CENNIK KONTENERÓW SAUNA
Konstrukcja wykonana z kątownika i ceownika, łączona metodą spawania, oczyszczona i zabezpieczona
antykorozyjnie farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową strukturalną.
Stelaż podłogi wykonany z profili zamkniętych, od dołu zabezpieczony blachą trapezową, następnie ocieplony wełną
mineralną. Płyta OSB 22 mm oraz płyta podłogowa norgips 12,5 mm.
Wykończenie - płytki podłogowe.
Ściany i dach z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 75 mm.
Płyta ścienna standardowo w kolorze brązowym-RAL8017.
W kontenerze zamontowane drzwi PCV 900 mm x 2000 mm z górną połową przeszkloną
oraz witryna 490mm x 890mm (rama sosnowa, szkło bezbarwne hartowane).
Drzwi wewnętrzne szklane (szkło hartowane brąz lub przeźroczyste) 700 mm x 1900 mm.
Instalacja elektryczna: puszka siłowa podłączeniowa, skrzynka z bezpiecznikami, zabezpieczenie RP, plafon LED,
gniazdko wewnętrzne 2x230V, włącznik.
Kontenery wykonywane są zgodnie z normą PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasą wykonania EXC2.
Na gotowy wyrób wystawiana jest deklaracja zgodności.
Wykonanie kabiny sauny w technologii fińskiej.
Sauny wykonane są z materiałów wysezonowanych i wyselekcjonowanych o najwyższej jakości,
które zapewnią komfort i bezpieczeństwo.
Boazeria sufit i ściany świerk skandynawski 95mm szer x 15mm gr x 2100mm wys o łagodnych liniach
kl. A+ specjalna do saun. Ławki, oparcia, obudowa pieca, greting, zagłówki – osika, drewno o niskim przewodniku
ciepła. Konstrukcja sauny kantówki 50mm x 40mm, izolacja z wełny mineralnej i folii aluminiowej paroizolacyjnej
potrójnie klejona, oklejenie styków taśmą aluminiową, obicie ścian i sufitu boazerią, wykonanie wentylacji
grawitacyjnej, wzmocnienia pod ławki, wykonanie ławek, listwowanie.
Piec Harvia Vega 9kw sterowanie zewnętrzne z kamieniami w komplecie.
Sterownik Harvia Xafir CS110.

Wymiary
4,00 x 2,25 z przedsionkiem
3,00 x 2,25 przedsionek otwarty
2,20 x 2,25 bez przedsionka
Opcje dodatkowe
Piec Harvia Cylindro
Piec Vega Combi
Piec The Wall Combi
Płyta w kolorze złoty dąb lub orzech (cena za m2)
Dodatkowe oblachowanie złoty dąb lub ciemny orzech
(cena za m2)
Oświetlenie LED ciepłe za ławkami
Stół z krzesłami
Witryna 490mm x 890mm
Prysznic
Głośnik bluetooth
Szyny do transportu wózkiem widłowym
Drzwi zewnętrzne drewniane

Netto
35 040,65 zł
31 056,91 zł
28 048,78 zł
Netto

Brutto
43 100,00 zł
38 200,00 zł
34 500,00 zł
Brutto

300,81 zł
3 130,08 zł
3 951,22 zł
25,20 zł

370,00 zł
3 850,00 zł
4 860,00 zł
31,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

1 000,00 zł
1 000,00 zł
902,44 zł
2 504,07 zł
601,63 zł
699,19 zł
1 804,88 zł

1 230,00 zł
1 230,00 zł
1 110,00 zł
3 080,00 zł
740,00 zł
860,00 zł
2 220,00 zł

