
Vildmarksbadsalg – Vi har tænkt på detaljerne 

Det vi mener er blot, at du her kan se, hvilke fordele der er ved vores vildmarksbade. Vi har henover årene opgraderet mange 

dele, og dermed sikret et godt vildmarksbad. Se selv mere herunder: 

Skorsten  

Til vores vildmarksbade har vi indsat et ekstra skorstensrør i 

rustfrit stål, så du får to skorstensrør med. Det sikrer, at røgen 

komme ud helt oppe i ca. 3 meters højde, og du har ingen risiko 

for at få skorstenrøg ned i vildmarksbadet, når vinden er så 

stærk, at den kan lave kaste-vinde ned i vildmarksbadet. Af 

samme årsager sikrer du også, at du ikke får røg ind i din egen 

bolig. Det øverste skorstensrør har regnkap monteret, så vand 

ikke kan komme ned igennem skorstenen i større mængder. 

Trækanter 

Vi monterer kraftige 

trækanter til 

vildmarksbadet, så de kan 

holde til en del. Derudover 

monterer vi støtter under 

hver trækant, hvor disse 

mødes, så du også sagtens 

kan sidde på kanten af dit 

vildmraksbad. Samlet set 

synes vi det er en pæn og 

elegant løsning.  

Rustfrit stål skruer 

Skruer i rustfrit stål benyttes over 

alt, så undgår du rustne skruer og 

smårødt vand med tiden. Skruer i 

rustfrit stål knækker heller ikke, 

netop fordi de ikke ruster – OG så 

er det også pænest med skruer i 

rustfrit stål synes vi. Alle skruer er 

naturligvis underskruet, så man 

ikke kan rive sig, når man sidder 

på bænke eller trækanter. 

Trappe 

Vores trapper kan variere i 

udseende. Det afhænger af 

hvilken vildmarksbad 

model du vælger. Uanset 

hvilken model, så har vi 

sørget for at alle 

vildmarksbade har 

formskåret trappe. På den 

måde sikrer du at trappen 

passer godt til 

vildmarksbadet. 

Vandhane 

Vi har placeret udvendig 

vandhane i bunden, og 

endda med indvendigt 

gevind, så du kan montere 

din vandslange, og på den 

måde lede vandet ud, hvor 

du ønsker.  

Tøndebånd 

Vores tøndebånd er i 

rustfrit stål, og 

gevindstængerne vi 

benytter er i rent stål, og 

ikke rustfrit stål, fordi rent 

stål er stærkere og holder 

bedre.  

Ovn 

Ovnen i rustfrit stål har 

5 ”turborør”, så 

opvarmningstiden 

mindskes, idet rørene 

giver øges cirkulation. 

Kanten på ovnen er 

bukket, så låget til 

ovnen ikke kan blæse af. 

Stave i tøndevæg og bund 

Hver stav er nøje udvalgt – 

ingen døde knaster, der kan 

falde ud og give et utæt 

vildmarksbad. Udvendig bund er 

ekstra træbeskyttet, fordi vi 

ved, at vores kunder sjældent 

får behandlet den udvendige 

bund. 

 


