
Sommerens smarteste investering

Utedusj til Hagen, Brygga, 

Hytta, Terrassen, 

og mye mer!



Sunny 20 - utedusj

• Lekker utedusj med soloppvarmet 
varmtvannsbereder med 20 liters kapasitet.

• Gir ca 10 minutters behaglig temperert dusj

• Miljøvennlig

• Med blandebatteri

• Kobles direkte til haveslangen med ½ tommes 
hurtigkobling

• Med avtappingsventil for enkel tømming

• Svart plast og rustbeskyttede materialer

• Enkel montering med medfølgende 
ekspansjonsbolter.

• Solid og gjennomprøvet produkt med meget få 
reklamasjoner.

• Høyde: 2250 mm. 

Sunny 20 montert på tredekk. Tredekk kjøpes separat



Sunny 35 - utedusj

• Stilig og praktisk 2-delt utedusj med soloppvarmet 
varmtvannsbereder – 35 liters kapasitet.

• Gir ca 18 minutters behaglig temperert dusj.

• Miljøvennlig

• Enkel montering/demontering. 

• 2-delt beholder for enklere transport og lagring.

• Med blandebatteri og fotdusj/vannutkaster. 

• Kobles direkte til haveslangen med ½ tommes 
hurtigkobling

• Med avtappingsventil for enkel tømming

• Svart plast og rustbeskyttede materialer

• Solid og gjennomprøvet produkt med meget få
reklamasjoner.

• Enkel montering med medfølgende ekspansjonsbolter. 

• Høyde: 2250 mm. 



Sunny 10 - utedusj

• Flott utedusj med soloppvarmet varmtvannsbereder med 
10 liters kapasitet.

• Gir ca 5 minutters behaglig temperert dusj.

• Miljøvennlig 

• Enkel montering/demontering. 

• Med blandebatteri. 

• Kobles direkte til haveslangen med ½ tommes 
hurtigkobling 

• Med avtappingsventil for enkel
tømming

• Solid og gjennomprøvet produkt med meget få
reklamasjoner.

• Svart plast og rustbeskyttede 
materialer

• Enkel montering med medfølgende ekspansjonsbolter. 

• Høyde:  1340 mm. 



Tilleggsutstyr til Sunny utedusjer

Impregnert tre-dekk
• Passer til alle Sunny utedusjer

• Enkel montering/demontering med franske treskruer direkte i
tregulvet.  

• Størrelse: 1180 mm (L) – 775 mm (B) – 60 mm (H)

Jordspyd
• Passer til alle Sunny utedusjer

• Enkel montering direkte i bakken.  

• Forsinket stål

• Medfølgende bolter I utedusjen passer i jordspydets gjenger.

• Størrelse: 400 mm (H) – 200 mm (B) – 200 mm(D)

• NB!  Jordspydet bør ikke benyttes dersom bakken består av 
sandholdig- eller løs jord. 



Tilleggsutstyr til Sunny utedusjer

Art.nr. L040016 Art.nr. L040015

Tredekk Jordspyd



Enkel montering - Miljøvennlig i bruk

Kobles enkelt til vannslangen med 
1/2 tommers hurtigkobling 

Vannet varmes opp av solen og gir
en deilig temperert dusj

Tømmes enkelt for vann

Lagres frost-fritt


