STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
PRO VENKOVNÍ FINSKÉ A BIO SAUNY
Prostor pro vestavbu sauny:
Prostor pro umístění sauny musí být rovný, ideálně betonová deska vybetonovaná do nezámrzné hloubky, v případě, že
je sauna umístěná na terase, je třeba zajistit dostatečnou nosnost terasy, hmotnost sauny je 350 – 500kg, hmotnost je
roznesená podlahovým roštem na celý půdorys sauny (hmotnost je dle velikosti sauny různá).
Podlaha:
Podlaha v prostoru sauny je požadována rovná, betonová, bez spádu a ve velikosti půdorysu sauny.
V prostoru sauny není žádoucí kanalizační vpusť (gula).
Elektrický přívod:
Kabel pro saunu požadujeme umístit 20 cm od kraje betonové základové desky, ideálně v husím krku, nechat volně
smotaný na základové desce, s dostatečnou délkou volného kabelu 3-5 metrů (dle velikosti sauny a umístění kabelu).
V případě veřejné sauny je nutno přivést kabel s nouzovým napájením pro saunové nouzové světlo, v případě, že není
možné přivést takový kabel, alternativně možno přivést kabel 3x1,5 CYKY s vlastním jističem.
Přívodní kabel pro saunu musí mít svůj vlastní proudový chránič 30mA!

Všechny jističe s hodnotou B

Upozornění pro veřejné sauny:
Přístup k saunovému regulátoru má mít pouze oprávněná obsluha.
Dle platných norem (ČSN 33-2000-701 a výše uvedených) je nutno zajistit správné umístění elektrických zařízení s
ohledem na vnější vlivy.
Zásuvka pro montáž:
Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma zásuvku 230V/50Hz s jištěním 16A pro ruční mechanizaci.
Minimální teplota pro montáž:
Pro montáž je nutno zajistit minimální teplotu prostředí 10 stupňů celsia.
Místo montáže:
V těsné blízkosti sauny musí být při montáži zajištěn prostor pro snadnou manipulaci s rozměrnými
předměty a místo pro případnou úpravu dřevěného materiálu (řezání, vrtání).
Snadný a co nejkratší přístup na místo montáže od sjízdné komunikace.
Zajištění možnosti parkování jedné dodávky přímo u objektu u nejvhodnějšího vstupu.
Poskytnutí výtahu v případě nutnosti svislé dopravy na stavbě.
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STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
PRO VENKOVNÍ FINSKÉ A BIO SAUNY
Poskytnutí výtahu v případě nutnosti svislé dopravy na stavbě.
Zamezit přístupu cizích neoprávněných osob na místo montáže sauny.
Zajištění sociálního zařízení pro montážníky.
Doporučení pro stavební rmy a investora:
Zařazení montáže sauny do harmonogramu prací doporučujeme včas konzultovat se zhotovitelem.
Po skončení montáže doporučujeme saunu zabezpečit proti poškození a odcizení doplňků ze sauny
a doporučujeme prostory pravidelně větrat.
Provizorní el.přívod, odzkoušení:
Nebude-li v době montáže sauny připravena de nitivní elektrická instalace, musí být připraven alespoň provizorní
přívod el. Energie pro vyzkoušení funkčnosti sauny. Sauna bude v takovém případě odzkoušena a další jízda za účelem
opětovného zapojení a odzkoušení bude objednateli účtována dle platného ceníku SAUNUJEME.
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