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DEMERX – FRÅN BADRUMSDETALJER
TILL UTEDUSCHAR
Demerx grundades 1968 av Sören Hoffberg. I april 2022
övertogs märket av Duschprodukter Sweden AB som även
har varumärkena Arrow och Duschy.
Inom varumärket Demerx finns badrumsdetaljer där de
största kategorierna är uteduschar, duschhyllor och
toalettpappershållare. Sortimentet består idag av närmare
400 artiklar.

DEMERX UTEDUSCHAR
Vi har flera olika uteduschar – alltifrån vår lilla Sunny 10 Light
som rymmer 10 liter soluppvärmt vatten, till vår stora Sunny 40
på hela 40 liter.
Tack vare att uteduscharna värmer upp vattnet med hjälp
av solens strålar, sparar man både pengar och energi och
får samtidigt en minskad påverkan på miljön. Det enda som
behövs är att ansluta trädgårdsslangen till uteduschen.
Med den inbyggda blandaren kan du temperera vattnet till en
behaglig temperatur.
Flera uteduschar har en avtappningsventil för enkel tömning av
vattentanken. Den fungerar lika bra som fotdusch eller för att
fylla vattenkannan. Inför vintern ska uteduschen tömmas på
vatten och förvaras på en mörk, torr och frostfri plats.
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SUNNY 10 LIGHT
Sunny 10 Light, den lite lägre uteduschen, passar perfekt vid poolen,
spa-badet, vid altanen eller var helst en utedusch önskas. Den inbyggda
blandaren ser till att du enkelt kan temperera ditt soluppvärmda duschvatten.

· Rymmer 10 liter soluppvärmt vatten.
· Räcker till cirka 5 minuters tempererad dusch.
· Utrustad med duschhandtag och 1,5 m rostfri slang.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med slangkoppling (typ Gardena).
· Tillverkad i svart plast och rostfria material.
Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40023

7391919400238

H1105 mm (1340 mm inkl handdusch)

1538:-

SUNNY 18
Denna utedusch har en soluppvärmd varmvattenberedare som rymmer
18 liter och ger en ca 9 minuter lång, skön tempererad dusch. Ansluts
snabbt och enkelt med snabbkoppling direkt på trädgårdsslangen.

· Rymmer 18 liter soluppvärmt vatten.
· Räcker till cirka 9 minuters tempererad dusch.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med slangkoppling (typ Gardena).
· Takdusch och blandare.
· Tillverkad i svart plast och rostfria material.
Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40004

7391919400047

H2000 mm

2686:-
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SUNNY 20
Med sin speciella böj sticker denna utedusch ut i trädgården, på altanen
eller vid poolen. Den inbyggda blandaren ser till att du enkelt kan temperera ditt soluppvärmda duschvatten. 20-litersbehållaren ger en cirka
10 minuter lång varmvattendusch.

· Rymmer 20 liter soluppvärmt vatten.
· Räcker till cirka 10 minuters tempererad dusch.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med slangkoppling (typ Gardena).
· Takdusch och blandare.
· Tillverkad i svart plast och rostfria material.
· Trädäck säljs separat (art.nr 40016).
Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40005

7391919400054

H2230 mm

2886:-

SUNNY 30 EXCLUSIVE
Extra lyxig utedusch i svart aluminium och med silverlackad front.
Du schen rymmer 30 liter soluppvärmt vatten vilket ger en cirka 15 minuter
lång dusch. Ansluts direkt till trädgårdsslangen.

· Rymmer 30 liter soluppvärmt varmvatten.
· Räcker till cirka 15 minuters tempererad dusch.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med slangkoppling (typ Gardena).
· Takdusch och blandare.
· Med fotdusch som även fungerar som avtappningsventil (kallvatten).
· Tillverkad i aluminium.
· Trädäck säljs separat (art.nr 40016).
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Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40008

7391919400085

H2200 mm

5819:-

SUNNY 35 EDGE
Tack vare att Sunny 35 Edge är delbar på mitten är den extra smidig att ta
med sig och att förvara. Tanken rymmer 35 liter soluppvärmt vatten vilket
ger cirka 18 minuters duschning. Blandaren tempererar vattnet så att det
blir behagligt att duscha i.

· Rymmer 35 liter soluppvärmt vatten.
· Räcker till cirka 18 minuters tempererad dusch.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med slangkoppling (typ Gardena).
· Tvådelad – enkel att transportera och förvara.
· Takdusch.
· Blandare som ger en behaglig vattentemperatur.
· Med fotdusch som även fungerar som avtappningsventil (kallvatten).
· Tillverkad i svart plast och rostfria material.
Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40024

7391919400245

H2100 mm

3729:-

SUNNY 35 SPLIT
Sunny 35 Split är delbar på mitten vilket förenklar både transport och
förvaring. Tanken rymmer 35 liter soluppvärmt vatten vilket ger en 18
minuter lång, skön tempererad dusch. Ansluts snabbt och enkelt till trädgårdsslangen. Med en karaktärist isk silverstripe på framsidan.

· Rymmer 35 liter soluppvärmt vatten.
· Räcker till cirka 18 minuters tempererad dusch.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med slangkoppling (typ Gardena).
· Tvådelad – enkel att transportera och förvara.
· Takdusch.
· Blandare som ger en behaglig vattentemperatur.
· Med fotdusch som även fungerar som avtappningsventil (kallvatten).
· Tillverkad i svart plast och rostfria material.
Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40009

7391919400092

H2200 mm

3729:-
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SUNNY 40
Med extra stor vattentank när många vill duscha. Sunny 40 rymmer hela
40 liter soluppvärmt vatten och ger cirka 20 minuters duschning. Temperera vattnet med den inbyggda blandaren.

· Rymmer 40 liter soluppvärmt vatten.
· Räcker till cirka 20 minuters tempererad dusch.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med ½"-koppling (Gardena-typ).
· Takdusch.
· Blandare som ger en behaglig vattentemperatur.
· Med fotdusch som även fungerar som avtappningsventil (kallvatten).
· Tillverkad i svart plast och rostfria material.
· Trädäck säljs separat (art.nr 40016).
Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40006

7391919400061

H2200 mm

3863:-

SUNNY 40-1
Med extra stor vattentank när många vill duscha. Sunny 40 rymmer hela
40 liter soluppvärmt vatten och ger cirka 20 minuters duschning. Med
handdusch. Temperera vattnet med den inbyggda blandaren.

· Rymmer 40 liter soluppvärmt vatten.
· Räcker till cirka 20 minuters tempererad dusch.
· Ansluts direkt till trädgårdsslangen med ½"-koppling (Gardena-typ).
· Handdusch och två handduschhållare.
· Blandare som ger en behaglig vattentemperatur.
· Med fotdusch som även fungerar som avtappningsventil (kallvatten).
· Tillverkad i svart plast och rostfria material.
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Art.nr

EAN

Mått (stolpe)

Pris*

40006-1

7391919400146

H2200 mm

3863:-

STORT BADRUMS
SORTIMENT
Vårt sortiment består av närmare 400
artiklar. Utöver uteduschr, är våra
största kategorier duschhyllor och
toapappershållare.
Här ser du ett urval av våra produkter.
Du hittar mer på www.demerx.se.

Toalettpappers
hållare

Duschhyllor

Krokar

Duschar

Royal X

Skagerack

Denna exklusiva
utedusch ansluts till
befintligt kall/varmvattensystem.

Badrumsmöbel med
underksåp, handfat,
spegelskåp och LEDbelysning.

Toaborstar

Papperskorgar
och pedalhinkar

Tvålpumpar

Torkställningar

Medicinskåp

Portabla badbaljor

T-lister

Bastutillbehör

Speglar
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Duschprodukter Sweden AB
Solbräckegatan 41A • 442 45 Kungälv
Tel 031 - 330 00 10
info@dpsgroup.se
www.demerx.se
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Med reservation för eventuella tryckfel,
prisjusteringar och produktförändringar.

