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ZLATO
mezi saunami

PREMIOVÝ SAUNOVÝ DOMEK SOLIS
Prémiový saunový domek SOLIS je určený pro náročnější klientelu.
Využití špičkových materiálů, skleněných elementů a moderního
designu, umocněno krásným výhledem do přírody, Vám zprostředkují
nezapomenutelný zážitek a odpočinek pro celou rodinu.

POHODLÍ
v luxusu

PREMIOVÝ SAUNOVÝ DOMEK SOLIS
Prémiový saunový domek SOLIS je určený pro náročnější klientelu.
Využití špičkových materiálů, skleněných elementů a moderního
designu, umocněno krásným výhledem do přírody, Vám zprostředkují
nezapomenutelný zážitek a odpočinek pro celou rodinu.

PRECIZNÍ
design a zpracování

TYPY SAUNOVÝCH DOMKŮ SOLIS
SOLIS SOFT

VENKOVNÍ DOMEK SOLIS SOFT
Vnější rozměr domku: šířka 2400 mm, hloubka 2000 mm, výška 2300 mm
Vnitřní obklad ze skandinávského smrku, topidlo pro ﬁnskou saunu, vnější opláštění bude ze sibiřského modřínu s
nátěrem impregnačním olejem, topidlo HARVIA CILINDRO s košem plným kamenů.
CENA: 395 000 Kč bez DPH

VENKOVNÍ DOMEK SOLIS FULL
SOLIS FULL

Vnější rozměr domku: šířka 2400 mm, hloubka 2000 mm, výška 2300 mm
Vnitřní obklad ze širokých palubek THERMO ABACHI, vnější obklad ze širokých palubek THERMO ABACHI, sauna je

KOMBINOVANÁ, v provozu suchá ﬁnská sauna, vlhkostní BIO sauna a infrasauna se třemi širokospektrálními
infrazářiči VITAE, topidlo designové, pohledové ze všech čtyř stran německé výroby BIO CUBO AVANTGARDE BLACK.
CENA: 550 000 Kč bez DPH
Ceny platné od 20.8.2021 do odvolání nebo vydání nového ceníku.

POPIS SAUNOVÉHO DOMKU SOLIS
Samostatně stojící venkovní domek s dvojitou izolací stěn a stropu, zateplená podlaha s podlahovými
smrkovými prkny a podlahovým roštem, střecha s mírným spádem je opatřena falcovaným plechem v
antracitové barvě a okapem. Regulace sauny německé výroby EOS ECON je umístěná v dřevěné zavírací skříňce.
Sklo použité v sauně je bezpečnostní, kalené, 8 mm v barvě dle výběru (šedá, bronz nebo čirá). Interiér sauny
tvoří lavice, opěrky zad, mezilavicová a podlavicová výplň - jsou vyrobeny z africké vrby ABACHI, a to v
moderním v designu SOLIS.

Saunový domek SOLIS je originálním výrobkem SAUNUJEME s.r.o.

PŘÍPLATKOVÉ VYBAVENÍ K SAUNOVÝM DOMKŮM SOLIS
Doplňkové příslušenství, volitelné:
Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem

26 000 Kč bez DPH

SAUNASET – dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence

2 490Kč bez DPH

Led RGB podsvícení opěrek zad, cena metr

3 540 Kč bez DPH

Panel ze solných cihel z himalájské soli

15 900 Kč bez DPH

Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů

29 500 Kč bez DPH

SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř.panelem

14 900 Kč bez DPH

DEXON BLUETOOTH zvukový modul, externí, včetně reproduktorů
Infrazářič VITAE PROTECT s vlastním regulátorem

8 900 Kč bez DPH
12 900 Kč bez DPH

Okno neotvíravé v dřevěném rámu, kalené sklo

od 9 500 Kč bez DPH

Regulace sauny EOS s umístěním dovnitř sauny

18 900 Kč bez DPH

Ochlazovací sud Bud tter s dvojitou skořepinou, 547 litrů, česká výroba

Děkujeme Vám, že uvažujete o venkovní sauně od SAUNUJEME s.r.o.

Saunujeme s.r.o.
Showroom Kolín, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
+420 734 767 068, info@saunujeme.cz, www.saunujeme.cz

16 446Kč bez DPH

