
Ons concept van de 7-lagige kuip is het resultaat 
van jarenlange ervaring in de zwembadproductie. 
Het ontwerp is innovatief, ergonomisch en, het 
allerbelangrijkste, comfortabel. De kuip is gemaakt 
van handgelamineerd glasvezel, afgewerkt met een 
gelcoat. De kuip heeft de optimale afmetingen voor 6-8 
personen en is verkrijgbaar in de kleuren grijs en wit.

GLASVEZEL KUIP

RHINO TUBS
MET EEN GEÏNTEGREERD VERWARMINGSSYSTEEM

BINNENDIAMETER

BUITENDIAMETERHEIGHT

HOOGTE

WATERCAPACITEIT

VERWARMING

CAPACITEIT

LUCHTMASSAGESYSTEEM

BINNENDIAMETER

BUITENDIAMETERHEIGHT

HOOGTE

WATERCAPACITEIT

VERWARMING

CAPACITEIT

LUCHTMASSAGESYSTEEM

180 cm

200 cm

105 cm
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geïntegreerde houtkachel

6

15 jets
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2000 litres

geïntegreerde houtkachel

8

16 jets

VERBORGEN KENMERK -

KUIP KLEUR -
SCHADUW GRIJS

KUIP KLEUR – 
WITTE VORST

• Speciale generatie 2 gelcoat wordt gebruikt voor betere 
duurzaamheid en prestaties van het oppervlak van de kuip

RHINO TUB
180

RHINO TUB
200



Deze hoes is gemaakt om te presteren. Met 
een geïntegreerd steunframe, EPS met hoge 
dichtheid voor thermische isolatie, anti-algen 
vacuümbescherming, een ergonomisch ontwerp en 
een hoogwaardige stoffen afwerking, is deze hoes 
bestand tegen alle omstandigheden.

RHINO TUB HOES

VERBORGEN KENMERK -

VERBORGEN KENMERKEN -

SCHOORSTEEN MET  
BESCHERMING

AISI 316 STALEN KACHEL MET 4 
MM BRANDKAMERWANDEN

ZACHTE RHINO TUB COVER
DONKERGRIJS

ZACHTE RHINO TUB COVER
BRUIN

• anti-algen vacuüm film bescherming is standaard op al onze 
hoezen

Bij Rhino Tubs, doen we nooit concessies aan 
kwaliteit. Onze 30 kW roestvrijstalen kachel is 
gemaakt van AISI 316 staal. De verbrandingskamer 
is gemaakt van 4 mm staal om de lange levensduur 
van het systeem te garanderen en wordt compleet 
geleverd met schoorsteenbescherming en 
een regendop. De kachel is voorzien van een 
gemakkelijke toegangsklep voor het legen van het 
systeem.

GEÏNTEGREERD 
VERWARMINGSSYSTEEM VAN 30 KW

• AISI 316 kwaliteit staal is geschikt voor het gebruik van 
zwembadchemicaliën en lage zoutgehaltes

• Schoorsteen met een bescherming

• Geïntegreerde houtkachel

• Afvoerkraan met hoog debiet

HOUTKACHEL



De Rhino Tub is uitgerust met een structureel AISI 
304 roestvrij stalen steunkruis onderaan, waardoor 
de levensduur van de tub wordt verlengd, waar hij 
ook wordt geplaatst. Deze steun helpt ook om de 
tub waterpas te zetten tijdens de installatie, zodat hij 
zijn hele leven op dezelfde ondergrond blijft staan.

FRAME SYSTEEM

• Op de hoeken van het frame zijn speciale stootkussens 
geplaatst voor een gemakkelijke nivellering

• Roestvrij stalen constructie

Al onze kuipen zijn bekleed met thermohout, 
waardoor ze dimensioneel stabiel zijn, maar u toch 
het gevoel en de geur van natuurlijk hout krijgt. Extra 
bescherming wordt geboden door de verflaag, met 
natuurlijke en zwarte afwerkingen beschikbaar.

Houten trap en minibar aan de zijkant inbegrepen.

HOUT AFWERKING BUITENKANT

• Stalen banden met een hoge weerstand worden op al onze 
kuipen aangebracht voor extra duurzaamheid

• Thermohout in zwarte afwerking

• Thermohout in naturelkleurige afwerking

• Minibar

AISI 304 FRAMESYSTEEM ALS BASIS

INSTAPTREDE VOOR 
GEMAKKELIJKE TOEGANG

MINIBAR

THERMO HOUTKLEUR - 
NATUURLIJKE OLIE

THERMOHOUT KLEUR - 
ZWARTE AFWERKING 

VERBORGEN KENMERKEN -

VERBORGEN KENMERKEN -



Al onze baden zijn uitgerust met 6 massagejets 
die worden aangedreven door een pomp van 0,9 
kW. Deze jets zijn ergonomisch geplaatst, en hun 
watertoevoersysteem is geoptimaliseerd voor de 
beste prestaties.

Alle systemen worden bediend met gemakkelijk 
bereikbare knoppen aan de zijkant van de kuip.

OPTIONEEL - Ons luchtmassagesysteem met 15 
injectiejets wordt aangedreven door een luchtblazer 
van 0,9 kW.

OPTIONEEL - Een filtratiesysteem met een glazen 
media filter. 1 RGB LED-lamp inbegrepen.

SYSTEMEN

• Geoptimaliseerde op maat gemaakte leidingen om 
water- en luchtsystemen te maximaliseren

• Aangedreven door 0,9 kW luchtblazer, met 16 jets

• 180 cm Rhino Tub met 15 jets

• 200 cm Rhino Tub heeft 16 jets

• Alle systemen worden bediend met gemakkelijk 
toegankelijke knoppen aan de zijkant van de kuip

• Speciale inlaat en uitlaat in de kuip voor aansluiting van 
het systeem

• Houten afdekplaat (zelfde kleur als de kuip) om de 
apparatuur te verbergen

• XPERT topfiltersysteem van ASTRAL met glasfilter, pomp, 
multipoortklep en elektriciteitskast met timer

LUCHTMASSAGESYSTEEM: FILTRATIE KIT BESTAAT UIT:

VERBORGEN KENMERK -

VERGORGEN KENMERK – Geoptimaliseerd leidingwerk voor 
een maximale doorstroming in water- en luchtsystemen

VERGORGEN KENMERK – Het houten deksel werkt perfect 
voor het serveren van hapjes en drankjes


