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Rexener-badtunnornas historia började med grundaren Teemu Koivus 
dröm. Efter många år av planering och produktionsförsök skapades 
äntligen den första handgjorda badtunnan, gjord av finländska råmaterial, 
i Sarininkulma i Rekijoki. 

Badtunneföretagarens ursprungliga tanke var att endast få in lite 
extrainkomster. Det blev dock skralt med nattsömnen då beställningarna 
började flöda in. I juni 2020 hade redan närmare 1 400 badtunnor sålts 
runt om i Finland. Det fanns efterfrågan på den utmärkta produkten och 
bakom badtunnorna finns nu ett internationellt toppteam.

Finländskt hantverk
Den högklassiga handgjorda badtunnan av glasfiber fann sin plats på 
en marknad full av masstillverkade badtunnor. Den kompromisslösa 
kvaliteten och den noggranna slutbearbetningen talade för sig själv. Varje 
tillverkad badtunna övertygade allt fler kunder i rask takt.

Marknadens mest högklassiga badtunnor
En mans garageverkstad och över 300 badtunnor årligen var nära att 
släcka även den mest envisa finska kämpaglöden. Det hade blivit dags att 
ta nästa steg och erövra världen. Tillsammans med Rex Nordic utvecklades 
enmansverkstaden till ett nordiskt team med över 20 personer, som 
nu fortsätter historien om att skapa marknadens bästa badtunnor för 
kommande generationer. 

Inspiration från den nordliga naturen
Färgerna och materialvalen i Rexener-badtunnorna har fått sin inspiration 
från den nordliga naturen. Bassängernas färger för tankarna till ett vintrigt 
drömlandskap – vit snö och svart gabbro, den nordiska granitstenen.

ALLT BÖRJADE MED EN DRÖM



3www.rexener.com

REXENER-badtunnor - Kompromisslös kvalitet
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Bassängens färg 
Gabro Black

Stämningsfull
vedkamin

Tyst Behöver ingen el

REXENER  Silence   
Rexener Silence är en högklassig badtunna i glasfiber som tillverkats för hand 
i Finland. I den tysta badtunnan kommer du nära naturen tack vare den 
stämningsfulla vedkaminen. Rexener Silence är värmeisolerad och så länge 
vattnet inte fryser kan du använda badtunnan året runt.

EFFEKTIV TRADITIONELL VEDKAMIN

Den energieffektiva TK-35-vedkaminen värmer upp badtunnan snabbt – 
vattentemperaturen stiger upp till 15 grader i timmen!

Använd året runt
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REXENER   Silence - Njut av tystnaden
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REXENER  Aurora
Rexener Aurora värms upp snabbt och enkelt tack vare den avancerade Rexener 
PR-200-vattenvärmaren. Tryck på knappen och badtunnan värms upp på två 
timmar! Med poolkemikalier håller sig vattnet rent länge. 

HÖGKLASSIG BADTUNNA MED AVANCERAT UPPVÄRMNINGSSYSTEM

Glöm vedhuggandet! Tryck bara på knappen så sköter värmaren resten. 
Uppvärmningstiden är avsevärt kortare än med vedeldning. Temperaturen håller 
sig jämn – badtunnan är aldrig för sval eller för varm.

Snabb och enkel 
uppvärmning

Använd året runt Bassängens färg  
Arctic White

Alltid rent vattenTyst



7www.rexener.com

REXENER   Aurora – En ny era av badtunnor 

REXENER PR200
vattenvärmare

Massfilter
och fiberbollar

Cirkulationsvatten-
pump

Led-lampa

TEKNIK
Läs mer på sidan 16.
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REXENER  Polar
Rexener Polar är en högklassig premium-badtunna med trästomme och 
glasfiberbassäng som tillverkats för hand i Finland. Uppvärmningstiden är avsevärt 
kortare än med vedeldning. Tack vare filtret och poolkemikalierna håller sig vattnet 
rent länge. Bubbelsystemet tillför lyx till badtunnan. Bassängen finns i två olika 
färger – Gabro Black eller Arctic White.

BADTUNNA MED EXTRA ALLT

Den här badtunnan har allt. Termostatstyrd Rexener PR200-vattenvärmare, 
cirkulationsvattenvärmare, massfilter, lampor samt bubbelsystem med åtta 
munstycken.

Snabb och enkel 
uppvärmning

Använd året runt Alltid rent vatten Välj färg; 
Gabro Black eller 
Arctic White

Bubbelsystem
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REXENER   Polar -  Lyxig bubbelbadtunna

REXENER PR200
vattenvärmare

Massfilter
och fiberbollar

Cirkulationsvatten-
pump

Led-lampa Bubbelsystem

TEKNIK
Läs mer på sidan 16.
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REXENER Silence REXENER Aurora / Polar

Vattenvolym 1 300–1 500 liter Personer 4–8 Bassängens torrvikt ca 200 kg

500 mm

600 mm

40
0 

m
m

TEKNISKA DATA & PRODUKTSAMMANFATTNING

Vedkaminens vikt ca 50 kg Avtagbara sidoväggar Skåpets vikt (inkl. teknik) ca 100 kg 
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TEKNISKA DATA & PRODUKTSAMMANFATTNING

GLASFIBERBASSÄNG
Hållbar och enkel att hålla ren. 

TRÄRAM OCH -BEKLÄDNAD
Från finländskt sågverk

TK-35-VEDKAMIN
Effektiv traditionell vedkamin

VÄRMEISOLERING
Badtunnan är fullständigt värmeisolerad

GLASFIBERBASSÄNG
Hållbar och enkel att hålla ren. 

TRÄRAM OCH BEKLÄDNAD
Från finländskt sågverk

REXENER PR200-VATTENVÄRMARE
Termostatstyrd uppvärmning. Drivs med bland annat biodiesel.

VÄRMEISOLERING
Badtunnan är fullständigt värmeisolerad

VÄRMEISOLERAT SKÅP
Inkl. värmare, tank, cirkulationsvattenpump och massfilter

CIRKULATIONSVATTENPUMP 

MASSFILTER 
Håller vattnet rent länge

LED-LAMPA

GLASFIBERBASSÄNG
Hållbar och enkel att hålla ren. 

TRÄRAM OCH BEKLÄDNAD
Från finländskt sågverk

REXENER PR200-VATTENVÄRMARE
Termostatstyrd uppvärmning. Drivs med bland annat biodiesel.

VÄRMEISOLERING
Badtunnan är fullständigt värmeisolerad

VÄRMEISOLERAT SKÅP
Inkl. värmare, tank, cirkulationsvattenpump och massfilter

CIRKULATIONSVATTENPUMP 

MASSFILTER 
Håller vattnet rent länge 
 
LED-LAMPA

BUBBELSYSTEM

REXENER Aurora

Bassängens färg 
Gabro Black

StämningsfullTyst Behöver ingen el Snabb och enkel 
uppvärmning

Använd året runt Gabro Black 
eller Arctic 
White

Bassängens färg  
Arctic White

Snabb och enkel 
uppvärmning

Använd året runtBubbelserie Alltid rent
 vatten

REXENER Silence REXENER Polar

Alltid rent 
 vatten

Använd året runt Tyst
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Uppvärmning med 
en knapptryckning. 

Använd året runtSnabb uppvärm-
ning, varm badtun-
na på två timmar

Ingen synlig rök – kan 
även användas i småhus-

områden

REXENER PR200 VATTENVÄRMARE
Tryck på knappen, välj temperaturen och REXENER PR200 värmer upp din 
badtunna eller pool på ett ögonblick. Uppvärmningstiden är avsevärt kortare än med 
vedeldning. Rexener håller en jämn vattentemperatur.

» Drivs med biodiesel, diesel eller brännolja.
» Låg förbrukning. Du håller enkelt och förmånligt önskad temperatur.
» Exakt termostatstyrning från 0 till 45 oC.
» Ersätter även en befintlig vedkamin.
» Snabb uppvärmning av vattnet.
» Inga synliga rökolägenheter, kan användas i småhusområden.
» Effektiv uppvärmning, 20 kW.
» Lämplig för alla slags badtunnor, pooler och simbassänger.
» Tyst, maximal bullernivå endast 48 dB.

Varm badtunna på 
två timmar – med en 
knapptryckning!

EXEMPEL PÅ FÖR-
BRUKNING

– Badtunnans volym 1 500 l
– Uppvärmningstid från +7 
grader till +38 grader ca 2 h
– Uppvärmningskostnad 

endast ca 40 kr

Låg förbrukning. 
Ekonomisk.

PR200 Basic
Ingår i badtunnorna REXENER 

Aurora och REXENER Polar. 
Säljs även separat – byt ut din gamla 
vedkamin mot den avancerade 
REXENER-vattenvärmaren!

BRÄNSLETANK 
Tanken levereras med REXENER 
PR200-vattenvärmaren.
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REXENER PR200-VATTENVÄRMARE
Inkl. värmare, skorsten och tank

PR200 BronzePR200 Basic PR200 Silver PR200 Gold
För dig som har en cirkulationsvattenpump 

och monteringstillbehör.
För dig som redan har en 
cirkulationsvattenpump.

Ett komplett paket som ersätter 
vedkaminen.

Ett komplett paket som ersätter 
vedkaminen. Med filter.

REXENER PR200-VATTENVÄRMARE
Inkl. värmare, skorsten och tank

MONTERINGSSATS
Allt som behövs för monteringen*

REXENER PR200-VATTENVÄRMARE
Inkl. värmare, skorsten och tank

MONTERINGSSATS
Inkl. allt som behövs för monteringen*

CIRKULATIONSVATTENPUMP
Läs mer om vattencirkulationspumpen på sidan 16.

REXENER PR200-VATTENVÄRMARE
Inkl. värmare, skorsten och tank

MONTERINGSSATS
Inkl. allt som behövs för monteringen*

CIRKULATIONSVATTENPUMP
Läs mer om vattencirkulationspumpen på 
sidan 16.

MASSFILTER
Läs mer om massfiltret på sidan 16.

FIBERBOLLAR

POPULÄRA REXENER PR200-PRODUKTPAKET

» Rexener PR200-vattenvärmaren är så effektiv att den kräver en cirkulationsvattenpump för vattencirkulationen. 
» Med ett massfilter och poolkemikalier håller du vattnet i badtunnan rent länge – upp till flera månader!
» *Monteringssatsen innehåller en tre meter lång vattenslang, tillräckligt antal (6–8 st.) syrabeständiga slangklämmor samt anslutningar (38, 40, 50 eller 75 mm).

Du kan ersätta alla traditionella vedkaminer för badtunnor med den avancerade REXENER PR200-vattenvärmaren. Passar även stora simbassänger.

Detta paket passar 
utmärkt 
för pooler!
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REXENER ISOLERAT LOCK 
Det isolerade locket är elegant och enkelt att hantera. Locket håller badtunnan varm 
och ren. Lockets färg är mörkgrå. Ovandelen är tillverkad av väderbeständig Marine 
Grade-konstläder. Storlek 191 x 191 cm. Tjocklek 9,5 cm. Möjlighet till att låsa. 

REXENER TRAPPA 
Trappan är en viktig tilläggsutrustning till din badtunna. Med hjälp av den kliver du enkelt 
och tryggt ned i badtunnans värme. Trappan levereras färdigmonterad och du fäster den 
enkelt på sidan av badtunnan. Trappan är handgjord i Finland.

Clipslåset håller 
locket på plats.

Stadig och
trygg

OBS! Både locket och trappan 
säljs separat till badtunnorna

TILLBEHÖR

MER LYX
Härliga handdukar och badrockar fulländar 
badupplevelsen. Läs mer på www.rexener.fi.

Bekanta dig även med våra andra produkter
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REXENER Badtunnor - Finsk produktion
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MASSFILTER
Filtret håller vattnet i badtunnan rent länge. Du kan ha samma vatten i badtunnan i flera 
månader. Innehåller en tillräcklig mängd filterbollar. 

Ingår i badtunnorna REXENER Aurora och REXENER Polar.

CIRKULATIONSVATTENPUMP
Rexener PR200-vattenvärmaren är så effektiv att den kräver en effektiv 
cirkulationsvattenpump för vattencirkulationen. Rexener-cirkulationsvattenpumpen 
cirkulerar 6 100 liter vatten i timmen. 

Ingår i badtunnorna REXENER Aurora och REXENER Polar. 

BUBBELSYSTEM
Den effektiva luftpumpen med åtta bubbelmunstycken ger en lyxig badupplevelse. 
Ingår i badtunnan REXENER Polar.

VEDKAMIN
Den unika vedkaminen TK-35 är en effektiv och modern värmare designad i Finland. 55 
cm långt brännarhus. 
Ingår i badtunnan REXENER Silence.

Håller vattnet rent i 
badtunnan

Lyxiga bad i
badtunnan

Vattentemperaturen stiger upp 
till 15 grader i timmen

Effektiv och 
högklassig

TEKNIK SOM INGÅR I BADTUNNORNA
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REXENER-BADTUNNORNA TILLVERKAS I 
FINLAND
Badtunnan är designad i Finland och tillverkas på badtunnefabriken i Månby i Askola. Även 
glasfiberbassängen tillverkas i Finland. Trämaterialet kommer från ett inhemskt hyvleri. 
Badtunnorna förpackas med finländska förpackningsmaterial. Genom att köpa en Rexener-
badtunna stöder du finländskt arbete! 

BADTUNNAN ÄR GJORD FÖR ATT HÅLLA 
Vi ger tio års garanti för glasfiberbassängen i badtunnorna och tre års garanti för övriga delar. 
Läs mer om våra garantivillkor på vår webbplats. 
www.rexener.com

10 ÅRS
GARANTI

RE
X NORDIC GROUP

REXNORDIC.COM

3 ÅRS
GARANTI

RE
X NORDIC GROUP

REXNORDIC.COM
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1.   Unik bassängdesign. Vare sig du sitter med ett stort sällskap eller njuter 
av lugnet i badtunnan för dig själv hittar du alltid en behaglig ställning. Sitsen 
är ergonomisk, ryggstödet har en bekväm vinkel och det finns tillräckligt med 
benutrymme.

2.   Kompromisslös kvalitet – Finländskt hantverk.

3.   Snabb uppvärmning – badtunnan värms upp på två timmar. Tack vare 
termostatstyrningen är badtunnan aldrig för sval eller för varm.

(REXENER Aurora / REXENER Polar)

4.   Vattnet håller sig rent länge. Du slipper ständigt byta vatten. 

(REXENER Aurora / REXENER Polar)

TIO SKÄL ATT VÄLJA EN REXENER-BADTUNNA
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5. Kraftig och stadig trästomme. Virket kommer från ett finländskt 
sågverk.

6.   Bassängformen är tillverkad med gedigen erfarenhet. Materialet är 
hållbart och lättskött glasfiber tillverkat i Finland. Bassängen är enkel att 
tömma. Glasfiberbassängen har tio års garanti.

7.  Värmeisolerad, designad för nordliga förhållanden.

8.   Högklassiga komponenter. Gjorda för att hålla.

9.   Service och reservdelar fås från tillverkaren. Livslång teknisk support.

10.  Förmånliga driftkostnader.
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REXENER – unik bassängdesign
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VI FINNS HÄR FÖR DIG

SHOWROOM & HUVUDKONTOR

Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola

FÖRSÄLJNING OCH KUNDTJÄNST

072 200 22 22
info@rexnordic.com

SERVICE OCH TEKNISKT STÖD

0400 470 915
service@rexnordic.com

ÖPPETTIDER

Vardagar kl. 8.00–16.00
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