Cerdic Tobbe

Cerdic levert de baden als een basispakket. In het basis
pakket zit: een aluminium kachel, 2 meter schoorsteen,
kachelhoed, 3 bankjes en hekwerk. Dit basis pakket
kunt u uitbreiden met diverse opties en aanpassingen.
Informeer hiernaar, u zult versteld staan van de
mogelijkheden! Of u met uw gezin van het bad geniet,
met vrienden of romantisch met tweeën, u zult heerlijke
momenten beleven.

■ Alle houtgestookte Cerdic Tobbes hebben een

Algemene informatie:
■ De Cerdic tobbe is een puur natuurlijk bad dat
geen enkele behandeling nodig heeft. Het laat u
genieten van het warme bad in de buitenlucht.
■ De zitbankjes op verschillende hoogtes geven u
de mogelijkheid om afwisselend diep in het water
te zitten en vervolgens weer wat hoger, optimaal

genietend van een compleet badritueel met periodes
van intense verwarming en afkoeling afgewisseld.
■ Het badritueel van een Cerdic Tobbe is in de basis
zeer eenvoudig. U vult het bad, brandt het vuur en
geniet van het water. Wilt u het water langer laten
staan dan kunnen wij u verschillende filtersystemen
aanbieden, al naar gelang de kwaliteit die u verlangt.

aluminium kachel met deksel. De kachel verwarmt het
bad zeer snel. Met een goed gestookte kachel kan het
bad wel met 20 °C per uur opgewarmd worden.
■ Heeft u liever een elektrisch verwarmde Cerdic

Tobbe, laat het ons dan gerust weten. Omdat wij de
Cerdic Tobbe in Nederland maken kunnen we het bad
eenvoudig naar uw wensen aanpassen. Misschien wilt u
wel graag een bubbelsysteem, massagestralen of heeft
u andere wensen. Niets is onbespreekbaar om u in uw
bad te laten genieten zoals u dat wilt.

De Cerdic Tobbe
Cerdic stelt gezondheid primair bij al haar producten en
diensten. Een aanvulling op het assortiment van Cerdic
is de Cerdic Tobbe. Eeuwenlang gaan mensen naar
kuuroorden om de heilzame werking van natuurlijke
warmwaterbronnen te ervaren. De Cerdic Tobbe stelt u
in staat deze heilzame ervaring in uw eigen omgeving
te beleven. De Cerdic Tobbe is gemaakt van Western
Redceder. Deze houtsoort geeft een etherische olie
af welke een ontspannend effect heeft op lichaam
en geest. Ook uw huid wordt heerlijk zacht. Western
Redceder is een zeer duurzame houtsoort. Zonder enige
behandeling is deze houtsoort tientallen jaren tegen alle
weersomstandigheden bestand. Gedurende de tijd creëert
iedereen een eigen badritueel met de Cerdic tobbe. Dit
begint met de voorbereiding van het branden van het
vuur. Als het bad op temperatuur is, verwarmt het water u
helemaal en komt u volledig tot ontspanning.

Juist de keuze voor Redceder als hout voor onze baden
borduurt voort op decennia ervaring in de productie van
dit soort baden. Western Redceder combineert als geen
andere houtsoort duurzaamheid met de eigenschap om
zeer goed vocht op te kunnen nemen, maar ook periodes
van droogte goed te doorstaan zonder behandeling.
Hierdoor is de Cerdic Tobbe altijd direct klaar voor gebruik.
De mogelijkheden voor uw Tobbe:
Cerdic levert haar tobbes in 3 afmetingen. De baden
worden gemaakt in de afmetingen 150cm, 180cm, 210cm
doorsnede. De baden zijn voorzien van een interne kachel.
De kachels worden geleverd in Aluminium. De baden zijn
voorzien van zitbankjes die in hoogte variëren.
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