Cerdic Buitendouche

CBD.09

De CBD.09 is ons meest veelzijdige model.
Niet alleen kunt u kiezen uit een standaard
buitendouche of een model met voetdouche
of handdouche, ook kunnen de buitendouches
uitgevoerd worden met diverse vlonders.
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De CBD.05 is modern, strak en elegant!
Een buitendouche met een bijzondere uitstraling
uitgevoerd in geborsteld RVS.
De CBD.05 is niet alleen een buitendouche, maar
ook een bijzonder onderdeel van uw tuin.
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CBD.31

De CBD.01 is strak vormgegeven met rechte
hoeken en past daarmee perfect in een
met rechte vormen aangelegde tuin. De
buitendouche is uitgevoerd in hoge kwaliteit
roestvrij staal. De onderhoudsvriendelijke
douchekop geeft een ontspannende straal.
De buitendouche kan worden aangesloten op
warm en koud water waarvan de temperatuur
geregeld wordt met de eenhendel mengkraan.
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De CBD.31 is uniek! Deze buitendouche is de overtreffende
trap als het gaat om outdoor design. De afwerking van de
onderdelen is bijzonder en geeft het een frisse uitstraling.
Geniet ook deze zomer van je eigen ultra moderne tuindouche.

De elegante CBD.33 is een buitendouche die,
door eenvoud, de tuin in zich laat schitteren.
De hoogwaardige RVS tuindouche zorgt voor
een kwaliteitsproduct.
De keuzemogelijkheden in de uitvoeringen
maken CBD.33 tot een veelzijdig product.

Op maat

De CBD.07 is strak vormgegeven met rechte hoeken
en past daarmee perfect in een met rechte vormen
aangelegde tuin. De douche is uitgevoerd in hoge kwaliteit
roestvrij staal. De onderhoudsvriendelijke douchekop
geeft een fijne ontspannende regennevel. De douche kan
worden aangesloten op warm en koud water waarvan de
temperatuur geregeld wordt met de eenhendel mengkraan.
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Alle buitendouches worden
ontworpen en gefabriceerd volgens
de hoogste kwaliteitsnormen. Alle
materialen zijn van de best mogelijke
kwaliteit. De buitendouches en
accessoires worden uitvoerig getest
alvorens zij in productie genomen
worden.

Deze vlonder van RVS met een hout of
steen binnenwerk kan op 2 manieren
worden gemonteerd. Zowel vrijstaand als
in combinatie met verankering. Ook hier
kunnen wij u graag adviseren.
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