
Vem vill
inte duscha 
utomhus??

Vi har de 
senaste, läckraste 

lösningarna!
Vi har även en massa smarta tillbehör!

Box 50 | 590 40 KISA
Tel: 0494-719 80 Fax: 0494-124 50

Öppna och läs mer i broschyren!

Tänk på miljön! D
uscha Gratis med våra S
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! V. 2018- Uteduscharna fyller 11 år!



40005 Sunny 20, häftig utomhusdusch med soluppvärmd 
 varmvattensberedare som rymmer 20 liter.
 Ger ca: 10 min skön tempererad duschning.
 Med blandare.
 Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling 
 (typ Gardena).
 Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

 Svart plast och rostskyddat material. 
 Expanderbult medföljer. Höjd: 2250 mm

 Komplettera gärna med våra smarta tillbehör! 
 

Gratis

Varmvatten!

40008 Sunny Exclusive 30, fräsch och elegant 
 soluppvärmd utomhusdusch i sexkantig, svart aluminium  
 med silverlackad front. Toppdusch i kromad plast. 
 Med soluppvärmd varmvattensberedare som rymmer 
 30 liter. Ger ca: 15 min skön tempererad duschning.
 Med blandare och fotdusch/vattenutkastare.
 Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling 
 (typ Gardena).
 Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

 Svart aluminium med silverlackad front.
 Expanderbult medföljer. Höjd: 2200 mm
 Komplettera gärna med våra smarta tillbehör! 

40006 Sunny 40, häftig utomhusdusch med soluppvärmd 
 varmvattensberedare som rymmer 40 liter.
 Ger ca: 20 min skön tempererad duschning.
 Med blandare och fotdusch/vattenutkastare.
 Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling 
 (typ Gardena).
 Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

 Svart plast och rostskyddat material. 
 Expanderbult medföljer. Höjd: 2250 mm

 Komplettera gärna med våra smarta tillbehör! 

Gratis

Varmvatten!

Gratis

Varmvatten!

Gratis

Varmvatten!

40006-1 Sunny 40-1, läcker utomhusdusch med soluppvärmd 
 varmvattensberedare som rymmer 40 liter. 
 Med duschhandtag och 1,5 m rostfri slang. 
 2 st vinklingsbara duschhandtagshållare.
 Ger ca: 20 min skön tempererad duschning.
 Med blandare och fotdusch/vattenutkastare.
 Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling 
 (typ Gardena).
 Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

 Svart plast och rostskyddat material. 
 Expanderbult medföljer. Höjd: 2250 mm

 Komplettera gärna med våra smarta tillbehör! 



40015 Jordankare, passar Sunny utomhusdusch. 
 För enkel montering av utomhusdusch direkt i marken. 
 Förzinkat stål. OBS! Beroende på markkvalité  
 rekommenderas inte montering av Sunny 30, Sunny 35,  
 Sunny 40 och Sunny 40-1 vid sandig/lös mark.
 
 Medföljande bult från duscharna passar i gängorna.
 Höjd: 400 mm, Bredd: 200 mm, Djup: 200 mm

40016 Trädäck impregnerat, passar samtliga Sunny 
 utomhusduschar.
 Montera duschen med fransk träskruv direkt i trädäcket.
 Höjd:1180 mm, Bredd: 775 mm, Djup: 60 mm
 

40017 Kombifäste till Sunny 20, Ø 110 mm, uppfällbar 
 handduksstång 400 mm samt 2 krokar passande 
 upphängnad av Kabina Kid (34180, 34188 & 34189).  
 (Kabina Kid ingår ej)

40018 Kombifäste till Sunny 40 & Sunny 40-1, 
 Ø 160 mm, uppfällbar handduksstång 400 mm samt 2  
 krokar passande upphängnad av Kabina Kid 
 (34180, 34188 & 34189). 
 (Kabina Kid ingår ej)

40009 Sunny 35 Split, snygg och praktisk 2-delad 
 utomhusdusch med soluppvärmd 
 varmvattensberedare som rymmer 35 liter vilket ger 
 ca: 18 min skön tempererad duschning.
 Enkelt att montera/demontera ihop de 2 delarna för 
 smidig förvaring/transport.
 Med blandare och fotdusch/vattenutkastare.
 Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling 
 (typ Gardena).
 Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

 Svart plast och rostskyddat material. 
 Expanderbult medföljer. Höjd: 2250 mm
 Komplettera gärna med våra smarta tillbehör! 
 

Gratis

Varmvatten!

40010 Sunny 20 Spray, läcker utomhusdusch med 
 dimm-funktion som ger en härligt svalkande upplevelse. 
 Kan givetvis regleras separat.
 Med soluppvärmd varmvattensberedare som rymmer 
 20 liter vilket ger ca: 10 min skön tempererad duschning.
 Duschhandtag med 1,5m rostfri slang. Med blandare.
 Kopplas direkt från trädgårdsslang med ½ koppling 
 (typ Gardena).
 Med smidig avtappningsventil för enkel tömning.

 Svart plast och rostskyddat material. 
 Expanderbult medföljer. Höjd: 1240 mm
 Komplettera gärna med våra smarta tillbehör! 
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Gratis

Varmvatten!
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OBS!
Utomhusduscharna skall tömmas och förvaras frostfritt vintertid!

Sunny 18, 20 & 40 - Så funkar de!

Kallvatten
Sunny 18, 20 & 40 - Så funkar de!

Varmvatten
Sunny 18, 20 & 40 - Så funkar de!

Tempererat vatten

När blandarhandtaget är 
placerat i mitten tas kallvatten 
ifrån trädgårdsslangen och 
pressar både ut i takduschen 
och i duschröret, vilket gör att 
varmvattnet pressas uppåt i 
duschröret och ut tillsammans 
med kallvattnet.

Sunny utedusch - Så funkar de!

När blandarhandtaget pekar 
mot kallt, tas kallvatten från 
trädgårdsslangen in och 
forslas direkt till takduschen. 

När blandarhandtaget pekar 
mot varmt, tas kallvatten från 
trädgårdsslangen in i 
duschröret och pressar det 
varma vattnet som redan 
har värmts upp av solen, ut i 
takduschen.

40019 Vattenuppsamlare, poolblå. Passar samtliga 
 utomhusduchar med trädäck. Med ¾ gänganslutning för  
 avtappning inkl 19 mm slanganslutning.


