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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. 

Uteduscharna är rostfria och flera av dem 
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.

Badrumstillbehör
I Demerx sortiment hittar du även många 
badrumstillbehör. Du hittar dem på 
demerx.se. Läs även mer på dpsgroup.se.

Poolen Bastun Sjöboden

TorpetBrygganHusvagnen

!

Sunny side up
Att leva ett aktivt liv ute i naturen får oss att både må bra och leva 
mer hållbart. Vår signaturprodukt är de soluppvärmda uteduscharna 
Sunny. En innovativ och lättinstallerad utedusch som ger möjlighet till 
gratis varmvatten samtidigt som den sparar både energi och vatten. 
Allt du behöver är en trädgårdsslang med koppling. Inte bara praktiskt 
utan också väldigt njutbart.
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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 öns-
kas. 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.

 · Inklusive 150 cm rostfri duschslang. 

 · Ansluts direkt till trädgårdsslangen med 
slangkoppling (typ Gardena).

 · Avtappningsventil.

 · Stolphöjd 1105 mm (1340 mm inkl handdusch).

 · Stolpdiameter 110 mm.

Anslutning till trädgårdsslang 
medföljer.

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).

 · Avtappningsventil.

 · Takdusch och blandare.

 · Trädäck säljs separat (art.nr 40016).

 · Stolphöjd 2000 mm.

 · Stolpdiameter 110 mm.

Sunny 20
Med sin speciella böj sticker denna 
utedusch ut i trädgården, på altanen el-
ler vid poolen. Den inbyggda blandaren 
ser till att du enkelt kan temperera ditt 
soluppvärmda duschvatten. 20-liters-
behållaren 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).

 · Avtappningsventil.

 · Takdusch och blandare.

 · Trädäck säljs separat (art.nr 40016).

 · Stolphöjd 2230 mm.

 · Stolpdiameter 110 mm.

Art.nr EAN Pris*

40023 7391919400238 1695:-

Art.nr EAN Pris*

40004 7391919400047 2950:-

Art.nr EAN Pris*

40005 7391919400054 3175:-

3*Priserna i broschyren är rekommenderade konsumentpriser inklusive moms.



Sunny 30 Exclusive
Extra lyxig utedusch i svart aluminium 
och med silverlackad front. D uschen 
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).

 · Stolphöjd 2200 mm.

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).

 · Stolphöjd 2100 mm.

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 
karaktäris tisk 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).

 · Stolphöjd 2200 mm.

Art.nr EAN Pris*

40008 7391919400085 6395:-

Art.nr EAN Pris*

40024 7391919400245 4095:-

Art.nr EAN Pris*

40009 7391919400092 4095:-
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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).

 · Trädäck säljs separat (art.nr 40016).

 · Stolphöjd 2200 mm.

 · Stolpdiameter 160 mm.

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.

 · Inklusive 150 cm duschslang.

 · Blandare som ger en behaglig vattentemperatur.

 · Med fotdusch som även fungerar som 
avtappningsventil (kallvatten).

 · Stolphöjd 2200 mm.

 · Stolpdiameter 160 mm.

Art.nr EAN Pris*

40006 7391919400061 4250:-

Art.nr EAN Pris*

40006-1 7391919400146 4250:-

5*Priserna i broschyren är rekommenderade konsumentpriser inklusive moms.



Pure Classic
Känn av lyxen från nya Pure Classic. Utedu-
schen monteras på altanen eller i uterummet. 
Kopplas till varm- och kallvatten och ger ga-
ranterat alltid en skön, varm dusch i alla väder.. 
Tillverkad i bastant, rostfritt stål.

 · Ansluts till husets varm- och kallvatten.

 · Tvådelad – enkel att transportera och förvara.

 · Takdusch och handdusch.

 · Blandare som ger en behaglig vattentemperatur.

 · Omkastare för val av duschtyp.

 · Stolphöjd 2300 mm.

 · Fri duschhöjd 2000 mm.

 · Stolpdiameter 60 mm.

Pure Extended
Ta tillvara på alla sköna tillfällen i trädgården 
eller på altanen. Vår lyxiga utedusch Pure 
Extended i tåligt, rostfritt stål ger dig alltid en 
varm dusch. 

 · Ansluts till husets varm- och kallvatten.

 · Tvådelad – enkel att transportera och förvara.

 · Takdusch och handdusch.

 · Blandare som ger en behaglig vattentemperatur.

 · Omkastare för val av duschtyp.

 · Stolphöjd 2300 mm.

 · Fri duschhöjd 2050 mm.

 · Stolpdiameter 60 mm.

Art.nr EAN Pris*

40030 7391919400306 8995:-

Art.nr EAN Pris*

40031 7391919400313 9995:-
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DuschhyllorBadrumsmöbler Torkställningar

Och mycket mer...

Medicinskåp T-lister och tätlister

Vårt sortiment består av ca 200 artiklar där våra populära uteduschar är storsäljare. 
Men du hittar även produkter för badrummet i sortimentet. Se mer på demerx.se.

Tillbehör till uteduschen

Jordankare

För enkel montering av utomhusdusch 
direkt i marken. Förzinkat stål. Använd bul-
tarna som medföljer uteduschen. Passar 
Sunny 18, Sunny 20, Sunny 30 exclusive, 
Sunny 35 Split, Sunny 40, Sunny 40-1.

Art.nr EAN Pris*

40015 7391919400153 638:-

Trädäck

Kom snabbt igång med din utedusch 
tillsammans med detta trädäck av 
tryckimpregnerat virke. Höjd 60 mm. 
Bredd 775 mm. Längd 1180 mm. Pas-
sar alla Sunny uteduschar.

Art.nr EAN Pris*

40016 7391919400160 1295:-

Handdukshängare

Uppfällbar handdukshängare (400 mm) och två 
krokar. Spänn fast den runt uteduschstolpen. 

Art.nr Passar EAN Pris*

40017 Sunny 10, 18 och 20 
(Ø110 mm)

7391919400177 545:-

40018 Sunny 40 och 40-1 
(Ø160 mm)

7391919400184 640:-

Badrums sortiment

7*Priserna i broschyren är rekommenderade konsumentpriser inklusive moms.



Duschprodukter Sweden AB • Solbräckegatan 41A • 442 45 Kungälv

Tel 031 - 330 00 10 • info@dpsgroup.se • demerx.se • dpsgroup.se

Med reservation för eventuella tryckfel, prisjusteringar och produktförändringar.

Duschprodukter Sweden AB marknadsför och säljer varumärkena Arrow, Demerx och Duschy.

30 jan. 2023

Sedan 1968 har vi på Demerx utvecklat och sålt högkvalitativa 
dusch- och badrumsprodukter. Inom varumärket Demerx finns 
badrumsdetaljer där de största kategorierna är uteduschar, 
duschhyllor och toalettpappershållare.


