Water Entertainment

Creëer met water –
water helemaal opnieuw beleven.
OASE – Passie voor water.

Water Entertainment –

Fascinerende ogenblikken
voor tuin en terras.
Dansend water in perfecte symbiose met licht heeft

persoonlijke en aangename leefruimte.

niet alleen een visuele aantrekkingskracht – het nodigt

Uw creatieve vormgevingsideeën worden werkelijkheid –

tevens uit om achterover te leunen en te ontspannen.

de Water Entertainment producten brengen niet enkel

Water Entertainment zet uw tuin en uw terras in een

uw tuinvijver in beweging, meer nog ze brengen ook

geheel nieuw daglicht en tovert deze zo om tot een

tuinen, terrassen en toegangspaadjes tot leven.

Water Jet Lightning. Evenals diens grotere broer,
de Jumping Jet Rainbow Star, tovert ook de verlichte
Water Jet Lightning heldere waterbogen.
Geheel naar wens kan u de bogen laten opstijgen
in wisselende kleuren – en de programma’s zijn
eenvoudig via afstandsbediening selecteerbaar.

Water Trio en Water Quintet. Dansende fonteinen
met één druk op de knop tot leven gewekt: met het
Water Trio en Water Quintet is dit nu absoluut
mogelijk. Het aantrekkelijke design gecombineerd
met een fonkelende LED technologie maakt uw terras
tot een originele aandachtstrekker.

Met hun aantrekkelijk design integreren deze OASE

Water Starlet. Al drijvend brengt de compacte Water

producten zich ook in geval van weinig plaats in de

Starlet leven in elke waterpartij. Door de individuele

omgeving. Laat u begeesteren en ontdek totaal

aanpassing ontwikkelt het bij weinig ruimte eveneens

nieuwe vormgevingsmogelijkheden onder:

een optimale werking – met een knap design en

www.oase-waterentertainment.com

creatieve waterfiguren.

Dynamiek en harmonie –
een orkest van vloeiende vormen

Water Trio en Water Quintet

Speels en toch harmonieus – het Water Trio
en Water Quintet zijn ware visuele orkesten.

De fonteinen integreren zich perfect in de omgeving – hetzij terras hetzij bed van kiezelstenen.

Terrassen en tuinen worden een woonruimte

Naargelang uw stemming kan u de fonteinen in

waarin men ontspannen achteroverleunt en

vorm en lichtsterkte laten variëren.

het orkest gadeslaat.

• Originele dynamische fonteinen met
elk 3 of 5 verlichte sproeikoppen

• Variabele mogelijkheden qua fonteinhoogte,
snelheidsintervallen als lichtintensiteit via
afstandsbediening selecteerbaar

• Hoogwaardige LED technologie als briljante,
wit-verlichte LEDring

• Complete set met unieke »Plug’n’Spray«
concept voor een snelle installatie

Ideale gebruiksmogelijkheid:

• Flexibel inzetbaar – bijv. op het terras of in
een bed van kiezelstenen gecombineerd met
een waterreservoir en folie

Kleine regenbogen – als duo heel groot

Water Jet Lightning

Magische water-licht effecten trekken de aandacht
en fascineren in alle kleuren van de regenboog –
en dat zelfs tweemaal. Het duo, bestaande uit
twee Water Jet Lightnings, laat uw terras en uw
tuin op een unieke manier schitteren.

• Variaties in de lichtkleur en straalwijdte via
afstandsbediening selecteerbaar

• Hoogwaardige LED technologie
• Aantrekkelijk design met rvs applicaties
• Complete set met unieke »Plug’n’Spray«
concept voor een snelle installatie

Ideale gebruiksmogelijkheid:

• In en uit het water inzetbaar, bijv. vanaf de
vlonder of de oever in het water

Compacte fontein met een groot effect

Water Starlet

Met de Water Starlet kent uw creativiteit geen
grenzen. De Water Starlet past zich aan elke
omgeving aan – of het nu gaat om een waterbassin, zwemvijver of een bed van kiezelstenen.
Dankzij de briljante, witte LED technologie leggen
de richtbare waterstralen van de 5 sproeikoppen
mooie accenten. Het vast ingesteld programmaverloop geeft steeds terugkerende, uiteenlopende
sproeibeelden weer.

• Hoogwaardige LED verlichting in de individueel
instelbare sproeikoppen

• Veilige, energie-efficiënte 12V-techniek voor het
gebruik in zwemvijvers

• Complete set met unieke »Plug’n’Spray« concept
voor een snelle installatie

Ideale gebruiksmogelijkheid:

• In een bassin, zwemvijver of een bed van
kiezelstenen gecombineerd met een waterreservoir

Laat u inspireren – meer over dit thema en verdere informatie over de producten vindt u onder:

www.oase-waterentertainment.com
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Alle fotorechten liggen bij OASE. Gebruik uitsluitend na de uitdrukkelijke toestemming door OASE. Geringe afwijkingen ten opzichte van de tekst en de afbeeldingen in deze catalogus behouden wij ons om technische redenen voor.

Uw bevoegde OASE handelaar adviseert u ook graag ter plaatse:

