AMH-plastic

KYLPYTYNNYRIT

AMH-plastic kylpytynnyrin muodot on
suunniteltu yhdessä kokeneen suomalaisen
muovituotevalmistajan kanssa. Muotojen tarkoitus
on luoda viihtyvyyttä tynnyrissä kylpijöille ja antaa
tuotteelle arvokkaan ulkonäön. Allas valmistetaan
rotaatiovalu-periaatteella.
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Muovitynnyrin värivaihtoehdot

Allaspaketti

Ulkoverhoilun värit

Ulkoverhoiltu muovitynnyri
Kamiina
Piippu
Piipun lämpösuoja
Styrox-eristys

Grafiitin harmaa

Harmaa

Miksi hankkia AMH-PLASTIC TYNNYRI?

Musta

Sininen

Tumma pähkinä

Kuultava petsi

Tynnyri toimitetaan
valmiiksi koottuna
ja on valmis
sijoitettavaksi
jokaiselle alustalle.

Lisävarusteet
Kansi. Yhtenäinen kansi painaa 18 kg.
Kolmiaskelmainen porras kiinnitysosineen lisää
turvallisuutta kiinnittyessään tynnyrin kylkeen. On
nostettavissa pois kylvyn jälkeen. Portaassa myös
lisävarusteena kaide.
Tarjoilutaso juomien varastointiin tynnyrin reunalla.
Ulkoverhoilun väri tumma pähkinä tai harmaan kuultava
petsi. Myös muut värit mahdollisia.
Rosteriset kupinpidikkeet antavat arvokkuutta
tynnyrille. Estää juomien kaatumisen altaaseen.
LED tunnelmavalot; vaalea valosarja valmiiksi
kytkettynä.
Hiekkasuodatin tai pintasuodatin pidentää veden
vaihtoväliä.
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Kansi on yhtenäinen ja siinä
on tukevat nostokahvat.
Rosteriset kupinpidikkeet
antavat arvokkuutta
tynnyrille.
Estävät juomien
kaatumisen altaaseen.

Saatavilla on
kahdenmallista
puulämmitteistä kamiinaa,
joissa lämmitystehot
30 kW tai 35 kW.

Kamiinalle on oma teline
tynnyrin sivussa joka vain
aukaistaan.
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Muovipinta on helppo pitää
puhtaana ja läpiviennit ovat
viimeistellyt.

Tarjoilutaso.

Tynnyri on tarkoitettu 4 - 6 kylpijälle. Siinä on tilaa jaloille ja
se antaa suojaa myös tuulisella säällä.

Lisävarusteena kolmiaskelmainen porras, josta on
helppo mennä tynnyriin.
Porras kiinnittyy tynnyrin reunaan omilla kulmapaloilla,
joista se on helppo nostaa käytön jälkeen pois.

TEKNISET TIEDOT
• 6 henkilöä
• ulkohalkaisija 178 cm
• sisähalkaisija 170 cm
• seinäosan korkeus sisäpuolella 68 cm
• tynnyrin kokonaiskorkeus 113 cm
• penkin leveys 33 cm
• jalkatilan halkaisija 93 cm
• veden tarve n. 1400 l (riippuu kylpijämäärästä)
• paino 170 kg (tynnyri + kamiina)
• kamiinoiden tehot 30 kW tai 35 kW
• ulkovuoren materiaali 20 x 90 lämpöpuupaneeli
• sisäosan materiaali PE-muovi
• värit musta, harmaa, graniitti sininen
• ulkovuoren materiaali TW-paneeli
• värit tumma pähkinä, kuultava petsi
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