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PINEA GREY
Sauna PINEA GREY je sauna, která se hodí k moderním domům díky své šedé barvě a použití šedého skla. V sauně je použito jen to nejkvalitnější vybavení a materiály. Modernímu
zevnějšku odpovídá i moderní interiér z naší řady GOLD DARK s tmavými lavicemi a opěrkami zad z tmavého dřeva THERMO OSIKA. Sauna PINEA GREY je originálním výrobkem
SAUNUJEME s.r.o. a vyrábíme ji v naší dílně v Kutné Hoře.
Vnější rozměr saunového domku 2500 x 2200 mm, výška 2300 mm
Vnější opláštění:
Interiér sauny :
Střecha:
Stěny:
Podlaha:
Osvětlení:
Technologie sauny:

široké THERMO ABACHI s nátěrem do šedé barvy
typ GOLD DARK, vyrobeno ze dřeva THERMO OSIKA se širokými masivními prkny (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, podlahový rošt a podhlavníky)
pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu, střecha bez přesahu
dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je prosklení celé přední stěny, sklo kalené 8 mm, sklo v barvě ŠEDÉ, dveře celoskleněné v barvě šedé.
zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem
stmívatelné podlavicové světlo + LED RGB podsvícení opěrek zad s vlastním ovladačem a možností měnit barvu světla, LED podsvícení je efektně skryté
uprostřed opěrky zad.
topidlo s košem plným kamenů HARVIA CILINDRO 10,8 kW/ 400V s originálním bezpečnostním dřevěným lemem v horní části topidla, , regulace sauny
SENTIOTEC PRO D2 s ovládacím panelem uvnitř sauny

Cena:
Cena s vnitřním obkladem z palubek STS THERMO OSIKA v širším provedení palubek
Cena s vnitřním obkladem ze širokého cedru

465 000Kč bez DPH
515 000 Kč bez DPH

Sauna Pinea Grey
půdorys

2200

2500

Příplatkové vybavení k venkovním saunovým domkům:
Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
SAUNASET – dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence

26 000 Kč bez DPH
2 490Kč 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.
Ceny platné od 1.9.2021 do odvolání nebo vydání nového ceníku.

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

Ukázky realizací:

