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DEMERX ULKOSUIHKUT 

Kesäinen lämmin suihku ilman lämpimän veden 
syöttöä! Kuinka tämä on mahdollista?

Minkälaiseen ympäristöön 
ulkosuihku soveltuu?
• Mökille ja loma-asunnolle
• Merenrantakohteisiin
• Piha- tai rantasaunan yhteyteen
• Uima-altaan yhteyteen
• Paljun yhteyteen
• Mihin tahansa, missä kesällä 

viihdytään ja ollaan!

Ekologisen ulkosuihkun veden lämmittää aurinko, tehokkaasti ja ilmaiseksi. Vesi ei vaadi 
lämmetäkseen pilvetöntä paistetta. Lämmintä vettä riittää, mallista riippuen 10 jopa 20 min 
suihkuun.  Tuote on helposti asennattavissa haluaamaansa kohteeseen. Huomioitavaa on,  
että tuote ei kestä pakkasta vaan on otettava talveksi lämpimään. Kaikki mallit on varustettu 
helpolla tyhjennysventtiilillä.

Pakkaus sisältää suihkurungon, sekoittajan, suihkun, tulevan veden letkuliitännän ja 
asennustarvikkeet. Yksinkertainen asennus - liitäntä pikaliittimellä suoraan puutarhaletkuun.

Ruotsissa ulkosuihkuja on myyty jo yli 10 vuotta, jossa on havaittu tuote hyväksi ja 
toimivaksi. Suomen valikoimaan valitut tuotteet ovat aitoja ja alkuperäisiä Demerex tuotteita.

Lämmintä vettä
riittää 10-20 min
mallista riippuen

Helppo asentaa 
haluaamansa 
kohteeseen

Ekologinen, aurinko 
lämmittää veden

tehokkaasti ja ilmaiseksi



SUNNY 20 SUNNY 35 SPLIT SUNNY 40-1
Materiaali: Musta  muovi 
(Reach-testattu PVC) ja 
ruosteenkestävä materiaali.
Korkeus: 225 cm
Tilavuus: 20 litraa, n. 10 min.
lämpimään suihkuun
Veden lämpötila: vesi voi 
lämmetä jopa 60°C
Tuotekoodi: DMX40005

Materiaali: Musta  muovi 
(Reach-testattu PVC) ja 
ruosteenkestävä materiaali.
Korkeus: 225 cm
Tilavuus: 35 litraa, n. 18 min. 
lämpimään suihkuun.
Veden lämpötila: vesi voi 
lämmetä jopa 60°C
Sisältää: sekä ylä- että 
jalkasuihkun. Runko kahdessa 
osassa, helppo kuljettaa.
Tuotekoodi: DMX40009

Materiaali: Musta  muovi 
(Reach-testattu PVC) ja ruos-
teenkestävä materiaali.
Korkeus: 225 cm
Tilavuus: 40 litraa, n. 20 min.
lämpimään suihkuun.
Veden lämpötila: vesi voi  
lämmetä jopa 60°C
Sisältää: suihkun letkulla  
(pidikkeet kahdella korkeu- 
della) sekä jalkasuihkun.
Tuotekoodi: DMX40006-1



Asennusankkuri

Vedenkeräin

Asennusalusta 

LISÄVARUSTEET

Korkeus: 400 mm
Leveys: 200 mm
Syvyys: 200 mm
Tuotekoodi: DMX40015

Materiaali: kyllästetty puu
Korkeus: 118 cm
Leveys: 77,5 cm
Syvyys: 6 cm
Tuotekoodi: DMX40016

Materiaali: altaansininen 
muovi
Tuotekoodi: DMX40019
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Ulkosuihku - näin se toimii

Kylmävesi Kuuma vesi Lämmin 
vesi

Sekoittimen kahvan osoittaessa 
kylmää suihkun runkoon 
saapuva vesi johdetaan 
suoraan suihkulautaseen.

Sekoittimen kahvan osoittaessa 
kuumaa suihkun runkoon saapuva 
vesi painaa rungossa jo lämmenneen 
veden suihkulautaseen.

Sekoittimen kahvan ollessa 
keskellä johdetaan 
suihkulautaseen sekä 
suihkun runkoon saapuvaa 
vettä että siellä jo 
lämmennyttä vettä.


