SAUNA-ACCESSOIRES
SAUNALAMPEN

Art.nr.
Model saunalamp binnenverlichting
FZ15567-B Sauna plafondlamp met witte ceramische lampvoet en mat glas, voor max. 60 W, E 27.
Omgevingstemperatuur tot max. 125° C.
Lengte ca 13,5 cm. Diameter glas ca 8,5 cm.
FZ14550-B Sauna wandlamp met witte ceramische schuine
lampvoet en mat glas, voor max. 60 W, E 27.
Omgevingstemperatuur tot max. 125° C.
Lengte ca 13 cm. Diameter glas ca 8,5 cm.

Prijs
€ 33,02

€

41,98

FZ11110-B Sauna wandlamp van hittebestendig kunststof
met afdekglas, voor max. 60 W, E 14.
Omgevingstemperatuur tot max. 115° C.
Afmetingen: 20 x 10 x 8 cm.

€

37,50

FIS8051-B* Gloeilamp voor saunaverlichting, geschikt voor
€
hogere temperaturen tot 300°C. 40 W, E14 fitting.
FIS8052-B* Gloeilamp voor saunaverlichting, geschikt voor
€
hogere temperaturen tot 300°C. 40 W, E27 fitting.

4,69

Art.nr.
Model saunalamp
FIS1580-B* Sauna boxlamp met robuuste kast van massief
naaldhout met aan voorzijde een scherm van
houten lamellen, kompleet met binnenlamp,
voor max. 60 W, E 27. Afmetingen: diepte ca
15,5 cm, breedte 19,5 cm, hoogte 28 cm.
FIS1581-B* Alleen houten box zonder binnenlamp.

4,69

Prijs
€ 64,38

€

33,-

*= zolang de voorraad strekt.

FIS1120-B

FIS1111-B
FIS1125-B
FIS1112-B

FIS8850-B

FIS8851-B

Universele saunalamp met houten blindscherm
€
met lamellen, voor binnen- en buitengebruik.
Kompleet met hittebestendige kunststof lampvoet met spatwaterdichte glazen kap over lamp,
voor max. 60 W, E 14. Omgevingstemperatuur tot
115° C. Afmetingen blindscherm: 33 x 26 x 12 cm.
Alleen houten blindscherm zonder binnenlamp.
€

73,16

Idem als FIS1120, echter als hoekmodel.
Afmetingen blindscherm: 33 x 17,5 x 17,5 cm.
Alleen houten blindscherm zonder binnenlamp.

€

79,07

€

53,19

Houten blindscherm met een doordacht design,
voor een rustgevend en aangenaam licht. Dit
robuuste populieren houten wandmodel blindscherm is met diverse hierboven genoemde
binnenverlichtingen uit te rusten. Afmetingen:
30 x 32 x 16 cm.
Idem als FIS8850, echter als hoekmodel.
Afmetingen: 27 x 32 x 12,5 cm.

€

58,29

€

49,32

47,69

N.B. Laat, uit veiligheidsoverwegingen, de saunaverlichting altijd door een
vakman installeren. Monteer de lampen met afstand van het plafond, om
een hitteopbouw te vermijden. Alleen te gebruiken met gloeilampen, energiespaarlampen zijn helaas niet bestand tegen de hitte in de sauna.
Advies verkoopprijzen per 03/05/2021 exclusief 21 % BTW.

