hottubs

Sinds 1997

Størvatt hottubs;
puur ontspannen, sinds 1997

hottubs

Dompel uzelf onder in een
rijkdom van warmte
Heerlijk ontspannen genieten in uw vertrouwde omgeving. In
een Størvatt hottub komt u helemaal tot rust. in het warme water
beleeft u een authentieke outdoor ervaring. Samen of alleen, het
hele jaar door.
Laat alles achter u en neem een
moment voor uzelf. Even helemaal niets, slechts warm water
en puur genieten. De Størvatt
hottub is een investering in

uzelf. Zodra u plaatsneemt in
de heerlijk verwarmde hottub,
glijdt de dagelijkse drukte van u
af. Uw lichaam en geest komen
volkomen tot rust.

direct voor u klaar, de houtgestookte hottub neemt de tijd
om op temperatuur te komen.
Het genieten begint al bij de
voorbereidingen.

Met de eigen productie in
Nederland sinds 1997 is Størvatt
dé leverancier van hottubs in
West Europa. De prachtig vormgegeven hottub van Størvatt
omringt u met rust en weldaad.
Een luxueuze sensatie die u
dagelijks kunt beleven. Gewoon
in uw eigen tuin. Tijdens heerlijk
lome zomeravonden of middenin de winterse vrieskou. Op elk
moment van de dag staat deze
weldaad tot uw beschikking.
Houtgestookte hottub ø150 cm, compleet

De elektrische hottub staat

Houtgestookte hottub ø180 cm, compleet
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hottubs

Sinds 1997

Materialen:

hottubs

Hout:
hoogste kwaliteit en perfect
gezaagd Western Red Ceder, 38mm
Verwarming:
Aluminium kachel, elektrisch of gas
Kachel:
Marine aluminium
RVS spanringen
Verwachte levensduur:
25 jaar
Garantie:
tot 5 jaar

Heerlijk buiten bezig zijn. Hout
verzamelen, het vuur opstoken.
Een houtgestookte hottub verwarmen is ontspannen op zich.
De elektrische hottub biedt de
voorzieningen van een moderne
spa: massagejets, verlichting en
een bubbelsysteem.

Houtgestookte hottub ø180 cm, compleet

Een romantisch knapperend
vuur of direct de juiste temperatuur; waar uw voorkeur ook naar
uitgaat, een hottub van Størvatt
staat garant voor onvergetelijke
momenten voor uzelf, met z’n
tweeën, vrienden of met het
hele gezin.
Gemaakt van de hoogste
kwaliteit en perfect gezaagd
Westen Red Ceder.
Størvatt spa ø180 cm met massage jets, compleet

Størvatt spa ø180 cm met massage jets, compleet
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