SAUNA-ACCESSOIRES
VLOERROOSTERS

Kunststof vloerrooster in diverse kleuren. Eenvoudig aan elkaar te bevestigen en aan te passen. Door de bodemafstand van 25 mm blijven de voeten
aangenaam warm en droog. Ongevoelig voor chloor en/of andere chemicaliën. Hygiënisch en voetschimmel werend. Warmtebestendig tot 70° C
(daardoor ook in de sauna te gebruiken).
Afmetingen rooster: 50 x 50 x 2,5 cm.
Art.nr.
FIS4209-B
FIS4211-B
FIS4212-B
FIS4213-B

Kleur vloerrooster
Vloerrooster kleur zandgeel.
Vloerrooster kleur basalt grijs.
Vloerrooster kleur licht grijs.
Vloerrooster kleur blauw.

Prijs
€ 22,€ 22,€ 22,€ 22,-

Zacht PVC veiligheidsrooster in blauw of beige, voor alle (natte) looppaden
en omkleedruimten. Eenvoudig aan elkaar te bevestigen en aan te passen.
Antislip volgens DIN 51097, gemakkelijk schoon te maken en oprolbaar.
Hygiënisch, warm en antibacterieel en antischimmel behandeld. Niet voor
in de sauna of buiten gebruik! Afmetingen rooster: 33 x 33 x 1,5 cm.
Art.nr.
FIS4060-B
FIS4061-B

Kleur vloerrooster
Vloerrooster kleur blauw.
Vloerrooster kleur beige.

Prijs
€ 13,60
€ 13,60

Kunststof (PVC) antislip saunaloper. Zeer goed te gebruiken voor in de
sauna. Heel eenvoudig op maat te snijden, gemakkelijk te reinigen.
Afmetingen loper: breedte 80 cm, maximale lengte 10 m, hoogte ca 6 mm.
Niet voor buiten gebruik (geen waterafvoer). Kleur: beige of grijs.
Bij afname van hele rol van 10 m is de saunaloper ook verkrijgbaar in diverse andere kleuren (groen, blauw, rood, bruin, wit).
Art.nr.
FIS3010-B
FIS3020-B

Kleur vloerrooster
Saunaloper beige, per strekkende meter.
Saunaloper grijs, per strekkende meter.

Prijs
€ 81,40
€ 81,40

Supergrip hygiëne vloerroosters van hard PVC zijn ideaal voor alle (natte)
looppaden, omkleedruimten en in de sauna. Antislip volgens DIN 51097,
extreem slijtvast en met een goed onderhoud een lange levensduur. Hygiënisch, gemakkelijk te reinigen, eenvoudig op te rollen en een antibacterieel en antischimmel werking van het harde PVC. Niet voor buiten gebruik,
niet Uv-bestendig! Dikte 12 mm. Standaard verkrijgbaar als mat met afmetingen 40 x 80 cm, of als rol van 5 ml x 0,8 m. Op aanvraag ook leverbaar
in andere breedte en andere kleuren.
Art.nr.
FIS8111-B
FIS8112-B
FIS8113-B
FIS8131-B
FIS8132-B
FIS8133-B

Kleur vloerrooster
Vloerrooster mat 40 x 80 cm, kleur rood.
Vloerrooster mat 40 x 80 cm, kleur creme.
Vloerrooster mat 40 x 80 cm, kleur blauw.
Vloerrooster rol 5 ml x 80 cm, kleur rood.
Vloerrooster rol 5 ml x 80 cm, kleur wit.
Vloerrooster rol 5 ml x 80 cm, kleur blauw.

Advies verkoopprijzen per 03/05/2021 exclusief 21 % BTW.

Prijs
€ 41,60
€ 41,60
€ 41,60
€ 418,€ 418,€ 418,-

