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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)
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MySauna beltéri kombinált szauna
Lambériázás

I.osztályú Thermowood Tiroli fenyő lambéria

Lambériázás iránya

Vízszintes

Szaunák Méretei

170 x 170 x 225 cm

Férőhely

2-4 fő

Finn szauna kialakítási paraméterei
Finn szauna kályha
Vezérlés

HARVIA Vega 6 kW szaunakályha finn rezgő nyárfa védőkerettel,
víztálcával
iSauna intelligens érintőképernyős vezérlés ajándék iSauna home
applikációs vezérléssel

Infra szauna kialakítási paraméterei
Infrapanelek

4 db Philips Vitae dr. Fischer Infrasugárzók (2000W)- csúcstechnológia
Egyéni kérésre a teljesítmény változtatható!

Vezérlés

iSauna intelligens érintőképernyős vezérlés ajándék iSauna home
applikációs vezérléssel

Kiegészítő paraméterek
Szigetelés

Knauf ekoboard szigeteles hőtükör fóliával
Purenit keretanyag szigetelés víz és hőálló, hőhídmentes csatlakozással
kialakítva, 2 cm vastagságban

Ajtók típusa

Edzett üvegajtó-víztiszta, 8 mm, 3 db üveg-üveg pánttal szerelve, egyedi
hosszúkás Thermowood Tiroli fenyő fa fogantyúval

Nyitási irány

Balos

Ajtók mérete

Egyedi méretezés alapján

Fix üvegezés

Nagyméretű fix, edzett, sarok panoráma üvegezés- víztiszta, 8 mm
vastagságban

Pad

2 szintes modern, lengő padozat kialakítás – I. osztályú finn rezgő nyárfa

Lábrács

I. osztályú finn rezgő nyárfa osztott, kivehető lábrács

Háttámla

2 db modern háttámla I. osztályú finn rezgő nyárfából
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Tartozékok

Szauna kellék szett (dézsa, kanál, homokóra, hő- és páratartalommérő)
20 kg szauna kő
1 db IP védett mennyezeti spotlámpa melegfehér fénnyel
1 db elhúzható fa szellőző nyílás

Megjegyzések

Egyedi rajz: Van / További felmérést igényel: Igen
Az ügyfélnek biztosítania kell:
-Megfelelő áram kiállások javaslat szerint
-Parkolás biztosítása teherautónak
-Helyszín akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása

Standard alapár
2 327 000 Ft + Áfa

kedvezmény
-30%

Előrendelési ár
1 790 000 Ft + Áfa

Használja ki előrendelési extra kedvezményünket akár még ma!
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További opciók
RGB ledes hangulatvilágítás a padozat
alatt

120 000 Ft +ÁFA

Bluetooth zenei előkészítés 2 db IP
védett hangfallal

140 000 Ft +ÁFA

Tartozékok

Az ár tartalmazza

Beszerelés, beüzemelés

Az ár nem tartalmazza

Szállítás

Az ár tartalmazza

Megrendeléskor

50%

Beüzemeléskor

50%

Szállítási határidő

Megrendeléstől számított 60-90 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: 2év 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.

