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Ontdek weer het plezier van baden. Het Luxor bad 
is zorgvuldig ontworpen om te ontspannen en 
thuis weer te genieten van het plezier van baden. 
Door de naar binnen draaiende deur stapt u 
gemakkelijk uw bad in.
De deur is heel gemakkelijk in het gebruik. Een 
zachte aanraking van de deurknop en de deur 
springt open. Als de deur dicht is zorgt de gepaten-
teerde rubberen sluiting voor een waterdichte 
oplossing.
Met de ingebouwde badlift is het helemaal gemak-
kelijk zonder hulp in bad te gaan. De tweemotorige 
badlift is speciaal voor de Luxor ontworpen.
Stap het bad in en ga comfortabel en veilig op de 
band zitten.
Door op de knoppen te drukken zakt u zachtjes en 
rechtstandig naar de bodem van het bad, iets wat 
met een eenmotorig systeem nu eenmaal niet lukt.

Met een optionele Grohe 2000 thermostatische 
badmengkraan heeft u een veilige watervoorziening.
Ga zitten en ontspan, lig achterover en geniet weer 
van een echt ligbad, terwijl u gemakkelijk in en 
uitstapt.
Als u wilt stoppen trekt u de beide afvoeren los en het 
bad loopt twee keer zo snel leeg als gebruikelijk. 
Gelijkertijd drukt u op de knop van de badlift en u 
komt gemakkelijk in een comfortabele zitpositie om 
op te staan en het bad door de geopende deur te 
verlaten.
Het Luxor bad is verkrijgbaar in iedere gewenste 
kleur, passend bij uw badkamer.
Natuurlijk is er een 16 jets hydrotherapie-systeem 
leverbaar als u zichzelf echt wilt verwennen.
Tevens is er een Grohe glijstangset leverbaar om aan 
alle bad- en douchewensen tegemoet te komen.
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