VENKOVNÍ SAUNY
S TOPENÍM NA DŘEVO A KOMÍNEM
ceník 2022

www.saunujeme.cz

NATURE

sauna s topením na dřevo a s komínem

Vnější rozměr saunového domku šířka 2200 mm, hloubka 2300 mm, výška 2300 mm
INTERIÉR SAUNY
typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka
topidla)
STŘECHA
pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě,
včetně okapu, střecha bez přesahu

2200

STĚNY
dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy
DVEŘE
celoskleněné z kaleného skla ESG 8 mm

OSVĚTLENÍ
klasické rohové saunové světlo s vypínačem vně sauny
TECHNOLOGIE SAUNY
topidlo s topením na dřevo HARVIA M3 s kameny, vestavěný nerezový komín HARVIA s
příslušenstvím a podlahový štít HARVIA (bez revize komínu, zajišťuje zákazník)
CENA

309 000 Kč

(bez DPH)
(s vnějším obkladem ze sibiřského modřínu a vnitřním obkladem ze SKANDINÁVSKÉHO SMRKU)
CENA

345 000 Kč (bez DPH)
(s vnějším obkladem ze sibiřského modřínu a vnitřním obkladem z kanadské borovice HEMLOCK )

2300

PODLAHA
zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem z africké
vrby ABACHI

PINEA

sauna s topením na dřevo a s komínem

Vnější rozměr saunového domku: šířka 2500 mm, hloubka 2300 mm, výška 2400 mm
INTERIÉR SAUNY
typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka
topidla)
STŘECHA
pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě,
včetně okapu, střecha bez přesahu

2500

STĚNY
dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je celá přední stěna prosklená, sklo kalené ESG 8
mm, sklo v barvě čiré, BRONZ nebo ŠEDÉ, vnitřní výška sauny 2100 mm.

OSVĚTLENÍ
klasické rohové saunové světlo s vypínačem vně sauny
TECHNOLOGIE SAUNY
topidlo na dřevo s košem plným kamenů HARVIA Legend 240 GreenFlame o výkonu 15,9 kW +
kameny, vestavěný nerezový komín HARVIA s příslušenstvím a podlahový štít HARVIA (bez revize
komínu, zajišťuje zákazník)
CENA

378 000 Kč

(bez DPH)
(s vnějším obkladem ze sibiřského modřínu a vnitřním obkladem ze SKANDINÁVSKÉHO SMRKU)
CENA

492 000 Kč (bez DPH)
(s vnějším obkladem ze širokého cedru a vnitřním obkladem ze širokého cedru)

2300

PODLAHA
zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy, s podlahovým roštem

VALTAVA

sauna s topením na dřevo a s komínem

Vnější rozměr saunového domku šířka 5750 mm, hloubka 2200 mm, výška 2400 mm
Venkovní saunový domek s otevřenou odpočívárnou, skladem na nářadí a nikou pro ukládání štípaného dřeva. Přístavba skladu na nářadí s oboustranným obkladem, vnější
obklad sibiřský modřín, vnitřní obklad skandinávský smrk, osvětlení interiéru skladu na nářadí, 2 ks bodových LED světel a vypínač, nika pro ukládání štípaného dřeva s
obkladem ze sibiřského modřínu, vše bez zateplení a bez dřevěné podlahy, včetně střechy. Zadní stěna přístřešku, odpočívárny, vedle sauny s oboustranným obkladem ze
širokého modřínu, bez izolace stěn a bez provedení podlahy ( zákazník zajistí dlažbu), dřevěný masivní sloup na podepření střechy. Střecha nad vnějším odpočinkempokračující plechová střecha sauny nad přístřešek, včetně podbití ze širokého modřínu, odpočívárna je otevřená, pouze zadní stěna je dřevěná.
INTERIÉR SAUNY
typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)
STŘECHA
pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu
STĚNY
dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je celá přední stěna prosklená, sklo kalené ESG v barvě čiré,
BRONZ nebo ŠEDÉ, celoprosklené dveře do sauny , sklo kalené ESG 8 mm, vnitřní výška sauny 2100 mm.
PODLAHA V SAUNĚ
zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy, v sauně s podlahovým roštem, ve skladu
a v otevřené odpočívárně bez dřevěné podlahy a roštu

5750

OSVĚTLENÍ
v sauně klasické rohové saunové světlo, v odpočívárně 3 ks bodových světel ovládaných vypínačem
TECHNOLOGIE SAUNY
topidlo na dřevo s košem plným kamenů HARVIA Legend 240 GreenFlame o výkonu 15,9 kW + kameny, vestavěný
nerezový komín HARVIA s příslušenstvím a podlahový štít HARVIA (bez revize komínu, zajišťuje zákazník)
CENA

648 000Kč

bez DPH
(s vnějším obkladem ze sibiřského modřínu a vnitřním obkladem ze SKANDINÁVSKÉHO SMRKU)
Cena

679 000Kč bez DPH
(s vnějším obkladem ze sibiřského modřínu a vnitřním obkladem z THERMO OSIKY (pouze v sauně))
2200

OBECNÉ INFORMACE
Společnost SAUNUJEME zajišťuje výrobu, dopravu a montáž saunového domku, vše obsaženo v
ceně. Nezajišťujeme revizi komínu a revizi připojení, zajišťuje zákazník, včetně pravidelné
kontroly a revize komínového tělesa a připojení.
Nátěr saunového domku: Sibiřský modřín, zůstává bez nátěru což je pro sibiřský modřín ideální
varianta, po čase dostane dřevo patinu a přirozeně zešedne. Za příplatek můžeme natřít
saunový domek fasádní lazurou v barevném nebo bezbarvém tónu. Nátěr domku provádíme
pouze za příznivého počasí.
Podklad pod saunovým domkem je třeba připravit dle stavební připravenosti SAUNUJEME –
doporučení pro stavbu základové desky
Pro venkovní saunu s topením na dřevo je třeba připravit elektrický kabel pro světlo CYKY 3x2,5 s
jištěním 1 x 10A a kabel nechat s volným koncem 5 metrů v prostoru sauny.

Děkujeme Vám, že uvažujete o venkovní sauně od SAUNUJEME s.r.o.
Ceny platné od 1.2.2022 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

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

TECHNOLOGIE SAUNY
HARVIA Legend 240 GreenFlame
Kamna Harvia GreenFlame 240 umožňují efektivnější hoření - tím šetří životní prostředí a snižuje oxid uhelnatý až o
70%, úsporu paliva o 25% a delší dobu hoření o 100%. Do kamen se vejde až 200 kg kamenů. Kamna jsou vhodná
do sauny o velikosti 10 - 24 m3. Výkon kamen je 15,9 kW.

Topidlo M3
Kamna jsou vybavena skleněnými dvířky, která umožňují průnik teplého světla ohně a umocňují tak atmosféru při
saunování. Materiálem kamen je elegantní černý gra t doplněný přední částí a výduchy z nerezové oceli. Výkon
odpovídá saunám o rozměrech 6–13 m3 - tj. 16,5 kW.

Komín
Dvouplášťový komín HARVIA je možno vybrat ze dvou variant a to v nerezovém nebo černém lakovaném provedení.

Topidla na dřevo jsou vybaveny podlahovým štítem HARVIA.

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

