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Tisztelt !

Ezúton köszönjük Önnek, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és vásárlási szándékukkal cégünket keresték fel. Meggyőződésünk, hogy jól
választottak. Nemzetközi TÜV minősítésű gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi elképzelését precízen meg tudjuk
valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.

A kép illusztráció



Fő paraméterek

Szauna típusa Easy Comfort bioszauna

Szauna méretei 220 cm x 190 cm x 210 cm

Férőhely 2 fő

Szerkezet

Purenit szauna keret alaphoz - beltéri
Cédrus oszlop

Szigetelések

Knauf ekoboard hőszigetelés beltéri tetőben 10 cm
Knauf ekoboard hőszigetelés beltéri falban 5 cm
Mastermax 3 classic pára áteresztő/ párazáró fólia
/ m²
Alukraft hőtükrös fólia falban, tetőben

Faanyagok

Belső lambéria
Prémium I. osztályú Kanadai vöröscédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U
profil  (Irány: Vízszintes)



Faanyagok

Külső lambéria
Prémium I. osztályú Kanadai vöröscédrus lambéria 15 x 98 mm minimál, U
profil  (Irány: Vízszintes)

Lábrács I. osztályú Finn rezgő nyárfa lábrács 95 x 28 mm

Infra szauna kialakítási paraméterei

Infrapanelek 6 db. Philips Vitae Dr Fischer infrapanel - 500W

Vezérlés iSauna Home intelligens APP vezérlés érintőképernyős előlappal (Wifi modul)

Ajtó paraméterei

Ajtó 8 mm ESG Edzett, Parsol Bronz  (Nyitás: balos)

Vasalatok 2 db. Üveg-üveg pánt



Ajtó paraméterei

Fogantyúk 2 db. iSauna, egyedi fa fogantyú üveg ajtóhoz

Ablak, FIX üveg táblák 8 mm ESG Edzett, Parsol Bronz

Tartozékok

Padanyag Ergonomikus relaxációs padozat

Szellőzés és ventilátorok 1 db. Elhúzható fa szellőztető

villanyszerelési anyagok 1 db. Villanyszerelési anyagok

Egyéb tartozékok Csomagoló anyag

Választható extrák

Himalája sófal LED háttér-világítással, síkra csiszolva /m2

199 000 HUF + ÁFA



Választható extrák

Csillagos égbolt 400 optikai szálas

200 000 HUF + ÁFA

HARVIA Steamer gőzfejlesztő manuális vízfeltöltéssel 2 kW

354 484 HUF + ÁFA

RGB Led padozat alatti hangulatvilágítás, távirányítóval

149 000 HUF + ÁFA

Végösszeg

Standard ár 5 057 000 HUF + ÁFA

Előrendelési ár -30% kedvezménnyel
15 napon belül történő megrendelés 
esetén érvényes

3 890 000 HUF + ÁFA

Összesen 3 890 000.- HUF + ÁFA

Tartozékok Az ár tartalmazza

Megjegyzések Az ár nem tartalmazza a szállítás, szerelés, beüzemelés költségeit.



Az ügyfélnek kell biztosítania:

- Villamos betáp hálózat kiépítése: javasolt 3x400V, C16 megszakító, 5x4 vagy 5x2,5 szilikon kábel
- A szauna ellátására szolgáló villamossági biztosíték tábla kiépítése áram-védőkapcsolóval (Érintésvédelmi relé/Fí relé)
- UTP (Cat6) kábel LAN modulnak, kábel végein RJ45 csatlakozóval; vagy stabil WIFI jelerősség a helyszínen WIFI modulnak
- A szaunatér padlójának hidegburkolása
- Zuhanyzó falainak és padlójának hidegburkolása, szakember biztosítása
- Zuhanyzó szanitereinek, folyókájának beszerzése és beszerelése
- Vízszerelési munkálatok biztosítása
- Klíma berendezés beszerzése, beszerelése szakember által
- Az esetleges bejelentési kötelezettségek, építési engedélyek beszerzése
- Betonalap elkészítése javaslat szerint
- Parkolás biztosítása teherautónak
- Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása (esetleg daru biztosítása)
- Szemétkonténer biztosítása esetenként

Fizetési ütemezés és szállítás

Megrendeléskor 50% Előre utalással

Beüzemeléskor - átadáskor 50% Helyszíni utalással

Szállítási határidő Megrendeléstől számított 90 nap

Szerkezeti felépítmény (Külső szerkezet): 5 év garancia
Vezérlés, hő szenzor: 1 év garancia
Philips Vitae / Dr. Fischer infra panelek: 5 év garancia
Harvia kályhák: 2 év garancia
Festés: 6 hónap garancia
A környezet és időjárás ingadozásra a sótéglák halmazállapota megváltozhat, ez a szauna működését, élettani hatását nem befolyásolja, így
garancia a a sótéglákra, sófalakra nem vonatkozik.
Amennyiben a termék telepítése/elszállítása a szállítási határidőt követő 30. napig a vevő hibájából nem valósul meg, úgy vevő a 31. naptól 20.000
Ft + áfa/nap kötbér fizetésére köteles.
A garanciaigény jogosságának vizsgálatát gyártó magának fenntartja.
A termék a számla kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad.
A magyarországi ÁFA értéke 27%


