VENKOVNÍ SAUNA
SILVER OUTDOOR
katalog 2022

www.saunujeme.cz

SILVER OUTDOOR

VENKOVNÍ SAUNA

INTERIÉR SAUNY
typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)
VNITŘNÍ OBKLAD
stěny a strop ze skandinávského smrku (ostatní obklady dle individuální kalkulace)
STŘECHA
bez střechy, strop sauny zakončený z vrchní strany střešní folií
STĚNY
jednoduchá stěna, 80 mm, z vnitřní strany pod palubkami AL folie, z vnější strany pod palubkami fasádní folie, vnější obklad je odolný sibiřský modřín
DVEŘE
celoskleněné z kaleného skla, tloušťky 8 mm, barva skla na výběr (šedé, bronz, čiré )
PODLAHA
zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem z africké vrby ABACHI
OSVĚTLENÍ
klasické rohové saunové světlo
TECHNOLOGIE SAUNY
topidlo německé výroby EOS THERMAT (9kW/ 400V), regulace sauny EOS ECON D4 v dřevěné skříňce
VYBAVENÍ
podlahový rošt, teploměr

Venkovní nátěr saunových domků provádíme pouze za vhodného počasí a vhodné teplotě venkovního prostředí, tento nátěr je závislý na technologickém postupu daným výrobcem barvy (v zimním období se venkovní
sauny nenatírají).

SILVER OUTDOOR

VENKOVNÍ SAUNA

VENKOVNÍ DOMEK TYP A :

2000

Vnější rozměr domku: šířka 2000mm, hloubka 1800mm, výška 2200mm
CENA

214 000Kč (bez DPH)
(vnitřní obklad ze skandinávského smrku)
1800

CENA

245 000Kč (bez DPH)
(vnitřní obklad z kanadské borovice HEMLOCK)

VENKOVNÍ DOMEK TYP B :
Vnější rozměr domku: šířka 2200mm, hloubka 2000mm, výška 2200mm

2200

CENA

238 000Kč (bez DPH)
(vnitřní obklad ze skandinávského smrku)

275 000Kč (bez DPH)
(vnitřní obklad z kanadské borovice HEMLOCK)

Rozměry jsou orientační, vše je dle výběru zákazníka.
Ceny platné od 1.2.2022 do odvolání nebo vydání nového ceníku.

2000

CENA

SILVER OUTDOOR

VENKOVNÍ SAUNA

VENKOVNÍ DOMEK TYP C :

2500

Vnější rozměr domku: šířka 2500mm, hloubka 2200mm, výška 2200mm
CENA

277 000Kč (bez DPH)
CENA

322 000Kč (bez DPH)
(vnitřní obklad z kanadské borovice HEMLOCK)

Rozměry jsou orientační, vše je dle výběru zákazníka.
Ceny platné od 1.2.2022 do odvolání nebo vydání nového ceníku.

2200

(vnitřní obklad ze skandinávského smrku)

PŘÍPLATKOVÉ VYBAVENÍ
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

8 900 Kč bez DPH

Infrazářič VITAE PROTECT s vlastním regulátorem

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

Nátěr vnějšího obkladu sauny tónovaným olejem

od 5 900Kč bez DPH
(dle velikosti sauny, individuální kalkulace)

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

16 446Kč bez DPH

Informace:
V ceně sauny je zaměření prostoru, doprava po ČR, kompletní montáž, odzkoušení a zaškolení
objednatele.
Pro montáž venkovní sauny Silver outdoor standardní velikosti je třeba počítat cca s 2- 3 dny.
Zajišťujeme záruční i pozáruční servis ve velmi krátkých termínech.
Děkujeme Vám, že uvažujete o venkovní sauně od SAUNUJEME s.r.o.
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