Familiale sauna in geïsoleerde elementen
Model S: 204 x 143 cm
Model M: 204 x 177 cm
Model L: 204 x 204 cm

FAMILIALE SAUNA IN GEÏSOLEERDE ELEMENTEN
Saunawanden en -plafond

De sauna bestaat uit voorgemaakte
wand- en dakelementen in handig
formaat. Ze zijn via de gewone trap of
lift gemakkelijk ter plaatse te brengen,
en eenvoudig en snel te monteren.
Elk wandelement bestaat uit een
vurenhouten binnen- en buitenwand,
met daartussen een 6 cm dikke
thermische isolatie met dampscherm.
Onzichtbare kabelgeleidingen voor oven
en stuurcentrale zijn standaard voorzien.
De massieve houten sokkel voorkomt
dat vocht in de panelen binnendringt en
zorgt voor stabiliteit.
In de hoogte is voor de montage 4 cm
extra vrije hoogte noodzakelijk. Voor de
wanden is geen extra montageruimte
nodig. U kunt dus de volle beschikbare
oppervlakte benutten.

Deur

De glasdeur bestaat uit 8 mm dik
veiligheidsglas in een houten kader
en is voorzien van hittebestendige
dichtingen, houten handvaten en een
veilig magneetslot. De draairichting is
vrij te bepalen.

Ventilatie

De uitgekiende natuurlijke ventilatie
regelt de ideale luchtvochtigheid en
zorgt voor een aangenaam saunaklimaat.

3 à 4 personen

Saunaoven en -stuurcentrale

De sauna is voorzien van een oven met
inox mantel (6 kW), een stuurcentrale
met digitale klok, temperatuurregeling
(30 - 115 °C), tijdsbegrenzing (6u),
kinderslot en switch-off, en een
waterdichte saunalamp die ook vanop
de stuurcentrale wordt bediend.
Oven en stuurcentrale zijn aansluitbaar
op 3x400V+N, 3x230V, 1x400V+N en
2x230V. Voor die laatste 2 monofase
aansluitingen is een extra krachtcentrale
noodzakelijk.

Banken

3
voorgemonteerde
aspenhouten
banken, met 2 bijhorende hoofd-/
voetsteunen.

Toebehoren

Saunastenen, ovenscherm, lichtscherm,
emmer, lepel, thermo- en hygrometer,
diverse opties verkrijgbaar tegen
meerprijs.

Montage

Zelfbouw of montageservice tegen
meerprijs. De elektrische aansluiting
van saunaoven en –sturing dient steeds
door een gekwalificeerde elektricien te
gebeuren.

20° - 80°C
in 20 min

6,0 Kw
3 x 400 V

optie 3 x 230 V
optie 1 x 230 V

Afmetingen l x b x h
204 x 143 x 198 cm

€ 6110
incl. 21% BTW

185 x 46 cm

185 x 46 cm

€ 6737

Model M: 204 x 177 cm

incl. 21% BTW

185 x 58 cm

185 x 58 cm

incl. 21% BTW

185 x 58 cm

185 x 58 cm

Afmetingen l x b x h
204 x 204 x 198 cm

185 x 58 cm
129 x 58 cm

129 x 58 cm

129 x 58 cm

185 x 58 cm

185 x 58 cm

102 x 58 cm

102 x 58 cm

185 x 58 cm

€ 7297

Model L: 204 x 204 cm

185 x 58 cm

Afmetingen l x b x h
204 x 177 x 198 cm

185 x 58 cm

102 x 58 cm

185 x 58 cm

185 x 46 cm

79 x 46 cm

79 x 46 cm

79 x 46 cm

185 x 46 cm

185 x 46 cm

185 x 58 cm

129 x 58 cm

185 x 58 cm

185 x 46 cm

185 x 58 cm

Model S: 204 x 143 cm
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