
  

RVS DOUCHES 
De douches zijn vervaardigd van roestvaststaal AISI-304L. Hoogte ca. 2,35 m. 
 

Art.nr.  Rvs douche       Prijs 
F170060-A  Model met 1 handkraan, inclusief instortanker.  €   371,- 
F170061-A  Model met 1 handkraan en 1 voetenkraan, inclusief  €   406,- 
   instortanker. 
F170064-A*  Model met 1 automatisch sluitende drukkraan (±10 sec.) €   636,- 
   standpijp van ø 63 mm buis, inclusief instortanker.   
 
F170012-C*  Ovale douche met automatisch sluitende drukkraan € 1103,- 
   (± 1 min.), flensbevestiging en voetenkraan. 
   Hoogte 2,20 m. Ovale diameter 100 x 70 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.nr.  Rvs douche       Prijs 
F170611-A  Model Marina met 1 handkraan, ronde bocht en   €   338,- 
   douchekop, inclusief instortanker.  
F170612-A  Model Marina met 1 handkraan, 1 voetenkraan,   €   364,- 
   ronde bocht en douchekop, inclusief instortanker.  
 
F170613-A  Model Brisa met 1 handkraan, haakse bocht en   €   340,- 
   vierkante douchekop, inclusief instortanker.  
F170614-A  Model Brisa met 1 handkraan, 1 voetenkraan,   €   371,- 
   haakse bocht en vierkante douchekop, inclusief  
   instortanker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLAR DOUCHES 
Een solar douche gebruikt de zonnewarmte en omgevingstemperatuur om het 
koude leidingwater in een reservoir te verwarmen. Alle solar douches zijn van 
roestvaststaal AISI-304 met flensbevestiging. Hoogte van ca. 2,20 m. 
 

Art.nr.  Solar douche       Prijs 
F170091-C*  Helios solar douche met 25 ltr inhoud, 2 handkranen €   535,- 
   (warm/koud) en een douchekop met 2 sproeistanden.  
   Deze douche heeft een flexibel waterreservoir van  
   sterk kunststof. Inclusief bevestigingsmateriaal. 
F170090-C*  Luxe solar douche met 30 ltr inhoud, mengkraan   € 1112,- 
   (warm/koud) en een douchekop met 2 sproeistanden.  
   De douche heeft een speciaal ontworpen zwarte alumi- 
   nium kolom als sterke watertank die de energie opvangt. 
   Totale hoogte 2,27 m. Inclusief bevestigingsmateriaal. 
 
   * Zolang de voorraad strekt. 
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MASSAGEDOUCHES / WATERGORDIJNEN 
De douches/watergordijnen zijn vervaardigd van roestvaststaal AISI-316L. 
 

Art.nr.  Watergordijn Iguazu      Prijs 
F186067-C  Watergordijn, straalbreedte 500 mm, 855 mm hoog, € 3859,- 
   690 mm diep, 40 kg, debiet 35 m³/uur. Aansl. 1 ½”. 
   Hoogglans gepolijst. Incl. piëzo elektrische drukknop. 
F186077-C  Idem, echter elektrolytisch gepolijst.    € 4921,- 
F100979-C  Afwerkkraag rvs voor Iguazu watergordijn.   €   176,- 
 
 
 
Art.nr.  Watergordijn Bali (incl. instortanker)   Prijs 
F185047-C  Watergordijn, straalbreedte 500 mm, 69 cm hoog,  € 2542,- 
   67 cm diep, hoogglans gepolijst, debiet 30 m³/uur. 
F185054-C  Watergordijn, straalbreedte 500 mm, 69 cm hoog,  € 2679,- 
   67 cm diep, mat gepolijst debiet 30 m³/uur. 
F185050-C  Idem, echter elektrolytisch gepolijst.    € 2971,- 
 
F185048-C  Afwerkkraag rvs voor Bali watergordijn hoogglans.  €   232,- 
F185055-C  Afwerkkraag rvs voor Bali watergordijn mat.   €   240,- 
 
 
 
   Watergordijn Mini Bali      
F185044-C  Watergordijn, straalbreedte 350 mm, 48 cm hoog,   € 1382,- 
   46 cm diep, debiet 20 m³/uur. Aansl. 1 ½”. 
F185060-C  Idem, echter electrolytisch gepolijst.    € 1713,-  
F185043-C  Optioneel instortanker.      €   324,- 
 
 
 
 
   Watergordijn Maui     
F186061-C  Watergordijn voor inbouw onder randstenen, straal-  €   682,- 
   breedte 300 mm, debiet 10 m³/uur. Aansl. 2”. 
F186060-C  Watergordijn voor inbouw onder randstenen, straal-  €   990,- 
   breedte 500 mm, debiet 20 m³/uur. Aansl. 2”. 
F186065-C  Watergordijn voor inbouw onder randstenen, straal-  € 1502,- 
   breedte 1000 mm, debiet 40 m³/uur. Aansl. 3”. 
 
 
 
    Waterkanon Capri 
F186030-C  Waterkanon met ronde straalnozzle, 119 cm hoog,  € 1389,- 
   hoogglans gepolijst. Debiet 20 m³/uur.  
   Aansl. 2½“, geen anker nodig. 
F186031-C  Waterkanon met brede straalnozzle, 119 cm hoog,  € 1495,- 
   hoogglans gepolijst. Debiet 22 m³/uur.  
   Aansl. 2½“, geen anker nodig. 
 
 
 
 
    Waterkanon Fidji 
F185022-C  Waterkanon met platte nozzle, 82,3 cm hoog, hoog- € 1183,- 
   glans gepolijst, debiet 8 m³/uur. Incl. instortanker. 
F185023-C  Waterkanon met platte nozzle, 82,3 cm hoog, mat   € 1244,- 
   gepolijst, debiet 8 m³/uur. Incl. instortanker. 
F185014-C  Waterkanon met ronde nozzle, 82,3 cm hoog, hoog- € 1026,- 
   glans gepolijst, debiet 8 m³/uur. Incl. instortanker. 
F185015-C  Waterkanon met ronde nozzle, 82,3 cm hoog, mat  € 1094,- 
   glans gepolijst, debiet 8 m³/uur. Incl. instortanker. 
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MASSAGEDOUCHES / TOEBEHOREN 
De douches en toebehoren zijn vervaardigd van roestvaststaal AISI-316L.  
 

Art.nr.  Waterkanon Tahiti      Prijs 
F187010-B  Waterkanon standpijp, 110 cm hoog, hoogglans, zonder €   236,- 
   nozzle, debiet 6 m³/uur. Aansl. 1½” , geen anker nodig. 
F187014-B  Nozzle A.        €   140,- 
F187012-B  Nozzle B.        €   117,- 
F187011-B  Nozzle C.         €   165,- 
F187013-B  Nozzle D.        €   180,- 
 
 
 
   Waterkanon muurbevestiging      
F188010-B  Waterkanon met ronde nozzle, hoogglans gepolijst. €   445,- 
   198 mm diep, debiet 12 m³/uur. Aansl. 1¼”. 
F188011-B  Waterkanon met platte nozzle, hoogglans gepolijst. €   522,- 
   328 mm diep, debiet 20 m³/uur. Aansl. 1¼”. 
 
 
 

AANZUIGROOSTERS 
Art.nr.  Aanzuigrooster antivortex voor betonbaden  Prijs 
F198032-B  Inzet aanzuigrooster, diameter 120 mm, voor in buis €   103,95 
    van 50-63 mm, max. 15 m³/uur. 
F198033-B  Inzet aanzuigrooster, diameter 165 mm, voor in buis €   118,32 
    van 50-63 mm, max. 25 m³/uur. 
F198034-B  Inzet aanzuigrooster, diameter 240 mm, voor in buis €   200,10
    van 63-75 mm, max. 40 m³/uur. 
 
   Aanzuigrooster antivortex voor folie-/polyesterbaden 
F198035-B  Inzet aanzuigrooster, diameter 120 mm, voor in buis €   197,60 
    van 50-63 mm, max. 15 m³/uur. 
F198036-B  Inzet aanzuigrooster, diameter 165 mm, voor in buis €   220,50 
    van 50-63 mm, max. 25 m³/uur. 
 
   Aanzuigrooster vierkant 
PA25938-B  Aanzuigrooster voor betonbaden met gepolijst rooster €   201,- 
   181x181 mm, zij-aansluiting 2”. Max. 20 m³/uur. 
PA25933-B  Aanzuigrooster voor foliebaden met gepolijst rooster €   238,- 
   181x181 mm, flens en pakking, zij-aansluiting 2”. 
PA25936-B  Aanzuigrooster voor betonbaden met gepolijst rooster €   201,- 
   181x181 mm, bodem-aansluiting 2”. Max. 20 m³/uur. 
PA25931-B  Aanzuigrooster voor foliebaden met gepolijst rooster €   238,- 
   181x181 mm, flens en pakking, bodem-aansluiting 2”. 
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MAGICFALLS
®
 WATERVALLEN 

De schoonheid en het mysterie van klaterend water, en een adem-
benemende blikvanger in het zwembad. De MagicFalls

®
 watervallen 

worden gemaakt van wit ABS kunststof en hebben een 50 mm PVC 
aansluiting. De watervallen zijn alle 150 mm diep. Per 300 mm dat 
de waterval breed is, is een minimale capaciteit vereist van 2,3 m³/
uur. De aanbevolen capaciteit per 300 mm bedraagt 3,5 m³/uur. Keu-
ze uit 2 verschillende effecten: een waterfilm of een regeneffect . 
 

Art.nr.  Model MagicFalls
®
    Prijs 

P58121S-B  Sheet, waterfilm 300 mm breed.   €   325,- 
P58128S-B  Sheet, waterfilm 450 mm breed.   €   362,- 
P58122S-B  Sheet, waterfilm 600 mm breed.   €   407,- 
P58123S-B  Sheet, waterfilm 900 mm breed.   €   499,- 
 
Art.nr.  Model MagicFalls

®
    Prijs 

P58121R-B  Rainfall, regeneffect 300 mm breed.   €   413,- 
P58128R-B  Rainfall, regeneffect 450 mm breed.   €   448,- 
P58122R-B  Rainfall, regeneffect 600 mm breed.   €   496,- 
P58123R-B  Rainfall, regeneffect 900 mm breed.   €   584,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGICSTREAM
®
 LAMINAR WATERBOGEN 

De MagicStream
®
 Laminar maakt een gelijkmatige waterboog die 

vanuit de rand om het zwembad of vanuit de omliggende tuin ont-
springt. De waterbogen kunnen tot 2 m hoog gaan en tot 2,5 m ver in 
het zwembad spuiten. De unit wordt geheel ingebouwd in het terras, 
zonder hinderlijke randen. ‘s Nachts wordt die transparante boog hel-
der gekleurd met een ingebouwde LED lamp. De kleureffecten kun-
nen of op 1 lichtkleur vast staan, of een wisselend kleurprogramma 
volgen. Compleet geassembleerd, alleen leidingen en transformator 
van 12 Volt voor de voeding aan te sluiten. CE-keur. 
 

Prestaties: M³/uur    1,40  1,70  1,90 
  Inlaatdruk (bar)   0,17  0,24  0,31 
  Straalhoogte (m)  1,50  1,80  2,10 
 

Art.nr.  Model MagicStream
®
    Prijs 

P580001-B  Laminar LED 12V TAN.     € 1090,- 
 
 
   MagicStream

® 
accessoires     

PTRB010-B  Controlbrite besturing voor lichten met €   209,- 
   afstandsbediening. Compacte module te 
   installeren op een DIN-rail in bestaande 
   schakelkast. Afstandsbediening met bereik  
   tot  30 m. Selectie van 5 vaste kleuren en  
   7 lichtshows. 230 VAC. 
 
P620139-B  Intellibrite besturing voor lichten. Water- €   398,- 
   dichte wandconsole met programma- 
   afbeeldingen. Selectie van 5 vaste kleuren 
   en 7 lichtshows. 230 VAC. 
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