
Een originele 
HOUT GESTOOKTE HOTTUB 
in je tuin!
Met binnen- of buitenverwarming. Hout gestookt, dus geen dure 
energierekening. Materiaal: glasfiber. Afmeting: ø 200 tot 225 cm (4 tot  
10 personen). Actieprijzen: incl. 20% korting, btw en afleveringskosten.
Extra’s: deksel, binnenwand isolatie, waterbubbel massagesysteem, 
onderwater ledverlichting, etc. op aanvraag.

VOORJAARSAANBIEDING 
20% korting  t/m juni 2020 of zolang de voorraad strekt

hottubs en sauna’s!

Informatie of bestellen?
Bent u geïnteresseerd in de vele mogelijkheden die wij bieden?
Neem dan contact op met Eco Bouwprojecten, Leon Gouman 
06 1510 2657 of stuur een mail naar: info@ecobouwprojecten.nl

Aanbieding is geldig t/m juni 2020 of zolang de voorraad strekt. Alle onze producten zijn scherp geprijsd en worden 
direct vanuit de fabriek geleverd, zonder tussenhandel. Zet-/drukfouten in de prijzen en omschrijvingen voorbehouden.

www.ecobouwprojecten.nl • KvK 7073 9021

z.o.z

        NU voor

 € 1.500,-
   tot 

  € 2.295,-



Een SAUNACABINE voor buiten kopen?
Alle sauna’s zijn inclusief glazen deur/raam en voorzien van een kwalitatieve 
Harvia M3 saunakachel (hout gestookt). Alle sauna’s worden gemonteerd geleverd. 
Montage op locatie mogelijk. Actieprijzen: incl. 20% korting, btw en afleverings-/
montagekosten. Extra’s/opties: • Schilderen buitenzijde € 135,- tot € 200,-
• Diverse andere opties voor houten/glazen deur en ramen.

Maat Afmeting (HXB) Interieur Prijs
S 200x154 cm 1 bank van € 3.475,- voor € 2.780,-
M 200x194 cm 2 banken van € 3.830,- voor € 3.065,-
L  200x252 cm   3 banken van € 4.175,- voor € 3.340,-
XL 200x400 cm  2 banken + 1 kleedruimte van € 5.390,- voor € 4.310-
XXL 200x500 cm 2 banken + 1 kleedruimte van € 5.915,- voor € 4.730,- 

Breed assortiment BARREL SAUNA’S
Alle types zijn ca. 230 cm ø en voorzien van een kwalitatieve Harvia M3 saunakachel, 
hout gestookt. Actieprijzen: incl. 20% korting, btw en afleverings-/montagekosten. 
Extra’s/opties: • Schilderen buitenzijde: € 140,-  • Diverse andere opties voor houten/
glazen deur en ramen • Minderkosten elektrische verwarming: € 100,-.

Maat Binnenlengte  All-in prijs
2-meter barrel 180 cm van € 3.475,- voor € 2.780,- 
3-meter barrel  205 cm + relaxruimte 89 cm van € 3.650,- voor € 2.920,-
4-meter barrel 205 cm + relaxruimte 170 cm van € 4.870,- voor € 3.895,-

        NU voor

 € 2.780,-
   tot 

  € 4.730,-

        NU voor

 € 2.780,-
   tot 

  € 3.895,-


