


sopr a tu indouches – 
sne l  a f koe len op warme dagen

sopra roestvrijstalen tuindouches – spontane, weldadige verfrissing 

met een fraai design.  sopra tuindouches kunnen apart worden 

geplaatst, maar zijn ook een welkome aanvulling op het zwembad. 

Ze worden gekenmerkt door de hoge kwaliteit en exclusiviteit.  

Of het nu gaat om een koudwaterdouche of koud-warm-

waterdouche, de elegante modellen zijn optische highlights in uw 

tuin of bij het zwembad.
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sopr a roestvr i j s ta len tu indouches

Extr avagant , mooi , funct ionee l

Extravagant, mooi en functioneel. Dat is douche MAYA op zonne-
energie. Het roestvrijstalen huis vormt een indrukwekkend contrast 
met het zwarte warmwaterreservoir. De bijzondere vormgeving met 
het schuine front en de sproeikop past bij meerdere stijlen.

De douche op zonne-energie wordt geleverd met een bodemplaat van 
WPC. Een perfecte keuze voor ieder die op zoek is naar iets speciaals.

 Tuindouche Maya op zonne-energie 
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a roestvr i j s ta len tu indouches

Bui tengewone oploss ingen

Een kunstwerk van roestvrij staal? De koud- en warmwaterdouche 
ARUBA oogt als een zuil. Hoe deze hoogwaardige, prachtige tuindouche 
werkt, blijkt pas bij het openen van de mengkraan. Het water stroomt 
als een waterval uit een gleuf bovenaan de zuil en zorgt voor heerlijke 
verfrissing. Een buitengewone oplossing – een buitengewoon design!

 Tuindouche Aruba
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sopr a roestvr i j s ta len tu indouches

Pure ver f r i s s ing

De koudwaterdouche MALLORCA biedt pure verfrissing. De strak-
ke lijnen van de roestvrijstalen douche en de grote regendouchekop 
spreken voor zich. De douche heeft een zelfsluitend ventiel; per 
douchebeurt kan de hoeveelheid water in drie stappen vooraf worden 
ingesteld. 

Zo kan er in de warme zomermaanden kort maar ook langer worden 
gedoucht.

 Tuindouche Mallorca
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P o o l  &  W e l l n e s s
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sopr a roestvr i j s ta len tu indouches

Aantrekke l i j ke contr asten

De exclusieve koud- en warmwaterdouche MERKUR valt in de smaak 
door de bijzondere combinatie van hoogwaardig roestvrij staal en
antracietkleurig graniet. De glanzende armatuur vormt een aantrekkelijk 
contrast met het stenen gedeelte en geeft de douche een bijzondere 
uitstraling. De tuindouche wordt met hand- en hoofdsproeier geleverd. 
Heel speciaal: naar wens is deze douche ook met een andere granietsoort 
leverbaar (sunset rood gevlamd), afgestemd op de rand van uw zwem-
bad.

 Tuindouche Merkur
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Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de· www.sopra.de

Goede redenen om voor een sopr a tu indouche te k iezen

 Snelle, eenvoudige montage 

 Neemt weinig ruimte in

 Veel functies voor uiteenlopende wensen

 Gebruik van robuuste, mooie materialen

 Buitengewoon elegant design
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