
SAUNA-MEETAPPARATUUR 
Art.nr.  Model meetapparaat      Prijs 
VUP1520-B* Saunathermometer, meetbereik 0°-120°C.    €     18,27 
   Berkenhouten lijst, zwarte wijzerplaat ø 95 mm.  
VUP1521-B* Saunahygrometer, meetbereik 0-100 % rel. luchtvochtig- €     18,27 
   heid. Berkenhouten lijst, zwarte wijzerplaat ø 95 mm.  
VUP1519-B* Saunahygrotherm, samengevoegde thermo- en hygro- €     32,26 
   meter. Berkenhouten lijst, zwarte wijzerplaten ø 95 mm.  
   Meetbereik hygrometer 0-100 % rel. luchtvochtigheid,  
   thermometer 0°- 120°C. 
 
VUP1661-B* Saunathermometer, meetbereik 0°-120°C.    €     18,27 
   Berkenhouten lijst, witte wijzerplaat ø 95 mm.  
VUP1662-B* Saunahygrometer, meetbereik 0-100 % rel. luchtvochtig- €     18,27 
   heid. Berkenhouten lijst, witte wijzerplaat ø 95 mm.  
VUP1660-B* Saunahygrotherm, samengevoegde thermo- en hygro-  €     32,26 
   meter. Berkenhouten lijst, witte wijzerplaten ø 95 mm.  
   Meetbereik hygrometer 0-100 % rel. luchtvochtigheid,  
   thermometer 0°- 120°C. 
 
 
 
VUP1690-B* Thermo-/hygrometer, witte wijzerplaat ø 160 mm.  €     12,30  
 
 
 
FIS4113-B*  Precisie saunathermometer, meetbereik 20°- 140°C. €     41,98 
   Rvs huis met wijzerplaat ø 130 mm en saunatempera- 
   tuur met kleur aangegeven. 
FIS4112-B*  Precisie saunahygrometer, meetbereik 0-100 % rel.  €     66,44 
   luchtvochtigheid. Rvs huis met wijzerplaat ø 130 mm  
   en sauna luchtvochtigheid met kleur aangegeven.  
FIS4110-B*  Precisie saunahygrotherm, samengevoegde thermo-  €     74,59 
    en hygrometer. Rvs huis met wijzerplaat ø 130 mm.  
   Meetbereik hygrometer 0-60 % rel. luchtvochtigheid,  
   thermometer 30°- 120°C, met kleur aangegeven.  
 
 
 
FIS5410-B*  Saunathermometer in houten omlijsting met wijzerplaat €     34,65 
    ø 100 mm, meetbereik 0°-120°C. Lijst 13,5 x 16 cm. 
FIS5411-B*  Saunahygrometer in houten omlijsting met wijzerplaat €     44,43 
   ø 100 mm, meetbereik 0-100 % rel. luchtvochtigheid.  
   Lijst 13,5 x 16 cm. 
 
 
 

SAUNA/STOOMBAD-MEETAPPARATUUR 
Art.nr.  Model meetapparaat      Prijs 
FIS4150-B*  Universeel meetstation voor sauna, stoombad en    €     74,59 
   kruidenbad. Alle meet bereiken voor de verschillende  
   baden zijn met kleur aangegeven. Huis van roestvast- 
   staal, wijzerplaat ø 130 mm. Meetbereik hygrometer  
   0-100 % rel. luchtvochtigheid, thermometer 30°- 120°C. 
 
FIS4130-B*  Hygrotherm voor stoombad. Groot en zeer goed lees-  €     74,59 
   baar instrument. Huis geheel van roestvaststaal.  
   Wijzerplaat ø 130 mm. Meetbereik hygrometer 0-100 %  
   rel. luchtvochtigheid, thermometer 30°- 120°C. 
 
   *= zolang de voorraad strekt. 

 

SAUNA-ACCESSOIRES 

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


