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Varumärke

Produkt

Demerx uteduschar
Benämning Volym Färg / material Stolphöjd Art-nr EAN-nr

Sunny 10 Light 10 liter svart plast 1105 mm 40023 7391919400238

Sunny 18 18 liter svart plast 2000 mm 40004 7391919400047

Sunny 20 20 liter svart plast 2230 mm 40005 7391919400054

Sunny 30 Exclusive 30 liter svart/silver alum. 2200 mm 40008 7391919400085

Sunny 35 Edge 35 liter svart plast 2100 mm 40024 7391919400245

Sunny 35 Split 35 liter svart/silver plast 2200 mm 40009 7391919400092

Sunny 40 40 liter svart plast 2200 mm 40006 7391919400061

Sunny 40-1 40 liter svart plast 2200 mm 40006-1 7391919400146

Pure Classic - krom, rostfr. stål 2300 mm 40030 7391919400306

Pure Extended - krom, rostfr. stål 2300 mm 40031 7391919400313

Produktfakta
Sunny: Uteduscharna kopplas till trädgårdsslangen. Med hjälp av solen värms 
vattnet i behållaren upp vilket gör att man sparar både pengar och energi och 
minskar påverkan på miljön. Sunny finns i olika utföranden och med olika volym 
på vattentanken. Uteduscharna är försedda med antingen en takdusch eller en 
handdusch. Edge och Split-modellerna är delbara på mitten för enkel transport 
och förvaring. Flera modeller har fotdusch/kran. Med blandare och avtappnings-
ventil. En 40 literstank ger en cirka 20 minuter lång dusch.
Pure: Uteduscharna kopplas till kall- och varmvatten och är oberoende av sol 
och utetemperatur. Tillverkade i rostfritt stål. Med takdusch, handdusch, blanda-
re och omkastare.

Mått
Se tabell.

Material
Se tabell.

Montering
Installationsanvisningar medföljer uteduscharna.
Sunny: Uteduscharna skruvas fast i underlaget, t.ex. altan, mobilt trädäck eller 
jordankare, och ansluts på baksidan till trädgårdsslangen. 
Pure: Uteduscharna ansluts till kall- och varm vatten underifrån och skruvas fast 
i underlaget. 

Rengöring och underhåll

Rengör produkten regelmässigt med milt rengöringsmedel. Använd ej poler-
medel, starka rengöringsmedel eller grova svampar. Utsätt ej produkten 
för kemikalier eller kosmetika. Vid behov, rengör duschmunstyckena från 
kalkavlagringar.

Förvaring

Under vintern, och i andra fall då frostrisk föreligger, ska uteduschen förvaras på 
en frostfri plats (gäller samtliga uteduschmodeller).
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