Kirami Premium Pearly M
Cube EcoStripe - Mocca, Champagne
Tot de sterke punten van de Premium Pearly hottub behoort het van de Familyserie bekende klantvriendelijke design, dat rekening houdt met de behoeften
van het hele gezin, ongeacht leeftijd of fysieke conditie. Ook in de Steady kan
je even hoger zitten om af te koelen en voor 2 personen is het een
comfortabele armleuning. Het glanzende binnenbad van de hottub,
vervaardigd van ABS-acryl, vertegenwoordigt de top of alle hottubs. Door het
gladde en lichtgekleurde badoppervlak kan de veilige Kirami ledverlichting als
accessoire worden geïnstalleerd. De in de fabriek geïnstalleerde ledverlichting
geeft badmomenten in de avondschemering een sprookjesachtige sfeer.
Premium Pearly is de juiste hottubkeuze voor wie hecht aan kwaliteit en
zorgeloosheid.
Als warmtebron de effectieve, tijdloos vormgegeven, zwarte Cube-kachel, die
ook een grotere hottub snel opwarmt. Gemaakt van eersteklas, zeer goed
warmtegeleidend, zeewaterbestendig aluminium. Afwerking van gerecycled
kunststof panelen met groef design in de tijdloze kleur Mocca, voor moderne
en klassieke tuinen. Het gegroefde oppervlak is gemakkelijk te reinigen, en
behalve wassen vergt het materiaal geen onderhoud. ? ???????? ????? ???
?????????? ??????? ?????? – ?????????????? ??????? ???? ? ????????
????????, ??????? ????????? ??????????? ??? ??????? ? ?????? ??????
???????.
De kuipdoorsnede is 172 en het watervolume 1420 liter. Hij is geschikt voor 46 personen. Het lege gewicht van de hottub is 157 kg. Het bruto
warmtevermogen van de CUBE-kachel is 48 kW en het netto
warmtevermogen dat naar het water wordt overgedragen is 35 kW.

Technische informatie
CAPACITEIT (PERSONEN)

4-6

BRUTO WATERINHOUD

940

WATERINHOUD

Cube

Kleur buitenzijde:

EcoStripe - Mocca

Kleur binnenzijde:

Champagne

1420 l

DIAMETER BUITENZIJDE

172 cm

HOOGTE

107 cm

DIEPTE

Verwarming:

90 cm

GEWICHT

157 kg

PRODUCT LENGTE

236 cm

PRODUCT BREEDTE

172 cm

PRODUCT HOOGTE
PRODUCTCODE

260 cm
PPCHES2600CUBE-MO

Bijbehorende accessoires

Thermocover M, 170 cm rond

Warmer feelings.

www.kirami.fi

