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PINEA

saunový domek

Saunový domek PINEA můžete umístit jak na zahradu, tak i na terasu. Venkovní sauna PINEA tvoří moderní a prvek ve Vaší zahradě. Díky prosklení může být vaše saunování umocněno
krásným výhledem do přírody. Je možné zrealizovat také kombinovaný domek ( nská sauna + infrasauna + BIO sauna), který zajišťuje nezapomenutelný zážitek a odpočinek pro celou
rodinu.
VNĚJŠÍ OBKLAD STĚN
masivní široký CEDR nebo masivní SIBIŘSKÝ MODŘÍN (dle vybrané varianty)
STĚNA SAUNY
s dvojitou tepelnou izolací a odrazovou hliníkovou folií, stěna 120 mm
STŘECHA
pultová s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu
INTERIÉR SAUNY
řada SILVER, lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla a podlahový rošt – vše z africké vrby ABACHI
PODLAHA SAUNY
zateplená podlaha se smrkovými podlahovými prkny + podlahový rošt
TECHNOLOGIE SAUNY
německé výroby EOS, topidlo THERMAT 9 kW, regulace ECON D4 umístěná vně sauny v uzavírací skříňce z cedru
PROSKLENÍ, DVEŘE
celoprosklená přední stěna v dřevěném rámu z cedru nebo sibiřského modřínu, sklo kalené 8 mm v barvě BRONZ, ČIRÉ nebo ŠEDÉ, dveře celoskleněné, pravé.

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).

PINEA

typy venkovních domků

VENKOVNÍ DOMEK PINEA MINI CEDR:

2200

Vnější rozměr domku: šířka 2200mm, hloubka 1900mm, výška 2300mm
CENA

308 000Kč (bez DPH)
1900

(vnější obklad je ze širokého cedru a vnitřní obklad ze skandinávského smrku)
CENA

338 000Kč (bez DPH)
(vnější obklad je ze širokého cedru a vnitřní obklad z kanadské borovice HEMLOCK)
CENA

355 000Kč (bez DPH)
(vnější obklad ze širokého cedru a vnitřní obklad ze širokého cedru)

VENKOVNÍ DOMEK PINEA MIDI CEDR:

2500

Vnější rozměr domku: šířka 2500mm, hloubka 2200mm, výška 2300mm
CENA

365 000Kč (bez DPH)
(vnější obklad je ze širokého cedru a vnitřní obklad ze skandinávského smrku)

395 000Kč (bez DPH)
(vnější obklad je ze širokého cedru a vnitřní obklad z kanadské borovice HEMLOCK)
CENA

428 000Kč (bez DPH)
(vnější obklad ze širokého cedru a vnitřní obklad ze širokého cedru)

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

typy venkovních domků

VENKOVNÍ DOMEK PINEA MINI MODŘÍN:

2200

Vnější rozměr domku: šířka 2200mm, hloubka 1900mm, výška 2300mm
CENA

292 000Kč (bez DPH)
1900

(vnější obklad ze širokého modřínu a vnitřní obklad ze skandinávského smrku)

VENKOVNÍ DOMEK PINEA MIDI MODŘÍN:

2500

Vnější rozměr domku: šířka 2500mm, hloubka 2200mm, výška 2300mm
CENA

335 000Kč (bez DPH)
2200

(vnější obklad ze širokého modřínu a vnitřní obklad ze skandinávského smrku)

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

PŘÍPLATKOVÉ VYBAVENÍ
Regulace sauny Sentiotec Profesional D2 s ovládacím displejem
umístěným uvnitř sauny (místo regulace EOS ECON D4)
4 650Kč bez DPH
Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
26 000 Kč bez DPH
SAUNASET – dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
2 490 Kč 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 PLUS 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 5 900 Kč 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 saunového domku je zaměření prostoru, doprava po ČR, kompletní montáž, odzkoušení a zaškolení objednatele. Saunový domek je potřeba stavět na betonovou
základovou desku nebo zemní vruty, v případě stabilního podloží na betonové dlaždice – zajistí objednatel. Pro montáž venkovní sauny standardní velikosti je třeba počítat cca s
2- 4 dny za příznivého počasí. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis ve velmi krátkých termínech.
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

Showroom České Budějovice, budova CITY CENTER CB,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001
+420 602 383 494, info@saunujeme.cz, www.saunujeme.cz

PŘÍPLATKOVÉ VYBAVENÍ SAUNY
Společnost SAUNUJEME nabízí speciální regulaci sauny, Sentiotec Profesional D2
s ovládacím displejem umístěným uvnitř sauny.

LED RGB podsvícení opěrky zad s možností měnit barvu světla.

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ infrazářič EOS VITAE s vlastním ovládáním.

DOPRAVA SAUNY
Společnost SAUNUJEME nabízí také službu dopravy, která funguje tak, že venkovní saunu vyrobíme u nás a hotovou ji převezeme k zákazníkovi a složíme ji jeřábem
na místo. Takto lze dodat saunu během celého roku i v zimě, kdy se běžně venkovní sauny nedodávají.

UKÁZKY REALIZACÍ

