



DET HELE STARTET MED EN DRØM
Historien om badestampene fra REXENER begynte med en manns
drøm. Mye tanker, planlegging, produksjon, prøving og feiling. De
unike badestampene ble til med tålmodighet og resultatet er fantastisk.
Håndlagde, førsteklasses badestamper med finske råvarer av høy kvalitet.
I utgangspunktet så badestamp-gründeren for seg en liten ekstra inntekt.
Veksten økte utrolig fort, og jobben ble for mye for kun en mann. I juni
2020 hadde han allerede solgt omtrent 1400 stamper. Badestampene er et
utmerket produkt med høy etterspørsel, og er nå støttet av et internasjonalt
topplag.

Finsk håndverk
Den førsteklasses, håndlagde badestampen i glassfiber fant en nisje i et
marked mettet med masseproduserte produkter. Den kompromissløse
kvaliteten og finishen, overbeviste kundene. For hver stamp som ble
produsert og solgt, brakte det nye kunder i et økende tempo.

De beste badestampene på markedet
Selv med alt av finsk pågangsmot begynte over 300 boblebad i året for en
mann å ta sin pris. Tiden var inne for å ta neste skritt mot å erobre verden.
Sammen med Rex Nordic utviklet enkeltmannsforetaket seg til et nordisk
team på nesten 30 personer. Vi fortsetter historien ved å bygge de beste
stampene i markedet for fremtidige generasjoner.

Inspirert av nordisk natur
Fargene og materialvalget til REXENER badestamper er inspirert av
nordisk natur. Fargene på stampen gjenspeiler for eksempel det perfekte
vinterlandskapet med hvit snø og den svarte granittsteinen i norden Gabbro.
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www.rexener.com

REXENER Badestamper - Kompromissløs kvalitet
3

REXENER

Silence			

Rexener Silence er en badestamp i høy kvalitet av glassfiber, håndlaget i Finland.
Nyt stillheten, idyllen og føl deg nær naturen når du velger en tradisjonell vedovn
til stampen. Rexener Silence-stampen er fullisolert hele veien, slik at du kan
bruke den hele året så lenge vannet ikke fryser.
EN EFFEKTIV OG TRADISJONELL VEDOVN
Den energieffektive TK-35 vedovnen varmer opp badestampen raskt - med en
hastighet på opptil 15 ° C i timen!

Helårsbruk
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Vedovn

Stille

Ingen el-tilkobling

Farge:
Gabbro sort

www.rexener.com

REXENER

Silence - Nyt stillheten
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REXENER

Aurora

Rexener Aurora varmer opp raskt og effektivt takket være den avanserte Rexener
PR-200 varmvanner. Trykk på knappen, og badestampen varmes opp på under to
timer! Med bassengkjemikalier holder du vannet rent i lang tid.
HØYKVALITETS STAMP MED ET AVANSERT VARMESYSTEM
Ikke mer vedhogst! Trykk på knappen, og varmeren tar seg av resten.
Oppvarmingstiden er betydelig kortere enn ved oppvarming med ved. Holder
temperaturen konstant - ikke mer for kaldt eller for varmt vann.

Stille
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Enkel og rask
oppvarming

Helårsbruk

Holder vannet
rent

Farge:
Arktisk hvit

www.rexener.com

TEKNOLOGI
Les mer på side 16.

REXENER PR200
vannvarmer

Filter og
fiberballer

Sirkulasjonspumpe

Led-lys

REXENER

Aurora - EN NY ÆRA AV BADESTAMPER
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REXENER

Polar

Rexener Polar er håndlaget i Finland, og er et førsteklasses boblebad av høy kvalitet
med treramme og glassfiber i karet. Oppvarmingstiden er betydelig kortere enn ved
oppvarming med ved. Filter og kjemikalier i bassenget sørger for at vannet holder
seg rent i lang tid. Luftboblene i karet gir deg et snev av luksus. Valg frie farger:
Gabbro sort eller Polar hvit.
EN BADESTAMP MED ALT DU MÅTTE ØNSKE DEG
Dette boblebadet har alt. En termostatstyrt Rexener PR200 vannvarmer,
sirkulasjonspumpe, filter, led-lys og et luft jet system med åtte dyser.

Enkel og rask
oppvarming
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Helårsbruk

Holder vannet
rent

Luft jet system

Valgfrie farger:
Gabbro sort eller
Arktisk hvit

www.rexener.com

TEKNOLOGI

Les mer på side 16.

REXENER PR200
vannvarmer

Filter og
fiberballer

Sirkulasjonspumpe

Led-lys

Luft jet system

REXENER

Polar - Lukserøst boblebad
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG PRODUKTOPPSUMMERING
Kapasitet, vann: 1300 - 1500 liter

Kapasitet: 4-8 personer

Tørrvekt på stamp: ca 200 kg

Vekt på vedovn: ca 50 kg

Avtakbare sidevegger

Beskyttelseskasse (inkl utstyr), ca 100 kg

REXENER

Silence

REXENER

Aurora / Polar

400 mm

500 mm

600 mm
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REXENER
Stille

Idyllisk

Silence

Helårsbruk

Ingen el-tilkobling

Farge:
Gabbro sort

REXENER
Stille

Enkel og rask
oppvarming

Helårsbruk

Aurora
Holder vannet
rent

REXENER
Farge:
Arktisk hvit

Luft jet system

Enkel og rask
oppvarming

Helårsbruk

Polar
Holder vannet
rent

Valgfrie farger:
Gabbro sort
eller
Arktisk hvit

GLASSFIBERSTAMP
Holdbar og enkel å rengjøre

GLASSFIBERSTAMP
Holdbar og enkel å rengjøre

GLASSFIBERSTAMP
Holdbar og enkel å rengjøre

TRERAMME OG KLEDNING
Fra de finske skoger

TRERAMME OG KLEDNING
Fra de finske skoger

TRERAMME OG KLEDNING
Fra de finske skoger

TK-35 VED OVN
En effektiv og tradisjonell vedovn.

REXENER PR200 VANNVARMER
Termostatstyrt oppvarming. Fungerer med biodiesel og diesel

REXENER PR200 VANNVARMER
Termostatstyrt oppvarming. Fungerer med biodiesel og diesel

ISOLERT
Badestampen er fullisolert

ISOLERT
Badestampen er fullisolert

ISOLERT
Badestampen er fullisolert

ISOLERT BESKYTTELSESKASSE
Ikl. varmer, tank, sirkulasjonspumpe og filter

ISOLERT BESKYTTELSESKASSE
Ikl. varmer, tank, sirkulasjonspumpe og filter

SIRKULASJONSPUMPE

SIRKULASJONSPUMPE

FILTER
Holder vannet rent lenge

FILTER
Holder vannet rent lenge

LED-LYS

LED-LYS
LUFT JET SYSTEM
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REXENER PR200 VANN VARMER

Varm badestamp
på under to timer
- med et knappetrykk!

Inkludert i REXENER
REXENER

Trykk på knappen og juster temperaturen: REXENER PR200 vil varme opp
boblebadet eller svømmebassenget ditt på kort tid. Oppvarmingstiden til vannet er
betydelig kortere enn ved oppvarming med ved. Rexener holder vanntemperaturen
konstant.
» Går på biodiesel, diesel eller avgiftsfri diesel.
» Lavt forbruk. Å opprettholde en stabil
EKSEMPEL PÅ FORBURK
temperatur er enkelt og rimelig.
o
» Nøyaktig termostatstyring, 0-45 C.
- Stamp på ca 1500 liter vann
» Også for utskiftning av eksisterende vedovner.
+7 °C til +38 °C på ca 2 timer
» Varmer vannet på kort tid.
- Oppvarmingskostnad, ca 40 kr
» Ingen synlig røyk - velegnet i boligområder.
» Effektiv oppvarming, 20 kW.
» Egnet til alle utendørs boblebad, badestamper og basseng.
» Stillegående, kun 48 dB.

Aurora og

Polar badestamper.

Selges også separat - bytt ut
din gamle vedovn med en avansert
REXENER vannvarmer!

Rask oppvarming:
Varm stamp på
under to timer

Oppvarmingen
starter
med et knappetrykk

For helårsbruk

Ingen synlig røyk kan også brukes i
boligområder

Lavt forbruk.
Økonomisk

DRIVSTOFFTANK
Tanken medfølger REXENER PR200
vannvarmer.
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POPULÆRE REXENER PR 200 PRODUKTPAKKER
Du kan erstatte enhver tradisjonell vedovn med en avansert REXENER PR200 vannvarmer. Egnet også for store basseng.

PR200

Basic

For de som har sirkulasjonspumpe
og installasjonspakke.

REXENER PR200 VANNVAMER
Inkl. varmer, pipe og tank

PR200

Bronze

For de som har
sirkulasjonspumpe.

PR200

Silver

Den perfekte løsningen for å
erstatte vedovn.

PR200

Gold

For deg som ønsker alt inkludert.

REXENER PR200 VANNVAMER
Inkl. varmer, pipe og tank

REXENER PR200 VANNVAMER
Inkl. varmer, pipe og tank

REXENER PR200 VANNVAMER
Inkl. varmer, pipe og tank

INTSTALLASJONSPAKKE
Inkl. alt du trenger for installasjon *

INTSTALLASJONSPAKKE
Inkl. alt du trenger for installasjon *

INTSTALLASJONSPAKKE
Inkl. alt du trenger for installasjon *

SIRKULASJONSPUMPE
Les mer om sirkulasjonspumpen på side
16.

SIRKULASJONSPUMPE
Les mer om sirkulasjonspumpen på side
16.

En ideel pakke
også for
svømmebasseng!

FILTER
Les mer om filter på side 16.
FILTER FIBERBALLER

» REXENER PR200 vannvarmer er så effektiv at du trenger en sirkulasjonspumpe for å sirkulere vannet.
» Med filteret og bassengkjemikalier holder du vannet rent i lang tid!
»*Installasjonspakken inneholder tre meter med vannledning, nødvendige (6-8 stk) syrebestandige slangeklemmer og koblinger. (Valg fri størrelse 38, 40, 50 eller 75 mm.)
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TILBEHØR
REXENER ISOLERT LOKK

REXENER TRAPP

Isolasjonslokket er stilig og lett å håndtere. Dette er en effektiv måte å holde
vannet i stampen varmt og rent på. Fargen på dekselet er mørk grå. Værbestandig
Marine Grade kunstlærfinish. Størrelse: 191 x 191 cm. Tykkelse: 9,5 cm. Valgfri
låsemekanisme.

Trapper er et viktig tilbehør til badestampen. Denne sørger for en enkel og trygg
oppstigning i badestampen. Trappen er ferdig montert og kan enkelt monteres på siden av
boblebadet. Håndlaget i Finland.

Robust og
sikker

Klipslås for å holde
lokket på plass

LEGG TIL LITT LUKSUS
Obs! Både lokk og trapp selges
separat.
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Sjekk ut våre produkter og tilbehør på vår
nettside:
www.rexener.com

Herlige håndklær og andre tekstiler perfekt for
badestamp-opplevelsen. Mer informasjon på
www.rexener.com

www.rexener.com

REXENER badestamper - Made in Finland
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BADESTAMPTEKNOLOGI
FILTER

SIRKULASJONSPUMPE

Filteret holder badestampvannet rent i lang tid. Du kan benytte det samme vannet i
boblebadet i opptil flere måneder. Leveres med nødvendig antall fiberballer inkludert.

Rexener PR200 vannvarmer er så effektiv at den krever en sirkulasjonspumpe med høyt
volum for å sirkulere vannet. Kapasiteten til Rexener sirkulasjonspumpe er 6100 l / t.

Inkludert i REXENER

Inkludert i REXENER

Aurora ja REXENER Polar badestamper.

Holder vannet rent

Effektivt og høy
kvalitet

LUFT JET SYSTEM

VEDOVN

En effektiv pumpe med åtte dyser gir et snev av luksus til badeopplevelsen.

Den unike TK-35 vedovnen er designet i Finland og er en effektiv og moderne
vannvarmer. Brennkammeret er 55 cm langt.

Inkludert i REXENER

En følelse av
luksus
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Aurora og REXENER Polar badestamper.

Polar badestamper.

Inkludert i REXENER

Silence badestamp.

Oppvarmingskapasitet
på opp til 15 °C pr time

www.rexener.com

ALLE REXENER BADESTAMPER ER LAGET I FINLAND
Designet og produsert i Finland! Badestampene produseres på vår fabrikk i Finland.
Glassfiberstampen produseres også på en lokal fabrikk. Trematerialet kommer fra et finsk sagbruk. Alle
råvarene er nøye utvalgt og testet.

EX

RDIC GR
NO
OU

P

Vi gir 10 års garanti for badestampens glassfiberstamp, og 3 års garanti for alle andre deler.
Du kan lese mer om garantibetingelser på vår nettside
www.rexener.com
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BADESTAMPER LAGET FOR Å VARE

10 ÅRS
GARANTI
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10 GRUNNER TIL Å VELGE REXENER BADESTAMP





1.

Unikt bassengdesign. Enten du nyter badet med venner eller alene, vil du alltid
finne en behagelig sittestilling. Det ergonomiske setet gir en behagelig ryggvinkel,
og det er rikelig med benplass.

2.

Kompromissløs kvalitet - Finsk håndverk

3.

Kjapp oppvarming - Varm stamp på under to timer. Termostatsyring
forhindrer at vannet blir for varmt eller for kaldt.
(REXENER Aurora

4.

/

REXENER

Polar)

Vannet holder seg rent i lang tid. Ikke konstant behov for å skifte vann.

(REXENER Aurora

/

REXENER

Polar)

6.

Basseng formens design er basert på solid erfaring. Materialet
er slitesterkt, lettstelt glassfiber laget i Finland. Stampen er enkel å
tømme. Vi gir 10 års garanti for glassfiberstampen.

7. Fullisolert, designet for nordiske forhold.
8.

HØY-kvalitets komponenter. Designet for å vare.
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. Vedlikeholdsservice og reservedeler tilgjengelig fra produsenten.
Livslang teknisk støtte.

10. Lave driftskostnader.

5. Sterk og stødig treinnramming. Materialet kommer fra et finsk sagbruk.
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REXENER - Unikt design
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VI ER HER FOR DEG
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SHOWROOM OG HOVEDKONTOR

SALG

KUNDESERVICE

VEDLIKEHOLD / TEKNISK STØTTE

Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

466 14 465
920 10 005

Hverdager klo 8.00 - 16.00
400 06 616
norge@rexnordic.com

466 14 465
920 10 005
service@rexnordic.com

www.rexener.com

