Steenkracht Wellness Center

Energiezuinige Steenkracht Eco-spa

Innovatief, ecologisch en energiezuinig zijn de kernwoorden van de nieuwe Steenkracht Spa!
Steenkracht verkoopt al enkele jaren spa&rsquo;s van Amerikaanse afkomst, toch is er in Europa behoefte aan een
spabad die geproduceerd wordt in Nederland. We hebben met een kritische blik gekeken om dit product maximaal te
verbeteren. Dit in de vorm van de nieuwste spa Steenkracht Eco- Spa. De naam zegt het eigenlijk al, deze nieuwe spa is
geproduceerd om de meest energiezuinige spa te zijn! Voordelen STEENKRACHT Eco- Spa &bull; Minimaal aantal liters
water
&bull; Per plaats een traploze regeling
&bull; Energiezuinig
&bull; Totale leegloop
&bull; Goede instap
&bull; Rolluik als afdekking
&bull; Eenvoudige toegang
&bull; Geen doekfilters
&bull; Productie in NederlandDeze voordelen betekenen voor U dat de Steenkracht Eco- Spa minder kosten met zich
mee brengt! Waardoor U een ecologische maar ook een economisch gunstige spa in uw tuin heeft staan! Opties
STEENKRACHT Eco- Spa&bull; Massage slang
&bull; Techniek extern plaatsen
&bull; Waterontharder
&bull; Gas gestookte verwarming
&bull; Aquafinesse dosering
&bull; Custom made omkasting
&bull; Ingraafmogelijkheid ,zie ingraven
&bull; Keuze uit;
zo min mogelijk/ weinig / geen energiekostenEen bijkomend voordeel van het ingraven van uw Spa, door middel van
de kunststof ingraafbak is dat de isolatie van uw Spa wordt verhoogd. Dit houdt in minder energiekosten om uw Spa op
temperatuur te houden. Het geeft een luxueze uitstraling aan uw spa en u bespaart op uw energierekening! Gebruik
STEENKRACHT Eco- SpaDe Steenkracht Eco- Spa kan op 4 manieren ingezet worden;&bull; Optie 1 De traditionele
Spa: De techniek zit ingebouwd in de behuizing van de Steenkracht- Spa zodat deze overal geplaatst kan worden waar
een stroom voorziening is. De Steenkracht Eco- Spa wordt gevuld met water en wordt automatisch op temperatuur
gehouden d.m.v. een elektrisch verwarmingselement zodat op ieder moment van de dag gebruik gemaakt kan worden
van een ontspannende massage. &bull; Optie 2 Leeglopende Spa: U kunt de Steenkracht Eco- Spa gebruiken als bad.
Door de totale leegloop mogelijkheid kunt u kiezen om gebufferd warm water, wat bijvoorbeeld in garage of kelder staat,
naar de Steenkracht Eco- Spa te pompen en heerlijk te ontspannen en te gebruiken om ook in te wassen, als u klaar
bent loopt het water via de rioolaansluiting weg. &bull; Optie 3 Spa met externe buffer: U kunt de Steenkracht Eco- Spa
gaan gebruiken met een warm water buffer in bijvoorbeeld garage of kelder en weer terug te pompen naar de buffer als
u uit de Steenkracht Eco- Spa gaat. Dit geeft als voordeel dat u, zeker in de koude periode, minder energie gebruikt om
het gebufferde water op temperatuur te houden. &bull; Optie 4 Aanvullende optie op optie 1 en optie 3: De techniek
wordt extern geplaatst dit geeft de mogelijkheid om de Steenkracht Eco- Spa buiten te plaatsen en de techniek in
bijvoorbeeld schuur of kelder te plaatsen. Dit geeft meer gemak om onderhoud te plegen en u kunt eventueel de
elektrische verwarming omzetten naar een gas gestookte verwarming. Dit geeft de mogelijkheid om de Steenkracht EcoSpa op 1x 16 AMP te laten werken.
Wij bewijzen aan u dat deze nieuwe Steenkracht Eco- Spa de meest energiezuinige en dus ecologisch verantwoorde
Spa is! Uniek is dat u door middel van een kilowatt- uurmeter zelf kunt zien wat het gebruik van uw Spa is!

Voor een introductiefilmpje drukt u hier.
Onze Steenkracht Eco-Spa heeft ook een uitgebreide folder met extra informatie als u deze wilt bekijken dan kunt u hier
klikken.

http://www.steenkracht.com

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 23 June, 2018, 05:53

