ställer höga krav på design, material och
enkel skötsel. Badtunnans insida är av glasﬁber, vilket gör det enkelt att göra rent tunnan. Luta dig tillbaka
och njut av den höga komforten, tack vare tunnans ergonomiskt utformade design.

Inbyggd cirkulationskamin med snabb uppvärmning
Badtunnans integrerade cirkulationskamin är en platsbesparande och energisnål lösning. Automatisk
cirkulation av vattnet ger en jämn vattentemperatur och värmer upp vattnet på enbart 1,5-2 timmar*.
Kaminen och den medföljande skorsten, är tillverkade av rostfritt stål (304).

Isolerat termolock
Som standard levererar vi badtunnan Skagerrak tillsammans med ett välisolerat termolock. Detta gör det

enklare att kontrollera temperaturen på badvattnet under uppvärmning. Dessutom hjälper termolocket till
att hålla på värmen i vattnet så att det nästföljande gång tar mindre tid att värma upp vattnet.
Termolocket går att vika på mitten, vilket gör det lättare att lyfta locket av och på badtunnan.

Estetiskt tilltalande och med god isolering och i- och urstigning
Det medföljer även ett lock till tunnan i glasﬁber och en vacker trätrappa som förenklar i- och urstigning till
badtunnan.

Speciﬁkationer
Dimensioner och utseende
Mått insida: 205 cm.
Mått: Höjd: 115 cm med lock
Mått utsida: 226 cm
Djup sittplatser: 64 cm
Total höjd inklusive skorsten: 270 cm.
Färg: Vit eller grå/ trä
Antal platser: 6-8
Medföljer: Kamin, skorsten, trappa och lock
Vikt: Ca. 330kg
Vattenvolym: 1650 liter
Stål Rostfritt stål (304)
Termolock: Isolerad termolock som är lätt att hantera, grå - 4 fästband
Termolock tjocklek: 10 cm i mitten och 7 cm i kanten
Trappa: Rund trätrappa
Tekniska detaljer
Uppvärmningstid 5-38C: 2-2,5 timmar
Eﬀekt: 30 kW
Material
Trämaterial: Värmebehandlad tall

Insida badtunna: Glasﬁber

