
VERWARMEN, KOELEN EN ONTVOCHTIGEN

DE KEUZE VAN PROFESSIONALS

MARKETLEIDER OP HET GEBIED VAN 
INFRAROOD VEWARMING

EFFICIËNTE KOELUNITS EN 
ONTVOCHTIGERS
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AIRREX KACHELS

WAAROM AIRREX?

GEEN 
VERBRANDINGSGEUREN

LAAG VERBRUIK  GEEN AFVOER NODIG GEEN VENTILATOR, 
GEEN STOF

INSTELBEREIK TEMPERATUUR  
(0–40 °C)

BIODIESEL, DIESEL OF 
RODE DIESEL

ZWENKWIELEN, 
INSTALLATIE 
OVERBODIG

STIL, 
SLECHTS 48 DB
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AIRREX KACHELS

VOORBEELD GEBRUIK 
- AH300i

 
› Geïsoleerde bedrijfshal 500 m³
› Buitentemperatuur: -0 ºC
› Binnentemperatuur: +15 ºC
› Brandstofverbruik ca. 
  2,5 l/dag

GEAVANCEERDE BRANDER
Het toestel is voorzien van een 
gepatenteerde oliebrander met een 
elektrische brandstofpomp die de 
verbrandingsgassen door leidingen 
met een keramische coating leidt, 
waardoor er warmte in de vorm van 
infraroodstraling vrijkomt. 
 
VOLLEDIGE VERBRANDING
Het drievoudige verbrandingsproces 
waarborgt een volledige en schone 
verbranding. Normale ventilatie is 
voldoende. 
 
EFFECTIEVE GELUIDSDEMPING
Het dempingssysteem in de afvoer 
comprimeert de gassen en laat deze 
weer uitzetten; hierdoor is de AIRREX 
uiterst stil - slechts 48 dB. 

TOUCH-CONTROL
Eenvoudig soft-touch bedieningspaneel 
met led-display en afstandsbediening.

BRANDSTOF
Biodiesel, diesel of rode diesel.

NIEUWE TANK, 
COMPACTE DEKSEL

GRAFIETGRIJZE KLEUR

VOLDOET AAN DE NIEUWE 
EUROPESE RICHTLIJN 
INZAKE EMISSIES

VERBINDING VIA WIFI/4G
Ook zonder wifi te gebruiken

VERNIEUWDE BRANDER
EN LEIDINGSYSTEMEN

NIEUW BEDIENINGSPANEEL 
MET SPIEGELEND 
OPPERVLAK

STERKER 
BESCHERMROOSTER

AUTOMATISCHE HERSTART 
NA STROOMUITVAL

VERBETERDE FUNCTIES HOE WERKT AIRREX?
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AIRREX AH-200i
Ideaal voor het verwarmen van 
ruimtes als terrassen, garages en 
kassen.

AIRREX AH-300i
Ideaal voor het verwarmen 
van ruimtes als werkplaatsen, 
hallen, magazijnen, 
evenementententen en 
terrassen

AIRREX AH-800i
Ideaal voor het verwarmen van ruimtes 
als grote werkplaatsen, industriële 
hallen en evenementententen.

AH-200i AH-300i AH-800i

Verwarmingscapaciteit kW/h 
-Btu/h 13kW/h = 44356 Btu/h 15kW/h = 51180 Btu/h 22kW/h = 75064 Btu/h

Geschikt voor ruimtes tot m3 900 1500 2000
Brandstofverbruik (constante 
verwarming) l/h 0,95 - 1,14 1,05 - 1,24 1,71 - 1,9

Brandstof Biodiesel, diesel, rode diesel
Inhoud brandstoftank l 25 45 70
Brandstofverwarming ● ● ●
Opgenomen vermogen Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Opgenomen vermogen W 80 W
Temperatuurinstelbereik °C 0-40
Geluidsniveau dB 48
Afmetingen (B x D x H) cm 78 x 30,5 x 94,5 95 x 30,5 x 101 130 x 35 x 134
Gewicht kg 40 46 81
Garantie reservedelen ● ● ●
Voldoet aan de EU-voorschrif-
ten inzake emissie ● ● ●

Wifi (verbinding via 4G optio-
neel) ● ● ●

78 CM
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130 CM
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VERGELIJKINGSTABEL

ZUINIGE DIESELGESTOOKTE INFRAROODKACHELS!
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3-YEAR
WARRANTY

RE
X NORDIC GROUP

REXNORDIC.COM

› AIRREX is marktleider
In brandstofgestookte infrarood
-kachels. 
› AIRREX infraroodkachels
worden al 
bijna 30 jaar gemaakt; de afdeling 
productontwikkeling telt ca. 40 
medewerkers. 
› Ventilatie die voldoet aan 
bouwvoorschriften is voldoende.
› Infraroodstraling verwarmt materiaal in 
plaats van lucht. De warmte is gelijkmatig en 
er is geen ventilator nodig.
› Onderhoud onder garantie wordt altijd bij 
de klant uitgevoerd – gemakkelijk en zonder 
gedoe!

NU KUNT U DE TEMPERATUUR INSTELLEN, BERICHTEN 
BEKIJKEN EN DE HOEVEELHEID BRANDSTOF DIRECT 
ZIEN OP UW SMARTPHONE!

kan op een bestaand wifi-netwerk worden 
aangesloten. Als er geen wifi-netwerk is, kan 
de kachel met elke 4G-router rechtstreeks 
worden aangesloten op de mobiele telefoon. 
De kachel is ook zonder wifi te gebruiken. 

HOE HOOG IS HET STROOMVERBRUIK?
Bij het opstarten verbruikt de kachel 85 W. Na 
het opstarten verbruikt hij slechts 60 W per uur.

WAAROM STINKT AIRREX NIET?
Wanneer de gebruikte brandstof bijna volledig 
wordt verbrand, komen er geen geuren of 
gevaarlijke emissies vrij. Bij een onvolledige 
verbranding wordt koolmonoxide gevormd; 
in dat geval is er tijdens de verbranding te 
weinig zuurstof. Bij volledige verbranding wordt 
er geen koolmonoxide gevormd. De AIRREX 
is gedurende 30 jaar voortdurend verder 
ontwikkeld, dus de werking van de kachel is 
uiterst zorgvuldig gefinetuned.

WORDT DE WARMTE GELIJKMATIG 
VERSPREID?
Jazeker. Infraroodwarmte verspreidt zich 
gelijkmatig en erg ver. Veel mensen menen 
dat er een ventilator nodig is om de warmte te 
verspreiden, bijvoorbeeld om die helemaal naar 
de andere kant van de hal te krijgen. Er is geen 
ventilator nodig – de infraroodkachel verwarmt 
materialen, muren, vloeren en alle andere 
spullen in de ruimte.

IS AIRREX VEILIG?
AIRREX is een zeer veilige kachel; hij heeft 
twaalf verschillende veiligheidssystemen zoals 
geurpreventie, brandstofniveau, kantelen, 
oververhitting, beveiliging en automatische 
uitschakeling.  

HOE INSTALLEER IK AIRREX?
De AIRREX infraroodkachel hoeft niet apart te 
worden geïnstalleerd. Vul de tank met brandstof, 
steek de stekker in het stopcontact en AIRREX 
is klaar voor gebruik. De verrijdbare kachel is 
gemakkelijk overal te plaatsen.

MET WIFI OP AFSTAND BEDIENBAAR
In de AIRREX-app ziet u realtime informatie, 
bijvoorbeeld de temperatuur in de ruimte die 
wordt verwarmd, de hoeveelheid diesel en of 
de kachel aan of uit is. Ook worden in de app 
informatieve berichten getoond. De kachel 

FAQ
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ORIGINELE AIRREX RESERVEDELEN 

SERVICEKIT 
AIRREX kachels en de REXENER PR200 kachel hebben 
jaarlijks onderhoud nodig. Dit geldt voor brandstoffilters, 
pakkingen, nozzle en handleiding. 
AH200/AH300 AH10046, AH200i/AH300i AH10180, 
AH800/AH800i AH10047, PR200 REX10065

BESCHERMROOSTER
Het AIRREX beschermrooster beschermt de kachel 
tegen deuken tijdens intensief gebruik. Dankzij de grote 
wielen aan de onderkant is de kachel ook in lastige 
omstandigheden gemakkelijk te verplaatsen.
AH300/AH300i AH10109
AH800/AH800i AH10112

TROLLEY 
Met grote wielen en een afneembare trekstang. De kachel 
kan op de trolley worden gebruikt. 
AH200i/AH300i AH10116 
AH800i AH10117

BRANDSTOFOPVOERPOMP OP BATTERIJEN
Met deze pomp is het overbrengen van brandstof van de ene 
naar de andere ton of bijvoorbeeld naar de brandstoftank van 
een AIRREX kachel of REXENER PR200 uiterst eenvoudig. 
Op twee D-batterijen kan de pomp circa 4000 liter vloeistof 
verpompen. DP08EA 

Automatische stop-
functie
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DEMPER
Demper voor AIRREX kachels. Wanneer de demper over de 
afvoerpijp is geplaatst, reduceert deze het geluid van de 
kachel met circa 2 dB. AH10106

ULTRA PERFORMANCE 
DIESEL OPTIMIZER 
Voorkomt bacteriegroei in 
diesel. REX10064

RESERVEDELEN ZIJN 
ALTIJD LEVERBAAR

Alle originele AIRREX reservedelen zijn 
altijd op voorraad in ons magazijn.

DIESEL CHOCK 
Voorkomt bacteriegroei en 
doodt reeds aanwezige 
bacteriën in de brandstoftank 
binnen 24 uur. REX10074

BUISVERLENGSTUK
Wilt u de verbrandingsgassen naar buiten brengen of er-
gens anders heen richten? Geschikt voor brandstofgestook-
te AIRREX kachels en REXENER PR200 waterkachel.
AH10168 / AH10169 /AH10167 / AH1069 / AH10177
AH10167: Diameter 80 mm. kniestuk.

LTE-ROUTER 4G
4G LTE-router voor AIRREX kachels model i. Met de LTE-rou-
ter kunt u met de AIRREX-app de kachels van model i op 
afstand gebruiken, zelfs als de verwarmde ruimte geen wifi 
heeft. Naast de 4G-router hebt u ook een mini simkaart 
nodig.AH10178

BRANDSTOFFILTER 
Brandstoffilter voor AIRREX 
kachels moeten afhankelijk 
van gebruik ten minste een 
keer per jaar worden ver-
vangen. AH10017

LUCHTNOZZLE
Als de luchtnozzle extreem 
roetig is, heeft de brander 
te weinig zuurstof gehad 
en moet de nozzle worden 
vervangen. AH10028
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AIRREX AH-720
Gepatenteerde elektrische verwarmingsoplossing 
voor efficiënt en comfortabel verwarmen. 
Infraroodstraling verwarmt materiaal in plaats van 
lucht, waardoor de warmte aanvoelt als die van de 
zon. De verwarmingscapaciteit van de kachel kan 
worden uitgebreid met een geïntegreerde ventilator. 

De lichte kachel is voorzien van wielen en hoeft 
niet op een vaste plek te worden geïnstalleerd. 
De AH-720 heeft een overspannings- en 
oververhittingsbeveiliging, een kantelsensor die 
de kachel uitschakelt wanneer deze omvalt, en 
randaarde.

AIRREX AH-720 hoeft niet vast te worden geïnstal-
leerd.

› Aanbevolen verwarmingsoppervlak: ca. 10-50 m2 
(plafondhoogte ca. 2,5 m)
› Thermostaatgeregeld
› Afstandsbediening
› Timer 0-24 uur

ELEKTRISCHE

INFRAROODKACHEL
TECHNISCHE INFORMATIE
› Verwarmingscapaciteit: 2,8 kW (infrapaneel 
1,6 kW, halogeen 1,2 kW)
› Opgenomen vermogen: 11,8 A
› Ventilatorcapaciteit: 2,0 m³/min.
› Elektrische aansluiting: 1 fase, 230 V, 50 Hz
› Afmetingen (B x D x H): 540 x 290 x 800 mm
› Gewicht: 15 kg

TOEPASSINGEN
Terrassen, balkons, stallen, 

gastenverblijven, caravantenten, 
barakken, kantoren, zomerhuisjes enz.
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AIRREX KOELUNITS
AIRREX koelunits produceren snel koele 
lucht dankzij hun hoge debiet en efficiënte 
warmtewisselaars. Werkt het beste voor 
spotkoeling (spot-on koeling). Het is mogelijk om 
de buizen te verlengen met optionele verlengingen 
van 10-30 meter. 

MOBIEL
Makkelijk te verplaatsen naar waar de koeling 
nodig is. Geen vaste installatie nodig

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN
Duidelijk digitaal display met bedieningselementen 
voor b.v. temperatuur en luchtvolume.

WASBARE FILTERS
Metalen gaasfilters zijn gemakkelijk af te wassen 
met water. Dit voorkomt dat de machine verstopt 
raakt.

ENERGIEZUINIG
Relatief laag energieverbruik.
2,5 kW / 3,0 kW / 8,5 kW

MOBIELE

KOELUNITS
VEILIGHEID
Overvulbeveiliging condensreservoir, 
valbeveiliging condensreservoir, overdruk-/
onderdrukbeveiliging, 3 min. koelvertraging, 
oververhittingsbeveiliging compressor, 
beveiligingssysteem ventilatormotor.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Fabrieken, metaalwerkplaatsen, werkplaatsen, 

lasstations, machinekamers, computer- en 
serverruimten, podia, keukens, kantoorpanden, 

enz.
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Vergeet niet uw product te registreren op
rexnordic.com om optimaal gebruik te maken van uw garantie

VERGELIJKINGSTABEL HSC-2500 HSC-3500 HSC-5000A

Koelcapaciteit Btu/h 21 000 25 000 60 000
kW/h 6,150 7,330 17

Stroomaansluiting Ø1x230Vx50Hz Ø 3 x 380/420 V x 50 Hz
Meeteenheid (B x D x H) cm 49 × 60 × 128,6 49 × 60 × 128,6 74 × 140 × 151,6
Gewicht Kg 86 90 250
Startstroom A 45 57 72
Bedrijfsstroom A 11 13 13
Energieverbruik kW 2,5 3,0 8,5
Compressoreffect kW 1,95 2,35 5,6
Geluidsniveau dB 62 63 65
Luchtvolume koelventilator m³/min 11~13 14~16 40
Luchtvolume warmtewisselaar m³/min 22~26 26~30 80
Het vermogen van de motor kW 0,38 0,44 0,75
Luchtfilter                              Metallnätsfilter
Maximaal toelaatbare druk mmAq 30 30 50
De lengte van het netsnoer m 3 3 10
Blaassnelheid van de lucht m/s 11,5~10 11,5~8,5 14
Het temperatuurverschil van de lucht °C 9,5~11 9,5~11 12
Koelmiddel Kg R-407c(0,7) R-407c(1,2) R-410A (3.5)
Bedrijfstemperatuur min-max °C 25 °C DB 60% RH ~ 45 °C DB 40% RH
Maximale lengte koelleiding m 10 10 30

12
8,

6 
C

M

15
1,6

 C
M

49 CM

74 CM

60 CM

140 CM

AIRREX KOELUNITS

VOORBEELD VAN EEN KOELPROCES
De koelunits in de HSC-serie koelen de binnenkomende 
lucht met 10 graden. Als de warme lucht met een 
luchtafvoerslang uit de ruimte wordt afgevoerd, verloopt het 
koelproces efficiënter. Hoe kouder lucht naar binnen, hoe 
kouder naar buiten.

1. De lucht in de ruimte is 35°C. De uitgaande lucht wordt 
afgekoeld tot 10°C, d.w.z. de uitgaande lucht is 25°C.

2. De lucht in de kamer is afgekoeld tot 25 graden. De 
uitgaande lucht is dan 15 °C.

35 °C

25 °C

1.

25 °C

15 °C

2.
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OVERDRACHTSPIJP / KOUDE 
LUCHT
Flexibele verlengpijp voor koude 
lucht. Doorsnee 125mm.
3m HSC10017
10m HSC10018

COMPRESSIESTUK VOOR KOU-
DE LUCHT
Met het knelstuk verklein je de af-
voerluchtuitlaat zodat deze op de 
afvoerluchtslang past. HSC10020

AFVOERSLANG VOOR WARME 
LUCHT
Diameter 300 mm, lengte 5m. Deze 
slang past als vervanging direct op 
het compressiestuk. HSC10019

Warme lucht wordt afgevoerd 
via een ventilatiekanaal of een 
raam. De afvoerslang voor hete 
lucht (5 m) en het compressiestuk 
worden apart verkocht.

AIRREX HSC-2500 & HSC-3500

METAAL FILTER
Zijfilter HSC10014
Achterfilter HSC10015

LEIDINGSONDERDELEN VOOR 
KOUDE LUCHTLEIDINGEN
Pijp eindstuk HSC10005
Pijp ligging HSC10030
Pijp montage HSC10024

AUTOMATISCHE CONDENSWA-
TERPOMP Voert het condensaat 
af, b.v. direct in de afvoer, zodat het 
water in het condensaatreservoir 
niet apart hoeft te worden geleegd. 
HSC10002

Per uur wordt ongeveer 2,5 liter 
condenswater gevormd (afhan-
kelijk van temperatuur en voch-
tigheid), dus de container moet 
een paar keer per dag worden 
geleegd.

De koelunit 
bevat een 
container

TEMPERATUURSENSOR
De temperatuursensor wordt ver-
plaatst naar een ruimte die moet 
worden gekoeld wanneer het ap-
paraat zich in een andere ruimte 
bevindt. HSC10008

AFSTANDSBEDIENING
Kabellengte 9.5m. HSC10001

METALEN FILTER
Zijfilter HSC10066
Achterfilter HSC10065                                                                                                                                         
                                                                                           

AIRREX HSC-5000A

AFVOERSLANG VOOR WARME-
LUCHT
Uitlaatpijp voor warme lucht, dia-
meter 400mm, lengte 5m. Vereist 
geen compressiestuk. HSC10027

VERLENGLEIDING VOOR KOUDE 
LUCHT
Diameter 175 mm
3m HSC10051
10m HSC10053

ONDERDELEN VOOR KOUDE 
LUCHTLEIDING
Pijp eindstuk HSC10052
Pijp ligging HSC10054

VOOR ALLE MODELLEN VAN DE HSC-SERIE
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AIRREX ADH-1000
Droogt snel en zorgt voor een effectieve 
vochtregulatie! Airrex kan worden 
aangepast om automatisch de gewenste 
vochtigheidsgraad te handhaven.

ZEER EFFECTIEF
De vochtafvoercapaciteit is maximaal 140 l/dag.

MOBILITEIT
Airrex heeft een handvat waardoor de 
luchtontvochtiger makkelijker te verplaatsen is. De 
luchtontvochtiger heeft ook wielen aan de voor- 
en achterkant. 

WATER VERWIJDEREN
De unit heeft een ingebouwde condenspomp die 
indien nodig water tot 5 meter omhoog pompt.

BEHOUD
Het luchtfilter kan eenvoudig worden gereinigd 
door het filter uit het apparaat te halen en 
vervolgens schoon te maken met water en 
druklucht

INDICATOR VOOR

ONTVOCHTIGING

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Herstellen van waterschade, drogen van het 

frame, beheersing van vocht in diverse ruimtes, 

sportscholen, magazijnen, nieuwbouw, enz..

VEILIGHEID
De luchtontvochtiger heeft vijf 
veiligheidsvoorzieningen. Veiligheidsschakelaar 
voor over- en onderdruk, drie minuten 
inschakelbeveiliging van de compressor, 
oververhittingsbeveiliging compressor, 
beveiliging tegen overlopen van condenswater, 
automatische ontdooiing.

TECHNISCHE INFORMATIE

WERKOPPERVLAK
max ca. 528 m2

VOCHTVERWIJDERING CAPACITEIT MAX
140 L / dygn (30 °C / 80 %)

VOCHTVERWIJDERING CAPACITEIT, 
GEMIDDELDE
80 L / dygn (27 °C / 60 %)

ENERGIEVERBRUIK 
2,1 kW (35 °C / 60 %)

BEDRIJFSSTROOM 
9,6 A (35 °C / 60 %)

VERBINDING 
1-fas, 230 V, 50 Hz

DOMEIN 
5 – 35 °C, 30 – 90 % RH

GELUIDSNIVEAU 
53 dB

GEWICHT
60 kg

MEETEENHEID
(B- x D x H): 500 x 480 x 1000 mm

STOPTIJD 
24 h / 0,5 h serier

Vergeet niet uw product te registreren op
rexnordic.com om optimaal gebruik te maken van 
uw garantie
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REX NORDIC SERVICE
Wij zijn de officiële servicedealer voor AIRREX- 
en REXENER-producten. Ons servicepersoneel 
wordt door de fabrikant opgeleid en we maken 
uitsluitend gebruik van originele reservedelen. U 
kunt onze goed geoutilleerde servicewagens bij u 
op locatie laten komen, waar u ook wenst.

WAAROM U NIET OM ONS HEEN KUNT
1. Wij zijn in het VK de officiële servicedealer voor 

AIRREX- en REXENER-producten.
2. We maken uitsluitend gebruik van originele 

reservedelen.
3. We hebben alle reservedelen op voorraad.
4. Competente, professionele en vriendelijke 

servicemedewerkers.
5. U wordt snel en goed geholpen.
6. Wij komen naar u toe - snel en zonder moeilijk 

te doen!

SERVICEBEZOEK
Heeft uw machine service nodig? Onze goed 
geoutilleerde servicewagen en getrainde 
monteurs komen naar u toe en voeren service 
uit aan uw machine. 

WERKZAAMHEDEN ONDER GARANTIE 
De werkzaamheden onder garantie worden 
altijd op locatie bij de klant uitgevoerd, zonder 
meerkosten. Brandstofgestookte kachels 
hebben 3 jaar garantie, koelunits hebben 2 jaar 
garantie.

CONTACT
Klantenservice
06 435 627 27
nl@rexnordic.com 

PRIJSLIJST WEERGEVEN EN SERVICE 
BOEKEN!
›› https://rexnordic.eu/service

SERVICENETWERK
HET OFFICIËLE AIRREX- EN REXENER-

Service
06 485 113 53
service@rexnordic.com
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Met de hand gemaakt 
in Finland op basis van 
gecertificeerd Fins hout

De hoogwaardige REXENER-bubbelbaden worden met de hand gemaakt in 
Finland, op basis van glasvezel en echt, gecertificeerd Fins hout. Met één druk 
op een knop warmen ze in amper twee uur op, dankzij ‘s werelds meest efficiënte 
verwarmingssysteem, de REXENER Bioheater. 

De REXENER-bubbelbaden zijn gemaakt om ze het hele jaar door te gebruiken, ze 
zijn eenvoudig te onderhouden en schoon te maken. Uv-lampen en een filtersysteem 
houden het water maandenlang schoon. HSG282-compatibel. Verkrijgbaar met een 
jetsysteem en ledlampen, of als traditionele versie met houtvuur. 

Snelle verwarming.
van 7 tot 38 Co 
in amper 2 uur

Uv-lampen en
Filter - helder

water voor lange tijd

Het hele jaar door te 
gebruiken

Gemoedsrust -
wij staan voor 

u ter beschikking
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������������������������������� Luxueus bubbelbad met verlichting en geavanceerde 

technologie! Prachtig glasvezel in Arctic White.

Naast de REXENER Bioheater, zijn bijv. een 
watercirculatiepomp en massafilter inbegrepen; het 
water blijft lange tijd helder.

VOORBEELD VAN 
VERBRUIK

– Inhoud bad: 1,500 l
– Opwarmtijd van +7 °C tot 

+38 °C ca. 2 h
– Verbruikt slechts 4 liter

Traditioneel en sfeervol bubbelbad. Donker en stijlvol 
glasvezel in Gabro Black.

Het REXENER Silence bubbelbad bezit alles wat nodig 
is, maar niets te veel. Leveringsomvang bestaat uit een 
hoogwaardig bubbelbad en efficiënte houtkachel.

REXENER Bioheater 
Druk op de knop en stel de temperatuur 
in: de REXENER Bioheater verwarmt uw 
bubbelbad of zwembad in een mum van 
tijd energiezuinig op. 
De REXENER Bioheater houdt de 
watertemperatuur constant.

Inbegrepen bij het REXENER Aurora 
en REXENER Polar bubbelbad.  Ook 
apart verkrijgbaar – vervang uw oude 
houtkachel!

            REXENER-BUBBELBAD  Snel - Eenvoudig - Schoon

UW BUBBELBAD IN SLECHTS 2 UUR OPGEWARMD – MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP!

De beste functies van luxueuze bubbelbaden met 
airjetsysteem!

De REXENER Polar heeft naast de geweldige 
functies van de REXENER Aurora ook een 
bubbelsysteem. U kunt kiezen uit glasvezel in Arctic 
White of Gabro Black.

Kan geïnstalleerd worden 
in elk Bubbelbad dat op de
markt verkrijgbaar is!

REXENER Aurora

REXENER Polar

REXENER Silence



KUNNEN WE U ERGENS MEE HELPEN?

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

SUOMI
Rex Nordic Finland Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

Asiakaspalvelu
040 180 11 11
info@rexnordic.com

Huolto
0400 470 915
huolto@rexnordic.com

SVERIGE
Rex Nordic Ab
Platensgatan 20
591 35 Motala, Zweden

Kundbetjäning
072 200 22 22
info@rexnordic.com

Service
072 555 29 09
service@rexnordic.com

NORGE
Rex Nordic AS
Langlandsvegen 410
7234 Ler, Noorwegen

Kundeservice
4000 66 16
norge@rexnordic.com

Vedlikehold
930 00 411
service@rexnordic.com

UK
Rex Nordic UK Ltd 
24 Old Queen Street
London
SW1H 9HP, UK

Customer service
013 553 773 70
uk@rexnordic.com

Service
013 553 773 70
service@rexnordic.com

DANMARK
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

Customer service
29 11 55 70
info@rexnordic.com

Service
29 11 55 70
service@rexnordic.com

NEDERLAND
Rex Nordic B.V.
Beech Avenue 54-62
1119 PW, Schiphol, NL

Klantenservice
06 435 627 27
nl@rexnordic.com

Service
06 485 113 53
service@rexnordic.com


