
ICECUBE
U N I E K E  A F K O E L K U I P



ONSTSPAN U
De IceCube tuinkuip wordt gebruikt om het lichaam af te 

koelen tijdens een saunebad en na een training. IceCube 

is de perfecte aanvulling op de SunCube sauna en de buiten 

gym, waarmee het een stilistisch coherente designset 

vormt voor actieve en ontspannende tijdsbesteding buiten.

EEN INTEGRAAL ELEMENT VAN DE SAUNA
Afkoeling van het lichaam is een integraal onderdeel van het 

saunabaden. Bij verhitting in de sauna gaan de huidporiën 

open en verwijdert het lichaam de opgehoopte gifstoffen. 

Een koud bad in de IceCube kuip sluit de poriën, vernauwt 

de bloedvaten, verstevigt de huid en verhardt het lichaam.



ONTSPAN UW SPIEREN 
NA EEN TRAINING
IceCube is ook perfect na een fysieke inspanning. Afkoeling 

van het lichaam na de training zorgt voor een snelle rege-

neratie van de warme en vermoeide spieren. Terzelfdertijd 

vermijden we de pijn die gewoonlijk de dag na de training 

optreedt. Afkoeling van het lichaam na de training heeft 

een positief effect op de bloedsomloop, helpt bij het aan-

voeren van zuurstof in het lichaam en het voorkomen van 

spierspanning.



ICECUBE CONSTRUCTIE
De IceCube buitenkuip is gemaakt van duurzame en huidveilige 

sanitaire gelcoat. De buitenkant van de kuip is een gevel die 

is gemaakt van goed geïmpregneerde, verticale planken van 

sparrenhout. De kuip heeft een speciale gelcoat die bes-

chermt tegen ophoping van vuil als deze niet in gebruik is. De 

IceCube heeft ook een speciale aftapkraan waarop u een-

voudig en snel een tuinslang kunt aansluiten.

KENMERKEN
DE KUIP IS GEMAAKT VAN SANITAIRE GELCOAT

DE GEVEL IS GEMAAKT VAN GEÏMPREGNEERD SPARRENHOUT

DE HOES MET LOGO IS GEMAAKT VAN SANITAIRE GELCOAT

AFTAPKRAAN

AFMETINGEN
BREEDTE: 127 CM

HOOGTE: 75 CM

DIEPTE: 127 CM

GEWICHT: CA. 120 KG



De kleuren op de foto kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren.

ICECUBE
VOLCANIC BRONZE

ICECUBE
SUNNY COAST



E-MAIL
info@suncubesauna.com

TELEFOON
 +48 690 332 332
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