SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAUNY BECZKI

Sauny beczki to kompletne sauny ogrodowe
w kształcie walca. Wykonane są z najwyższej
jakości drewna – odpornego na wysokie
temperatury i wilgoć. Zewnętrzne barwy
oraz pokrycie – to kwestia wyobraźni.
Długość sauny to także kompilacja Państwa
potrzeb i warunków terenu. Oferujemy
sauny zarówno tylko z pomieszczeniem
saunowym, jak i sauny z przebieralnią i
tarasem. Długość domku od 2,5 m , do 6 m.

Każda sauna posiada średnicę 220 cm, natomiast długość uzależniona jest od potrzeb.
Sauna w zależności od długości może posiadać następujące rozmieszczenia:
250 cm = sauna
300 cm = 250 cm sauna + 50 cm taras
400 cm = 250 cm sauna + 100 cm przebieralnia + 50 cm taras
500 cm = 250 cm sauna + 200 cm przebieralnia + 50 cm taras
600 cm = 300 cm sauna + 250 cm przebieralnia + 50 cm taras







Sauna wyposażona jest w:














szkielet sauny danej długości z bala grubości 42 mm- legary sauny
drzwi zewnętrzne drewniane z okienkiem jednym, dwoma lub trzema
w wersji z przebieralnia dodatkowe drzwi szklane hartowane
z tyłu sauny okienka z okiennicami
otwór wentylacyjny
ławki drewniane
kratka podłogowa
piec Harvia M3 + kamienie
komin wraz z daszkiem
płyta żaroodporna oraz blacha osłaniająca drewno przed temperaturą pieca
pokrycie dachu gont bitumiczny (kolor do wyboru)
termometr, wiaderko
2 zagłówki

Całość profesjonalnie zmontowana oraz gotowa do użytku!
Istnieje również możliwość dostawy sauny w elementach oraz montaż we wskazanym miejscu
przez naszą ekipę.

CENNIK:
Sauna o długości 250cm – 15.850zl netto
Sauna o długości 300cm – 17.050zl netto
Sauna o długości 400cm – 20.630zl netto
Sauna o długości 500cm – 23.023zl netto
Sauna o długości 600cm – 26.000zl netto
Dodatkowo montujemy w saunie za dopłatą:
 piec Harvia M3 SL z podkładem drewna od zewnątrz + 2290zl
 radio wraz z nagłośnieniem + 900zł


SAUNA OWALNA
Sauny owalne zawdzięczają swoją nazwę dzięki specyficznemu kształtowi. Standardowy rozmiar
400 cm długości, 250 cm szerokości i 220 cm wysokości zapewnia komfortowe korzystanie dla 6-8
osób. Domek składa się z pomieszczenia sauny w którym znajduje się piec oraz ławki (200 cm x
220 cm) oraz z przebieralni (200 cm x 220 cm). Wykonany jest z wyselekcjonowanego drewna
świerku, cedru syberyjskiego lub drewna modyfikowanego termicznie – grubość ścianki -42 mm.
Sauna posiada wentylację nawiewną i wywiewną.

CENNIK:
Sauna jest dostępna tylko w jednym rozmiarze jej koszt to 26.013zł netto

Saunę można zamówić osobno lub razem z jurtą.
Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas: info@jurty.com.pl lub zadzwoń: +48 791 331 491

