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De Bruin BV Waardsedijk Oost 26 3417 XJ Montfoort 0348-471813 www.debruinbv.nl

De Bruin BV Pompmolenlaan 43C 3447 GK Woerden 0348-460132 www.debruinbv.nl

Brouwer Berenkoog 22 1822 BJ Alkmaar 072-5120252 www.brouwer1.nl

Brouwer Einsteinstraat 32 1446 VG Purmerend 088-7762717 www.brouwer1.nl

Brouwer De Factorij 63c 1689 AK Zwaag 0229-277308 www.brouwer1.nl

Brouwer Zeeburgerpad 15 1018 AH Amsterdam 088-7762728 www.brouwer1.nl

Cema BV Burgemeester Lemmensstraat 216 6163 JS Geleen 046-4747575 www.cema.nl

Cema BV Handelsstraat 22 6135 KL Sittard 046-4586877 www.cema.nl

Dicks BV Werfstraat 10 2021 BP Haarlem 023-5410020 www.dicksbv.nl

J.Hoogeveen & Co BV Veenkade 31 2513 EG Den Haag 070-3469615 www.hoogeveenenco.nl

J.Hoogeveen & Co BV Philipsstraat 27 2722 NA Zoetermeer 079-3421954 www.hoogeveenenco.nl

H&K Technische groothandel Schoenerweg 2a / Voorst C 8042 PJ Zwolle 038-4221515 www.hktechnischegroothandel.nl

H&K Technische groothandel Edisonstraat 9 7442 DB Nijverdal 0548-745612 www.hktechnischegroothandel.nl

GKS Scholte BV Maaskade 26 5347 KD Oss 0412-481508 www.gkscholte.nl

P.J. de Haas Leeuwenhoekweg 32 2661 CZ Bergschenhoek 010-5212235 www.pjdehaas.nl

Kabra De Mors 115/117 7631 BA Ootmarsum 0541-291741 www.kabra.nl

T. Mulder Rotterdam Veilingweg 12-20 3034 KB Rotterdam 010-4130650 www.tmulder.nl

T. Mulder Rotterdam Tandwielstraat 16 3083 AV Rotterdam 010-4854611 www.tmulder.nl

Vebu Leidingsystemen Industrieweg 8 9561 MB Ter Apel 0599-583057 www.vebu.nl

Groothandel Ten Broeke Redoute 18 7141 JW Groenlo 0544-466255 www.tbtg.nl
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De vereniging SAWEG (Samenwerkende Groothandels) wordt 
gevormd door een groep actieve groothandelaren in sanitair, 
elektra, centrale verwarming, duurzaam, verlichting, pvc, 
ventilatie en keukens.
 
Het doel van de vereniging is het bundelen van kracht en kennis 
op allerlei gebieden. Met name door de gezamenlijke inkoop is 
de SAWEG Groep een werkelijke partner voor het
installatiebedrijf.
 
Daarom gaat u naar een van onze vestigingen:
• Kwalitatief, servicegericht en vakkundig personeel
• Uitgebreid assortiment artikelen en uit voorraad leverbaar
• Uitstekende bereikbaarheid
• Advies op maat
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Dolphin Showerset lux
 

•  Roestvrijstalen stortdouche S304 rond Ø20 cm, extra plat, chroom en anti-kalk.
•  Uitschuifbare roestvrijstalen stang S304 van 98/137 cm.
•  Ronde handdouche 3 standen.
•  Verchroomde messing thermostaatkraan met omstel.
•  Maximale druk 6 at. Minimum 1,5 op. Gemiddeld 12 l / min.
•  Versterkte doucheslang 1,5 m. 
•  Sedal thermostatische cartridge.



Douchegoten
 
De Dolphin douchegoot heeft een breedte van 
70 mm en is verkrijgbaar in zeven standaard 
lengtes; 585, 685, 785, 885, 985, 1085 en 1185 
mm.
•  standaard en lage uitvoering (resp. 50 mm,  

30 mm stankslot)
• met of zonder vloer/ muurflens;

Het aanbod bestaat daarnaast uit 3 rooster  
varianten waarvan 2 in RVS design en een  
betegelbare (met omlopende sleuf). De RVS 
roosters hebben een zijdeglans finish.

Lage inbouwhoogte
De Dolphin douchegoot  met een stankslot van 
30 mm heeft een inbouwhoogte van slechts 65 
mm!

Eenvoudig te onderhouden
Het gebruiksgemak van de Dolphin douchegoot 
blijkt met name bij het uitneembare kunststof 
stankslot. Hierbij is de afdichting van het stank-
slot meegespoten en kan deze dus nooit meer 
kwijt raken of verkeerd bevestigd worden. Het 
stankslot is eenvoudig uitneembaar en in twee 
delen uit elkaar te nemen voor reiniging. Na het 
uitnemen van het stankslot is de afvoerleiding 
vrij toegankelijk
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Dolphin 4×1/2” RAL 9016
Robuust en comfortabel

De DOLPHIN -lijn is een complete serie elegante handdoekradiato-
ren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook 
door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding. De modellen uit 
het DOLPHIN-gamma zijn aantrekkelijk vormgegeven en verkrijg-
baar in een rechte uitvoering in de witte kleur: RAL 9016. De functie 
van deze modieuze badkamerdesignradiatoren is tweeledig: ze zijn 
een oogstrelende warmtebron en drogen en/of verwarmen uw 
handdoeken. De DOLPHIN 4×1/2” RAL 9016 is fraai van belijning en 
heeft uitgebalanceerde proporties. Deze badkamerklassieker heeft 
ranke horizontale buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die zijn geïnte-
greerd in 2 stevige D-vormige collectorbuizen. De DOLPHIN 4×1/2” 
RAL 9016  is voorzien van een standaard onder aansluiting en lever-
baar in 12 modellen (3 hoogtes in 3 breedtematen). De horizontale 
buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.

Garantie:
5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid

DOLPHIN COMPACT 50MM RAL 9016
Praktisch en duurzaam

Ook de DOLPHIN COMPACT 50mm maakt deel uit van de  verfijn-
de en complete DOLPHIN handdoek design radiatorenlijn.  Bij de 
DOLPHIN COMPACT 50mm is opnieuw de kenmerkende smaak-
volle eenvoud en dezelfde uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding. 
De modellen uit het DOLPHIN -programma zijn aanlokkelijk qua 
vormgeving en leverbaar in een rechte uitvoering. in de witte kleur: 
RAL 9016. Trendy badkamerdesignradiatoren hebben een tweele-
dig doel: als warmtebron zijn ze prachtig om te zien, en ze drogen 
en/of verwarmen op luxueuze wijze uw handdoeken. De DOLPHIN 
COMPACT 50mm is verkrijgbaar met een midden-onderaansluiting 
(50 mm) en leverbaar in 9 modellen (3 hoogtes in 3 breedtematen). 
De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22 mm.

Garantie:
5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid.

Dolphin handdoekradiatoren



Een impressie van ons ruime assortiment Dolphin 
badkamermeubels, wastafels, fonteinen en toebehoren
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Dolphin kranen
Milos
Wastafelmengkraan
Modern vormgegeven wastafelmengkraan,  
vervaardigd uit messing, verchroomd.
Duurzaam, gebruiksvriendelijk en van hoge kwaliteit

Creta
Thermostaatkraan met cold body
Vervaardigd uit messing, verchroomd
Maximale druk 6 at. Minimum 1.5 op
Gemiddeld 12 l/ min.
Vernet thermostatische cartridge

Kent
Thermostaat doucheset, turn clean system
De thermostatische cartridge heeft een intern schoonmaaksysteem,  
waardoor kalk en vuil worden weggespoeld.
•  Roestvrijstalen S304 stortdouche Ø 20 cm., extra plat, verchroomd en 

anti-kalk.
•  Uitschuifbare roestvrijstalen S304 stang van 94/130 cm.
•  Ronde handdouche met 3 posities.
•  Verchroomde messing thermostaatkraan met ingebouwde verdeler.
• Maximale druk 8 at. minimum 1.5 op.
•  Gemiddeld 12 l/ min.

Madrid
Losse glijstangset
De thermostatische cartridge heeft een intern schoonmaaksysteem, waar-
door kalk en vuil worden weggespoeld.
•  Roestvrijstalen S304 stortdouche Ø 20 cm., extra plat, verchroomd en 

anti-kalk.
•  Uitschuifbare roestvrijstalen S304 stang van 94/130 cm.
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Een ruim assortiment vloerverwarming  verdelers van ons 
eigen Dolphin merk.
Van 2-groeps tot 15-groeps uit voorraad leverbaar.

• Stads verdeler, staal met wilo A-label pomp
• Lt pomploze RVS verdeler
• Lt pomploze kunststof verdeler

Dolphin verdelers
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Multitubo heeft 5 verschillende verbindingstechnieken ontwikkeld, ieder een eigen  specifiek voordeel. Zo kan de 
installateur altijd de optimale oplossing gebruiken. En het beste van MULTITUBO systems is: al deze verbindin-
gen zijn volledig  uitwisselbaar  binnen hun maatvoering. Dat is de weg naar succes.
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 MULTITUBO systems 
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	 MULTITUBO	systems	Persfittingen	 profiel	U/UP	(KSP5)

	 MULTITUBO	systems	Pushfittingen	 			

 MULTITUBO systems  MULTITUBO systems
	 Welding-Fittings	 Lasapparaat
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 MULTITUBO systems  

MSR

	 UPONOR	Persfittingen	MLC	 			profiel	U/UP	(KSP5)

	 UPONOR	Composietfittingen	MLC	 			profiel	U/UP	(KSP5)

  
	 UPONOR	MLC
	 +	Uni	Pipe	PLUS  
	 Wavin	Tigris	
	 PEX/AL	Buis

	 UPONOR	MLC
	 +	Uni	Pipe	PLUS

	 MULTITUBO	systems	Persfittingen	 			profiel	U/UP	(KSP5)

 MULTITUBO systems    MULTITUBO systems
	 Lasfittingen		 Lasapparaat
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 MULTITUBO systems  

MSR

	 Wavin	Persfittingen	Tigris	M1	 			profiel	U/UP	(KSP5)

	 Wavin	Persfittingen	Tigris	K1	 			profiel	U/UP	(KSP5)

+

+

 Buis Fitting    Gereedschap

Volledig	uitwisselbaar	
MULTITUBO	is	uitwisselbaar	met	UPONOR	MLC	meerlaagsbuis	en	
Uni	Pipe	PLUS,	UPONOR	persfittingen	MLC	en	UPONOR	composietfittingen,	
Wavin	PEX/AL	Buis	en,	Wavin	Persfittingen	Tigris	M1	en	Tigris	K1,	alsook	met	
algemeen	verkrijgbare	perstangen	met	het		U/UP	(KSP5)	profiel.

In geval van gecombineerde leidingsystemen moet elke fabrikant voldoen aan de wettelijk eisen 
aangaande zijn producten. Volgens de voorwaarden van onze garantie aanvaarden wij aanspra-
kelijkheid voor alle MULTITUBO systeemonderdelen mits geïnstalleerd volgens onze technische voor-
schriften.  

    BUIS FITTING GEREEDSCHAP

Multitubo verbindingstechnieken 



Samen staan we sterk!
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