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Suomalaisvalmisteinen ja Avainlippu-tunnuksen saanut Cello Spa -ulkoporeallas tarjoaa rentouttavia kylpyhetkiä ympäri vuoden. Pientä
luksusta arkeen tuova Cello Spa -ulkoporeallas voidaan asettaa routimattomalle tasamaalle tai upottaa terassirakenteisiin. Istumapaikkoja
altaassa on viisi, makuupaikkoja yksi.

Cello Spa -altaan materiaalit ja komponentit kestävät pakkasta sekä lämpötilan vaihteluita ja erityisen vaativiin olosuhteisiin myynnissä on
myös lisälämmitin. Altaan vedenhoito on vaivatonta ja tunnelmallinen vesirajavalaistus saa unohtamaan arjen kiireet. Energiatehokas
polyuretaanieristys sekä eristekansi pienentävät Cello Spa:n käyttökustannuksia. Hyvän lämpöeristyksen ja kehittyneen elektroniikan ansiosta
ulkoporeallas on aina valmis käyttöön.

Myynti: K-Rauta, suositushinta 4490e.

Mitat:                                 190 x 190 cm                                                                

Istuimet:                            5 istumapaikkaa + 1 makuupaikka                                                      

Akryyli:                              valkoinen                                                

Ulkoverhous:                     Plastrex harmaa                                                             

Suuttimet:                          28kpl x 2" + otsonaattori                                              

Pumppu:                           1,3kW kaksinopeuspumppu                                                                

Lämmitin:                          2kW                                                         

Ohjausjärjestelmä:            Balboa nelipainikkeinen                                                

Ledejä:                              10kpl                                                       

Otsonaattori:                      vakiovaruste                                            

Salolaisella Novitekilla on yli 20 vuoden kokemus laadukkaiden ulkoporealtaiden valmistajana. Suunnittelun, työn ja materiaalien laatu,
ulkoporealtaiden ympärivuotinen käyttömahdollisuus sekä toimiva varaosa- ja huoltopalvelu tekevät Novitekista oman alansa edelläkävijän.

”Yhden Cello Spa -ulkoporealtaan tuotantoaika on meille hieman alle 40 henkilötyötuntia, jonka päälle tulevat alihankintatyöt. Eli jokainen Cello
Spa tuo noin 40 tuntia työtä Suomeen”, sanoo Novitek / Oy Nordic SPA Ltd:n toimitusjohtaja Petri Nira. ”Materiaaleistamme kaikki järkevä
mahdollinen tulee Suomesta, esim. eristeet (kansi-, sivu- ja pohjaeristeet), alumiinit, vahvistusmateriaalit, letkut ja putket, ohutlevyosat,
kansien höyrysulkumuovit ja luonnollisesti kaikki työvoima”, kertoo Petri Nira.

Cello Spa- ulkoporeallas on esillä Kevätmessuilla 6 - 9.4.2017 K-Raudan osastolla  6C48 Helsingin Messukeskuksessa.

Lisätietoja:

Ville Tammelin, tuotepäällikkö, Kesko, puh 040 749 0400

Mikko Tiesalo, tavararyhmäpäällikkö, Kesko, puh 050 366 5748



Mere Sundqvist, viestintäkoordinaattori, Kesko, puh 050 433 4078

ps. tutustu uuteen Puutarhakalusteet 2017 -esiteeseen K-Raudan sivuilla

K-Rauta – Yllättävän helppoa

Me uudistuvassa K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa
mahdollisimman vaivattomasti. Laajin valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa kuin verkossakin. Sinua
palvelee 139 uudistunutta kauppaa kattaen koko Suomen Tammisaaresta Ivaloon. K-rauta.fi #uusikrauta


