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3 Henze Benelux
Combi hottubs met kunststof kuip

Een hottub met de uitstraling van hout en de functionele
voordelen van kunststof – dat is de combi hottub. De voordelen van een kunststof binnenkuip zijn legio: betere
hygiëne, minder onderhoud, snellere opwarming van
het water, geen lekkages en noem maar op.
De combi-tub ziet er aan de buitenzijde uit als een gewone houten

schermd door een veiligheidsscherm en is eenvoudig te monte-

hottub. De binnenzijde bestaat echter uit een stevige kunststof kuip

ren/demonteren.

in de kleur zwart, wit of blauw. Wel zijn de bankjes, de oplegbar en
het beschermrek voor de kachel van hout, zodat het ‘romantische’

Kwaliteit

bewaard blijft. Verder is de combi-tub afgewerkt met uitsluitend

De combinatie van een duurzame kunststof binnenkuip, de natuur-

roestvaste materialen.

lijke uitstraling van de buitenkuip en de hoogrendementkachel
maken de combi-hottub een kwalitatief hoogstandje. Om mooi

Kachel

in iedere tuin te passen is de combi-tub verkrijgbaar in een cilin-

Natuurlijk moet een hottub houtgestookt zijn, dit maakt het badde-

drische, een ovale en een rechthoekige variant. De hottubs zijn in

ren in de hottub romantisch en avontuurlijk. Dus ook de combi-tub

iedere gewenste maat mogelijk, de meest gangbare maten (ø 190

van Henze is standaard voorzien van een houtkachel.De ronde alu-

cm bij 100 cm hoog of rechthoekige met een lengte van 200 cm,

minium houtkachels die toegepast worden in de combi-tub zijn van

breedte 100 cm en hoogte 100 cm) zijn echter geschikt voor twee

de hoogste kwaliteit aluminium. Dit zorgt voor een heel hoog ren-

tot vier personen.

dement van de kachel, dat op zijn beurt weer zorgt
voor een korte opwarmtijd. De riante grootte van de

Maatwerk

kachel betekent meer oppervlak en dus meer warmte-

Henze Benelux produceert ook hottubs op maat. Geheel naar wens

afgifte. Deze kachels verwarmen 2000 liter water van

kan de hottub bekleed worden met diverse materialen zoals hout,

0 tot 40 graden in ca. 2,5 uur! De kachel wordt afge-

natuursteen of kunststof. Bovendien kunnen geïnteresseerden
kiezen uit diverse opties zoals: let-lampjes in binnen of buitenwand,
bekerhouders, afdekplaat, opstapje of extra zitplaats.
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