
SAUNA-EMMERS 
De grenen emmers en voetenbaden zijn speciaal behandeld met een con-
serveringsmiddel om een lange levensduur te garanderen. 
 

Art.nr.  Model emmer      Prijs 
VUP0200-B* Sauna-emmer gemaakt van grenenhout,   €     21,51 
   voor kleine sauna’s. Inhoud 2 ltr. 
VUP0100-B* Sauna-emmer gemaakt van grenenhout; zoals  €     24,55 
    deze van origine over de afgelopen 30 jaar  
   worden gemaakt. Inhoud 4 ltr. 
VUP1000-B  Sauna-emmer gemaakt van grenenhout met  €     25,80 
   hoogwaardige temperatuurbestendige kunst- 
   stof binnen emmer. De optimale opgietemmer 
   die nooit meer lekt. Combineert de traditionele  
   vorm met praktische toepassing. 
   Inhoud 4 ltr. 
 
   *= zolang de voorraad strekt. 

 
BL40101-B  Sauna-emmer gemaakt van larikshout, gebonden €     39,35 
   d.m.v. 2 gegalvaniseerde stalen spanringen. Met 
   temperatuurbestendige kunststof binnen emmer. 
   Inhoud: 5 ltr.   
BL50105-B  Sauna-emmer gemaakt van kambalahout,   €     70,95
   gebonden d.m.v. 2 gegalvaniseerde stalen span- 
    ringen en voorzien van transparante hygiënische  
   afdicht laag. Inhoud: 5 ltr.   
 
BLES005-B  Kunststof binnen-emmer voor BL40101/BL50105. €       4,65 
 
 
 
BL802CP-B  Sauna-emmer ø 24 cm x 15,5 cm, gemaakt van   €     28,05 
   geanodiseerd aluminium met rechte houten steel.  
   Inhoud; 5 ltr. Kleur: Champagne. 
 
 
 
 
 
BL802SW-B  Sauna-emmer ø 24 cm x 15,5 cm, gemaakt van   €     28,05 
   geanodiseerd aluminium met rechte houten steel.  
   Inhoud; 5 ltr. Kleur: zwart. 
 
BL802GD-B  Sauna-emmer ø 24 cm x 15,5 cm, gemaakt van   €     30,42 
   geanodiseerd aluminium met rechte houten steel.  
   Inhoud; 5 ltr. Kleur: zwart met goudkleurige  
   binnenzijde. 

SAUNA-ACCESSOIRES 

Advies verkoopprijzen per 15/03/2023 exclusief 21 % BTW. 



OPGIETLEPELS 
Originele handgemaakte houten opgietlepels. Elegant en doelmatig.  
Inhoud van de lepels: ca. 250 ml.  
 

Art.nr.  Model lepel      Prijs 
VUP0730-B* Korte opgietlepel, lengte ca. 23 cm.    €       9,25 
BL43002-B  Standaard opgietlepel, lengte ca. 40 cm.   €       9,99 
BL43001-B  Grote opgietlepel, lengte ca. 50 cm.    €     16,02 
 
   *= zolang de voorraad strekt. 

 
VOETENBADEN 
BL41001-B  Voetenbad gemaakt van larikshout, watervast  €   117,28 
   verlijmd, gebonden d.m.v. 2 gegalvaniseerde  
   spanringen. Afm.: ca. 20 cm hoog, diameter  
   boven 40 cm. Inhoud 16 ltr. Met kunststof   
   binnen emmer.  
BL41005-B  Idem als BL41001, echter voorzien van een trans- €   131,05 
   parante hygiënische afdichtlaag (i.p.v. emmer).  
 
BL52105-B  Kambala voetenbad gemaakt van het bijzondere €   128,14 
   resistente Kambalahout. Binnen- en buitenzijde 
   voorzien van een transparante hygiënische af- 
   dichtlaag (nagenoeg waterdicht). Gebonden  
   d.m.v. 2 gegalvaniseerde spanringen.  
   Afm.: ca. 20 cm hoog, handgrepen ca. 30 cm  
   hoog, diameter boven ca. 40 cm. Inhoud 16 ltr. 
 
 
BL52109-B  Kambala voetenbad met standpijp en afvoer. €   215,54 
   Gemaakt van het bijzondere resistente Kamba- 
   lahout. Binnen- en buitenzijde voorzien van  
   een transparante hygiënische afdichtlaag  
   (nagenoeg waterdicht). Gebonden d.m.v. 2 ge- 
   galvaniseerde spanringen. Op sokkel, met een 
   waterafvoer en verchroomde standpijp. 
   Afm.: ca. 20 cm hoog, diameter boven 40 cm.  
   Inhoud 16 ltr. 
 
BL52107-B  Hoge voetenbad van Kambalahout met standpijp €   251,55 
   en afvoer. Binnen- en buitenzijde voorzien van  
   een transparante hygiënische afdichtlaag  
   (nagenoeg waterdicht). Gebonden d.m.v. 2 ge- 
   galvaniseerde spanringen. Op sokkel, met een 
   waterafvoer en rvs standpijp. Inhoud 29 ltr. 
   Afm.: ca. 31 cm hoog, diameter boven 43 cm.  

SAUNA-ACCESSOIRES 

Advies verkoopprijzen per 15/03/2023 exclusief 21 % BTW. 


