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6301 är vår nya stilrena och prisvärda duschkabin för 2014. Med sina eleganta 
svängdörrar ger den ett bekvämt och generöst insteg. 

Duschkabin 6301 är försedd med massagehanddusch, kroppsduschar, 
omkastare, svängdörrar med klart säkerhetsglas samt löstagbar front.

6301 Duschkabin

Artikelnummer

6301

RSK-nummer

7390546

Pris (frakt är inkluderat till våra 
återförsäljare för modell 6301)

4 990 kr
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Vår nya stilrena 
kabin med 
svängdörrar.

Duschkabiner
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När du är öm om fötterna eller bara vill få lite extra njutning, sätt på 
fotmassagen och få en spaupplevelse hemma i badrummet.  Duschkabin 6015 
är lite bredare än 6005.

Duschkabin 6005/6015 är försedd med massagehanddusch, fotmassage, 
kroppsduschar, takdusch, LED-takbelysning, touch-knapp för belysning, 
sittplats, spegel, hyllor, klart säkerhetsglas och löstagbar front.

6005/6015 Duschkabin

Artikelnummer

6015

RSK-nummer

7390502

Pris (frakt tillkommer)

9 600 kr

Artikelnummer

6005

RSK-nummer

7390499

Pris (frakt tillkommer)

9 500 kr

60156005

Fotmassagen i 
duschkabinerna 
kan göra 
underverk.
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Ibland vill man ta ett varmt, avkopplande bad. Då är det bra med med en kabin 
med högt kar. I duschkabinerna 6004 och 6025 kan du både duscha och ta ett 
bad.

Duschkabin 6004/6025 är försedd med badkar, massagehanddusch, 
fotmassage, kroppsduschar, takdusch, LED-takbelysning, touch-knapp för 
belysning, sittplats, spegel, hyllor, klart säkerhetsglas och löstagbar front.

6004/6025 Duschkabin

Artikelnummer

6025

RSK-nummer

7390505

Pris (frakt tillkommer)

9 750 kr

Artikelnummer

6004

RSK-nummer

7390498

Pris (frakt tillkommer)

9 650 kr

6025 6004

I det höga 
karet kan du 
ta ett varmt 
njutbart bad.
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Våra duschkabiner med tonat glas är lite extra lyxiga med bland annat LED-
väggbelysning och termostat. I duschkabin 6006 och 6016 kan du lyssna på 
radio samtidigt som du duschar. 

Duschkabin 6006/6016 är försedd med massagehanddusch, fotmassage, 
kroppsduschar, takdusch, MORA termostat, radio, LED-display med touch-
knappar, LED-takbelysning, färgskiftande LED-väggbelysning, sittplats, spegel, 
hyllor, tonat säkerhetsglas och löstagbar front.

6006/6016 Duschkabin

Artikelnummer

6016

RSK-nummer

7390504

Pris (frakt tillkommer)

11 750 kr

Artikelnummer

6006

RSK-nummer

7390500

Pris (frakt tillkommer)

11 600 kr

60166006

Kroppsduscharna 
ger dig en härlig 
känsla av mycket 
vatten.
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I duschkabin 6007 och 6026 kan du välja mellan att stå upp, sitta på sittplatsen, 
eller sjunka ner i ett varmt bad. Det tonade glaset ger ett behagligt ljusinsläpp 
utifrån. Blir det för mörkt tänder du takbelysningen eller mysbelysningen på väggen.

Duschkabin 6007/6026 är försedd med badkar, massagehanddusch, fotmassage, 
kroppsduschar, takdusch, MORA termostat, radio, LED-display med touch-knappar, 
LED-takbelysning, färg skiftande LED-väggbelysning, sittplats, spegel, hyllor, tonat 
säkerhetsglas och löstagbar front.

6007/6026 Duschkabin

Artikelnummer

6007

RSK-nummer

7390501

Pris (frakt tillkommer)

11 750 kr

Artikelnummer

6026

RSK-nummer

7390506

Pris (frakt tillkommer)

11 900 kr

6026 6007

Kroppsduschar kan 
med fördel användas 
om du önskar att 
inte bli blöt i håret.
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6030 skiljer sig en del från våra andra kabiner då den är fyrkantig. Men 
innehållet är nästan detsamma.

Duschkabin 6030 är försedd med massagehanddusch, kroppsduschar, 
takdusch, MORA termostat, radio, LED-display med touch-knappar, LED-
takbelysning, sittplats, spegel, hylla, tonat säkerhetsglas och löstagbar front.

Artikelnummer

6030

RSK-nummer

7390507

Pris (frakt tillkommer)

11 950 kr

6030 Duschkabin

Takduschen 
ger underbara 
mjuka strålar 
uppifrån.
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Med 6116 får du en spaupplevelse i hemmet hur ofta du vill, när du vill. Kabinen 
innehåller allt man kan tänka sig för en behagligare stund i badrummet.

Ångbastu 6116 är försedd med massagehanddusch, fotmassage, 
kroppsduschar, takdusch, MORA termostat, radio, USB-kontakt för MP3-
musik, LED-display med touch-knappar, LED-takbelysning, färgskiftande LED-
väggbelysning, doftbehållare, fläkt, sittplats, spegel, hyllor, tonat säkerhetsglas 
och löstagbar front. (1 fas, 16 amp)

Artikelnummer

6116

RSK-nummer

7390509

Pris (frakt tillkommer)

16 100 kr

6116 Ångbastu

1272

21
70

USB-kontakt för 
MP3-musik

Njut av musik 
samtidigt 
som du tar en 
avkopplande 
dusch.

Ångbastukabiner
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Ångbastu 6106 är en mindre variant av 6116, men innehållet är detsamma. Alla 
Arrows ångbastur har bland annat USB-kontakt för MP3-musik.

Ångbastu 6106 är försedd med massagehanddusch, fotmassage, 
kroppsduschar, takdusch, MORA termostat, radio, USB-kontakt för MP3-
musik, LED-display med touch-knappar, LED-takbelysning, färgskiftande LED-
väggbelysning, doftbehållare, fläkt, sittplats, spegel, hyllor, tonat säkerhetsglas 
och löstagbar front. (1 fas, 16 amp)

Artikelnummer

6106

RSK-nummer

7390508

Pris (frakt tillkommer)

15 900 kr

6106 Ångbastu

Arrows kabiner 
finns med både 
högt och lågt kar, 
och med klart och 
tonat glas.

Designad display som styr 
flera funktioner i kabinen.
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Ångbastun 6126 är en lyxig ångbastu med badkar. Den är av den större 
varianten och erbjuder både radio och mp3-musik.

Ångbastu 6116 är försedd med badkar, massagehanddusch, fotmassage, 
kroppsduschar, takdusch, MORA termostat, radio, USB-kontakt för MP3-
musik, LED-display med touch-knappar, LED-takbelysning, färgskiftande LED-
väggbelysning, doftbehållare, fläkt, sittplats, spegel, hyllor, tonat säkerhetsglas 
och löstagbar front. (1 fas, 16 amp)

Artikelnummer

6126

RSK-nummer

7390510

Pris (frakt tillkommer)

16 250 kr

6126 Ångbastu

I vårt ångsutsläpp 
kan du enkelt tillsätta 
några droppar 
aromaolja och få 
en uppfriskande 
och hälsosam doft i 
kabinen med ångan.

Droppa i aromatiska oljor 
i ångutsläp pet och du får 
en väldoftande ånga. 
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Ibland passar en fyrkantig kabin bättre. I den fyrkantiga ångbastukabinen 6130 
kan du ångbasta samtidigt som du lyssnar på din favorit-mp3-musik via USB.

Ångbastu 6130 är försedd med massagehanddusch, kroppsduschar, takdusch, 
MORA termostat, radio, USB-kontakt för MP3-musik, LED-display med touch-
knappar, LED-takbelysning, doftbehållare, fläkt, sittplats, spegel, hylla, tonat 
säkerhetsglas och löstagbar front. (1 fas, 16 amp)

Artikelnummer

6130

RSK-nummer

7390530

Pris (frakt tillkommer)

16 300 kr

6130 Ångbastu

Med handduschen 
får du hårda 
masserande strålar 
som mjukar upp 
musklerna.

Mora termostat ger 
ett säkert och jämnt 
varmvattenflöde.



Arrow Skandinavien AB
Gårdstensvägen • 424 61 ANGERED

info@arrowshower.com
Tel 031 - 330 00 10

Med reservation för tryckfel,  
prisjusteringar och produktförändringar.

DuoJet
Art-nr 3005
RSK-nr 8184708

DuoSpray
Art-nr 3010
RSK-nr 8184704

DuoNova
Art-nr 3015
RSK-nr 8184709

Vi har även ett stort utbud av duschväggar.

Duoduschen med takdusch och 
massagehanddusch ansluts direkt 
till befintlig blandare. Flexibla vägg-
fästen (gamla hål kan användas).


