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WELLIS INFR ASZ AUNÁK
FULL SPEKTRUMÚ SZAUNÁZÁS

Az infrakabin hatékony, mégis kíméletesebb a hagyományos szaunáknál, mivel
hőmérséklete csupán 35-45 °C, ezért azok is nyugodtan használhatják, akik nem
kedvelik a magas hőmérsékletet. Az infrakabin lelke az infrasugárzó, mely meghatározott hullámhosszúságú, szemmel nem látható sugarat bocsát ki.

hámréteg

Az infraszauna használata közben tehát nem csak fogyunk, de a testünkben
felhalmozódott káros vegyi anyagoktól, toxinoktól is megszabadulunk.

irha

bőralatti réteg
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IR-C

IR-A

A hosszúhullámú infravörös sugárzás 3,5-4 cm mélyen az izomrostokba hatol,
ennek hatására a normálisnál 3-4-szer erősebb verejtékképződés tapasztalható.
Az infraszaunában továbbá nem csak a verejtékmirigyeken, hanem a faggyúmirigyeken keresztül is verejtékezünk, mely azért fontos, mert sok toxikus anyag
vízben nem, csak testzsírokban oldódik. A normál szaunában a verejték 97%-a
vízből áll, az infraszaunában 80% vizet és 20% zsírt, koleszterint, és egyéb zsírban
oldódó mérgező hatású anyagokat „izzadunk” ki.

IR-B

A fénycsövek gyors felmelegedésével Ön azonnal élvezheti az infraszauna testi
és lelki feltöltődésre gyakorolt hatását már a bekapcsolás pillanatától. Az eltérő
hullámhosszú IR sugarak különböző mélységig hatolnak a bőrbe, így a felső és a
mélyebb bőrrétegek méregtelenítő hatásáról is egyaránt gondoskodnak. Élvezze
infraszaunája full spektrum sugárzó jótékony hatásását már az első használattól
kezdődően!
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A FINN SZ AUNÁ Z ÁS
J Ó T É K O N Y H AT Á S A I

A szauna magas hőmérséklete és a képződő gőz hatására fokozott izzadás lép fel,
ami kitágítja a bőr pórusait. Az izzadás segítségével pedig a pórusokon át távoznak
szervezetünkből a toxinok és más lerakódások. A szaunázók sokszor felfrissülést
és egészségi állapotuk javulását tapasztalják, ami nem véletlen. Az izzadás által
szervezetünk méregteleníti magát, izmaink ellazulnak, és általános közérzetünk
emiatt jelentősen javul.

Sokan a szaunázást hatékonyabb súlycsökkentő módszernek tartják, mint a sportokat. Tény, hogy a szauna pozitív hatással van metabolizmusunkra - gyorsítja, és
fokozza a hatékonyságát, ami pedig súlycsökkenést eredményezhet. 15-20 perc
szaunázás 1 óra tempós gyaloglással vagy könnyebb edzéssel ér fel!
A rendszeres szaunázás segít a feszültség oldásában. Az alvási nehézségekkel
pl. insomnia) küszködők különösen kedvelik, mert a szaunázás mély és pihentető
alvást vált ki.

A meleg gőz hatására a vérkeringés felpezsdül testünk minden porcikájában, beleértve az izmokat és az ízületeket is. Ennek hatására pedig javul az oxigénellátás,
ami a sejtek regenerálódásához, képződéséhez létfontosságú.
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HELIOS HEMLOCK
INFRASZAUNA
82.8 × 100.7 × 194 cm | 1 személyes beltéri Redlight™ infraszauna
kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
színterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
2 db hangszóró | szellőztető nyílás | energiaigény: 1,65 kW/230V
4 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (1 hátrész - 350W, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

Ár

439 900 Ft

Bluetooth vevőegység USB bemenettel,
hogy pihenés közben is hallgathassa
kedvenc zeneszámait!
8
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SOL ARIS HEMLOCK
INFRASZAUNA
131.4 × 99.3 × 194 cm | 2 személyes beltéri Redlight™ infraszauna
kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
színterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
2 db hangszóró | szellőztető nyílás | energiaigény: 2 kW/230V
5 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (2 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

Ár

589 900 Ft

Akciós ár

539 900 Ft

-8%

Bluetooth vevőegység USB bemenettel,
hogy pihenés közben is hallgathassa
kedvenc zeneszámait!
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SUNDANCE HEMLOCK
INFRASZAUNA
159.4 × 99.3 × 194 cm | 3 személyes beltéri infraszauna
kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
színterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
2 db hangszóró | szellőztető nyílás | energiaigény: 2,35 kW/230V
6 db energiatakarékos RedLight fűtőtest (3 hátrész - 350W/db, 2 front - 400W/db, 1 vádlirész - 500W)

Ár

719 900 Ft

Akciós ár

659 900 Ft

-8%

Bluetooth vevőegység USB bemenettel,
hogy pihenés közben is hallgathassa
kedvenc zeneszámait!
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ECLIPSE HEMLOCK
KOMBINÁLT SZAUNA
204.3 × 200.8 × 205.5 cm | 5-6 személyes beltéri, finn szaunával kombinált Redlight™ infraszauna
kanadai hemlock fenyő | 6 mm füstszínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
színterápiás LED világítás | Bluetooth vevőegység (zenelejátszás)
2 db hangszóró | szellőztető nyílás | hő- és páramérő | fadézsa kanállal
lávakő | homokóra | finn szauna kályha: 8 kW/400 V
8 db energiatakarékos RedLight™ infraszauna fűtőtest 2,8 kW/230 V (3 × 350W, 3 × 350W, 2 × 350W)

Ár

1 649 900 Ft

Akciós ár

1 499 900 Ft

-9%

Bluetooth vevőegység USB bemenettel,
hogy pihenés közben is hallgathassa
kedvenc zeneszámait!
11

wellis szaunák - 2021

www.wellis.hu

IGNEUS HEMLOCK
FINN SZAUNA
150 × 105 × 190 cm | 2 személyes beltéri finn szauna
kanadai hemlock fenyő | 8 mm víztiszta biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
fix lábrács | kivehető kályhavédő rács | homokóra
faborítású, hőálló világítótest | szellőztető nyílás
hő- és páramérő | fadézsa kanállal | lávakő
Sawo finn szauna kályha: 4,5 kW/220 V

Ár

689 900 Ft

Sawo finn szauna kályha
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SERENIS HEMLOCK
FINN SZAUNA
180 × 150 × 210 cm | 4 személyes beltéri finn szauna
kanadai hemlock fenyő | 8 mm víztiszta biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
fix lábrács | kivehető kályhavédő rács | homokóra
faborítású, hőálló világítótest | szellőztető nyílás
hő- és páramérő | fadézsa kanállal | lávakő
Sawo finn szauna kályha: 8 kW/400 V

Ár

929 900 Ft

Sawo finn szauna kályha
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CALIDUS HEMLOCK
FINN SZAUNA
200 × 170 × 210 cm | 5-6 személyes beltéri finn szauna
kanadai hemlock fenyő | 8 mm víztiszta biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
fix lábrács | kivehető kályhavédő rács | homokóra
faborítású, hőálló világítótest | szellőztető nyílás
hő- és páramérő | fadézsa kanállal | lávakő
Sawo finn szauna kályha: 9 kW/400 V

Ár

1 049 900 Ft

Sawo finn szauna kályha
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ÉPÍTE T T SZAUNÁK
Amennyiben az általunk kínált standard szaunák valamilyen oknál fogva nem felelnek meg az Ön igényeinek, szakembereink egyedi építésű finn-, infra-, aroma- vagy kombinált szaunák tervezésében és kivitelezésében is segítséget nyújtanak. Válogasson az Önnek leginkább
megfelelő számos elrendezési lehetőség, opcionális kiegészítők közül, hogy a legtöbbet hozza ki szaunájából.

Lambéria:

Padozat:

15 mm vastag csomómentes
fehér rezgőnyár

15 mm vastag csomómentes
fehér rezgőnyár
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ÉPÍTETT FINN SZAUNA 1

2 149 900 Ft

160 × 160 × 210 cm, csapott sarokkal
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető: csomómentes
fehér rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120
mm). Padozat: csomómentes
fehér rezgőnyár (28 × 90 mm),
kerekített pad éllel, masszív
keretszerkezetbe foglalva.

1 db 4,5 kW-os Harvia
Wall exclusive szaunakályha, beépített belső
vezérléssel, 20 kg szaunakővel (pattintott,
peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.

ÉPÍTETT FINN SZAUNA 2

2 499 900 Ft

200 × 150 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető: csomómentes
fehér rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120
mm). Padozat: csomómentes
fehér rezgőnyár (28 × 90 mm),
kerekített pad éllel, masszív
keretszerkezetbe foglalva.

1 db 6 kW-os Harvia
Wall exclusive szaunakályha, beépített belső
vezérléssel, 20 kg szaunakővel (pattintott,
peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.

ÉPÍTETT FINN SZAUNA 3

3 249 900 Ft

200 × 200 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető: csomómentes
fehér rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120
mm). Padozat: csomómentes
fehér rezgőnyár (28 × 90 mm),
kerekített pad éllel, masszív
keretszerkezetbe foglalva.
Frontoldal: 8 mm víztiszta
edzett üveg.

1 db 9 kW-os Harvia
Wall exclusive szaunakályha, beépített belső
vezérléssel, 20 kg szaunakővel (pattintott,
peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, víztiszta edzett
üveglappal (60 × 180
cm), 2 pánttal, mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.
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ÉPÍTETT FINN SZAUNA 4

2 899 900 Ft

230 × 200 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad
éllel, masszív keretszerkezetbe
foglalva.

1 db 9 kW-os Harvia
Wall exclusive szaunakályha, beépített belső
vezérléssel, 20 kg szaunakővel (pattintott,
peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.

ÉPÍTETT FINN SZAUNA 5

3 299 900 Ft

230 × 230 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat: csomómentes fehér fehér rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad
éllel, masszív keretszerkezetbe
foglalva.

1 db 11 kW-os Harvia
Cilindro szaunakályha,
külső vezérléssel, 120
kg szaunakővel (pattintott, peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.

ÉPÍTETT FINN SZAUNA 6

3 599 900 Ft

250 × 200 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad
éllel, masszív keretszerkezetbe
foglalva.

1 db 10,5 kW-os Harvia
Vega Pro szaunakályha, külső vezérléssel,
50 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.
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ÉPÍTETT FINN SZAUNA 7

3 599 900 Ft

250 × 230 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad
éllel, masszív keretszerkezetbe
foglalva.

1 db 9 kW-os Harvia
Wall exclusive szaunakályha, beépített belső
vezérléssel, 20 kg szaunakővel (pattintott,
peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.

ÉPÍTETT FINN SZAUNA 8

4 099 900 Ft

250 × 250 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad
éllel, masszív keretszerkezetbe
foglalva. Frontoldal: 8 mm
víztiszta edzett üveg.

1 db 11 kW-os Harvia
Cilindro szaunakályha,
külső vezérléssel, 120
kg szaunakővel (pattintott, peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, víztiszta edzett
üveglappal (60 × 180
cm), 2 pánttal, mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.

ÉPÍTETT FINN SZAUNA 9

4 599 900 Ft

280 × 250 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad
éllel, masszív keretszerkezetbe
foglalva.

1 db 11 kW-os Harvia
Cilindro szaunakályha,
külső vezérléssel, 120
kg szaunakővel (pattintott, peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.
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Épített finn szauna 10

ÉPÍTETT FINN SZAUNA 10

5 149 900 Ft

300 × 300 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa
vázszerkezet, 50 mm
vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső
és a látszó külső oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad
éllel, masszív keretszerkezetbe
foglalva. Jobb oldali kialakítás:
részben 8 mm víztiszta edzett
üvegből.

1 db 13.5 kW-os Harvia
Vega szaunakályha,
külső vezérléssel,
50 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő), csomómentes
rezgőnyár kályhavédő
ráccsal.

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, víztisztal edzett
üveglappal (60 × 180
cm), 2 pánttal, mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla világítás
távirányítóval. Szauna dézsa, 4 l,
Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia. Szauna Illatanyag 100 ml. Paraffin olaj 1
l, belső bútorzat karbantartására.

Balatonlelle
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Épített infra szauna 2

Épített infra szauna 3

ÉPÍTETT INFRA SZAUNA 1

2 149 900 Ft

140 × 100 × 200 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Infrasugárzó

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

Szauna struktúra: 60 ×
43 tömörfa vázszerkezet, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, vízszintes
száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
lambériával (15 × 120 mm).
Padozat: csomómentes fehér
rezgőnyár padlécből (28 × 90
mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

5 db kerámiacsöves
infra sugárzó, Harvia
Digitális külső vezérléssel.

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Homokóra. LED RGB padél és
háttámla világítás. Hőmérő. Kerámia illatanyag párologtató edény.
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására. LED színterápia.
Szellőző gomba.

ÉPÍTETT INFRA SZAUNA 2

2 599 900 Ft

180 × 120 × 200 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Infrasugárzó

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

Szauna struktúra: 60 ×
43 tömörfa vázszerkezet, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, vízszintes
száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
lambériával (15 × 120 mm).
Padozat: csomómentes fehér
rezgőnyár padlécből (28 × 90
mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

6 db kerámiacsöves
infra sugárzó, Harvia
Digitális külső vezérléssel.

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Homokóra. LED RGB padél és
háttámla világítás. Hőmérő. Kerámia illatanyag párologtató edény.
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására. LED színterápia.
Szellőző gomba.

ÉPÍTETT INFRA SZAUNA 3

2 799 900 Ft

200 × 170 × 200 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Infrasugárzó

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

Szauna struktúra: 60 ×
43 tömörfa vázszerkezet, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, vízszintes
száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat:
csomómentes fehér rezgőnyár
lambériával (15 × 120 mm).
Padozat: csomómentes fehér
rezgőnyár padlécből (28 × 90
mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

8 db kerámiacsöves
infra sugárzó, Harvia
Digitális külső vezérléssel.

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Homokóra. LED RGB padél és
háttámla világítás. Hőmérő. Kerámia illatanyag párologtató edény.
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására. LED színterápia.
Szellőző gomba.
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Épített kombinált szauna 1

Épített kombinált szauna 2

Épített kombinált szauna 3

ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 1

3 099 900 Ft

200 × 150 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

Szauna struktúra: 60 × 43
tömörfa vázszerkezet, 50
mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, vízszintes
száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű
lambériával (15 × 120 mm).
Padozat: csomómentes fehér
rezgőnyár (28 × 90 mm),
kerekített pad éllel, masszív
keretszerkezetbe foglalva..

1 db 6 kW-os Harvia Wall
exclusive szaunakályha,
külső digitális kombi vezér
léssel, 20 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml.
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

Infrasugárzó
6 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 2

3 449 900 Ft

250 × 165 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

Szauna struktúra: 60 × 43
tömörfa vázszerkezet, 50
mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, vízszintes
száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű
lambériával (15 × 120 mm).
Padozat: csomómentes fehér
rezgőnyár (28 × 90 mm),
kerekített pad éllel, masszív
keretszerkezetbe foglalva..

1 db 8 kW-os Wall exclusive
szaunakályha, külső digitális kombi vezérléssel, 20
kg szaunakővel (pattintott,
peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml.
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

Infrasugárzó
9 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.
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Bazilika alatt Panzió Esztergom

Épített kombinált szauna 4

ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 3

3 799 900 Ft

200 × 200 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

Szauna struktúra: 60 × 43
tömörfa vázszerkezet, 50
mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és
a látszó külső oldalakon
lambériával, vízszintes
száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű
lambériával (15 × 120 mm).
Padozat: csomómentes fehér
rezgőnyár (28 × 90 mm),
kerekített pad éllel, masszív
keretszerkezetbe foglalva.

1 db 9 kW-os Harvia Cilindro szaunakályha, külső
digitális kombi vezérléssel,
100 kg szaunakővel (pattintott, peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml.
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

Infrasugárzó
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

ÉPÍTETT KOMBINÁLT SZAUNA 4

5 999 900 Ft

400 × 200 × 210 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

60 × 43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
vízszintes száliránnyal.

Oldalfalak/tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű
lambériával (15 × 120 mm).
Padozat: csomómentes fehér
rezgőnyár (28 × 90 mm),
kerekített pad éllel, masszív
keretszerkezetbe foglalva.
Frontoldal: 8 mm víztiszta
edzett üveg.

1 db 10,5 kW-os Harvia
Globe szaunakályha, külső
digitális kombi vezérléssel,
80 kg szaunakővel (pattintott, peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml.
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

Infrasugárzó
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel
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Épített kültéri finn szauna 2

Épített kültéri finn szauna 3

ÉPÍTETT KÜLTÉRI FINN SZAUNA 1

4 149 900 Ft

200 × 150 × 210 cm, méret tetővel: 250 × 220 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén lejtett
kivitelű (3-5cm lejtéssel), orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár (28 ×
90 mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

1 db 6 kW-os Harvia
Wall exclusive szaunakályha, beépített
belső vezérléssel,
20 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal,
mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml,
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

ÉPÍTETT KÜLTÉRI FINN SZAUNA 2

4 299 900 Ft

200 × 170 × 210 cm, méret tetővel: 250 × 220 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén lejtett
kivitelű (3-5cm lejtéssel), orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár
(28 × 90 mm), kerekített pad éllel,
masszív keretszerkezetbe foglalva.
Frontoldal: 8 mm víztiszta edzett
üveg.

1 db 9 kW-os Harvia
Cilindro szaunakályha,
külső vezérléssel,
100 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal,
mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml,
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.
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Épített kültéri finn szauna 4

Tóalmásnefelejcs vendégház

ÉPÍTETT KÜLTÉRI FINN SZAUNA 3

4 549 900 Ft

200 × 200 × 210 cm, méret tetővel: 250 × 250 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén lejtett
kivitelű (3-5cm lejtéssel), orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár (28 ×
90 mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

1 db 9 kW-os Harvia
Wall exclusive szaunakályha, beépített
belső vezérléssel,
20 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal,
mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml,
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

ÉPÍTETT KÜLTÉRI FINN SZAUNA 4

5 999 900 Ft

200 × 300 × 210 cm, méret tetővel: 250 × 350 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén lejtett
kivitelű (3-5cm lejtéssel), orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár (28 ×
90 mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

1 db 10,5 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső vezérléssel,
50 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal,
mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml,
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.
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Épített kültéri finn szauna 6

Épített kültéri finn szauna 7

ÉPÍTETT KÜLTÉRI FINN SZAUNA 5

6 499 900 Ft

250 × 250 × 210 h cm, méret tetővel: 300 × 300 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén lejtett
kivitelű (3-5cm lejtéssel), orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár (28 ×
90 mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

1 db 10,5 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső vezérléssel,
50 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal,
mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml,
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

ÉPÍTETT KÜLTÉRI FINN SZAUNA 6

5 949 900 Ft

200 × 300 × 210 h cm, méret tetővel: 250 × 350 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén lejtett
kivitelű (3-5cm lejtéssel), orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár (28 ×
90 mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

1 db 10,5 kW-os Harvia Vega szaunakályha, külső vezérléssel,
50 kg szaunakővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal,
mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml,
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.
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Épített kültéri kombinált szaunaház 1

ÉPÍTETT KÜLTÉRI FINN SZAUNA 7

10 599 900 Ft

350 × 330 × 210 h cm, méret tetővel: 400 × 380 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén lejtett
kivitelű (3-5cm lejtéssel), orom
deszkával, ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes fehér
rezgőnyár STS szögletes élű lambériával (15 × 120 mm). Padozat:
csomómentes fehér rezgőnyár (28 ×
90 mm), kerekített pad éllel, mas�szív keretszerkezetbe foglalva.

Harvia Legend 16,5kW
szaunakályha, digitális külső vezérlés,teljesítménynövelővel
(pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal,
mágneszáras fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Szauna
dézsa, 4 l, Harvia, vízvédelemmel ellátva. Felöntő kanál,
Harvia, vízvédelemmel ellátva.
Hőmérő – páramérő, Harvia.
Homokóra, 15 perces, Harvia.
Szauna Illatanyag, 100 ml,
Paraffin olaj, 1 l, belső bútorzat
karbantartására.

ÉPÍTETT KÜLTÉRI KOMBINÁLT SZAUNAHÁZ 1

5 849 900 Ft

170 × 250 × 210 h cm, méret tetővel: 220 × 300 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén
lejtett kivitelű (3-5 cm
lejtéssel), orom deszkával,
ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes
fehér rezgőnyár, STS szögletes élű lambériával (15 × 120
mm). Padozat: csomómentes
fehér rezgőnyár (28 × 90
mm), kerekített pad éllel,
masszív keretszerkezetbe
foglalva. Frontoldal: 8 mm
víztiszta edzett üveg.

1 db 10,5 kW-os Harvia
Vega szaunakályha, külső
vezérléssel, 50 kg szaunakővel (pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Csillagos égbolt világítás. Bluetooth
hangrendszer. Szauna dézsa,
4 l, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Felöntő kanál, Harvia,
vízvédelemmel ellátva. Hőmérő
– páramérő, Harvia. Homokóra,
15 perces, Harvia. Szauna illatanyag, 100 ml. Paraffin olaj, 1 l,
belső bútorzat karbantartására.

Infrasugárzó
9 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.
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Épített kültéri kombinált szaunaház 3

ÉPÍTETT KÜLTÉRI KOMBINÁLT SZAUNAHÁZ 2

6 549 900 Ft

200 × 250 × 210 h cm, méret tetővel: 250 × 300 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén
lejtett kivitelű (3-5 cm
lejtéssel), orom deszkával,
ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes
fehér rezgőnyár, STS szögletes élű lambériával (15 × 120
mm). Padozat: csomómentes
fehér rezgőnyár (28 × 90
mm), kerekített pad éllel,
masszív keretszerkezetbe
foglalva. Frontoldal: 8 mm
víztiszta edzett üveg.

1 db 10,5 kW-os Harvia
Vega szaunakályha, külső
vezérléssel, 50 kg szaunakővel (pattintott, peridotit
lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Csillagos égbolt világítás. Bluetooth
hangrendszer. Szauna dézsa,
4 l, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Felöntő kanál, Harvia,
vízvédelemmel ellátva. Hőmérő
– páramérő, Harvia. Homokóra,
15 perces, Harvia. Szauna illatanyag, 100 ml. Paraffin olaj, 1 l,
belső bútorzat karbantartására.

Infrasugárzó
8 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

ÉPÍTETT KÜLTÉRI KOMBINÁLT SZAUNAHÁZ 3

8 999 900 Ft

400 × 200 × 210 h cm, méret tetővel: 240 × 250 × 235 cm
Szauna struktúra

Szauna oldalfalak/tető/
padozatok

Szaunakályha

Üveg nyílóajtó

Szauna egyéb felszereltsége

90 × 45 mm-es tömörfa
váz, 100 mm vastag
hőtükrös alukasírozott
szigeteléssel. Látszó
részek lambériázva Tyrol
finn fenyő lambériával (21
× 194 mm); nem látszó
részek OSB-vel és nehéz
lemezzel fedve, zsindelyezve.

Tető: hátsó oldalra enyhén
lejtett kivitelű (3-5 cm
lejtéssel), orom deszkával,
ereszcsatornával, csepegtetővel, lefolyóval. Oldalfalak/
tető burkolat: csomómentes
fehér rezgőnyár, STS szögletes élű lambériával (15 × 120
mm). Padozat: csomómentes
fehér rezgőnyár (28 × 90
mm), kerekített pad éllel,
masszív keretszerkezetbe
foglalva. Frontoldal: 8 mm
víztiszta edzett üveg.

1 db 10,5 kW-os Harvia
Globe szaunakályha, külső
digitális kombi vezérléssel,
80 kg szaunakővel (pattintott, peridotit lávakő).

Teli üveg szauna ajtó,
8 mm, bronz parsol
edzett üveglappal (60
× 180 cm), 2 pánttal, mágneszáras
fogantyúval.

Led RGB padél és háttámla
világítás távirányítóval. Csillagos égbolt világítás. Bluetooth
hangrendszer. Szauna dézsa,
4 l, Harvia, vízvédelemmel
ellátva. Felöntő kanál, Harvia,
vízvédelemmel ellátva. Hőmérő
– páramérő, Harvia. Homokóra,
15 perces, Harvia. Szauna illatanyag, 100 ml. Paraffin olaj, 1 l,
belső bútorzat karbantartására.

Infrasugárzó
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.
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A katalógusban szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdetett termékspecifikációknak.
A Wellis fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékkínálatot is, mivel azok a nyomdába kerülés időpontjában érvényesnek.
Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban feltüntetett árak javasolt bruttó fogyasztói listaárak.
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