MODERN SZAUNA
TERMÉK
KÓD

MS23001

MS34001

TERMÉK NÉV

Modern Szauna
2,3 m x 2,3 m

Modern Sauna
2,3 m x 3,4 m

Megjegyzés:
A termék lapra szerelten rendelhető.

FOTÓ

SZETT TARTALMA

RÉSZLETEZÉS

Szigetelt padló
Szigetelt oldalak
Szauna padok (emelt)
Dupla üveges, hőálló panoráma ablak
Hőálló borítás kazán oldalain
Dupla üvegezett bejárati ajtó, fogantyúvel,
hengerzárral
Szigetelt tetőpanelek bitumin membrános
fedéssel

Belső tér: 4,1 m²
Méret: 4-5 ember
Tartókeret: észak európai borovi fenyő
Magasság: 2592 mm
Padló: OSB külső borítás: 10 mm; Borovi panel borítás: 28 mm;
Szigetelt padló vastagsága: 158 mm
Oldalfal: Külső borovi panel: 18 mm; Fekete éger/rezgőnyár
belső borítás: 14 mm; Szigetelt falvastagság: 145 mm
Ajtó: tömbösített borovi, dupla üvegezett, temperált: 690 x 1800
mm
Panoráma ablak: dupla üveges, temperált: 1620 x 1600 mm
Tető: 10 mm OSB fedés, 14 mm belső fekete éger/rezgőnyár
borítás 100 mm-es kőzetgyapot szigeteléssel, sötétbarna
bituminos tetőfedés
Belső tér: 6,0 m²
Befogadóképesség: 4-5 ember
Tartókeret: észak európai borovi fenyő
Magasság: 2584 mm
Bejárati ajtó: tömbösített borovi, dupla üveges: 690 x 1800 mm
Belső ajtüó: temperált, füstszínű: 620 x 1750 mm
Szauna ablak: temperált üveg 420 x 1220 mm
Öltöző:
Padló: OSB külső borítás: 10 mm; Borovi belső borítás: 28 mm;
Szigetelt padlóvastagság: 158 mm
Fal: külső borovi panel borítás: 18 mm; belső borovi borítás: 14
mm; szigetelt falvastagság: 145 mm
Tető: 10 mm OSB külső és 14mm belső panel borítás, 100mm
üveggyapot szigeteléssel, sötétbarna bitumen fedéssel
Szauna rész:
Padló: OSB külső borítás: 10 mm; borovi belső borítás: 28 mm;
szigetelt padló vastagsága: 158 mm
Fal: borovi külső borítás: 18 mm; fekete éger/rezgőnyár belső
borítás: 14 mm; szigetelt falvastagság: 145 mm
Tető: 10 mm OSB, 14 mm belső fekete éger/rezgőnyár borítással,
100 mm-es üveggyapot szigeteléssel, sötétbarna bitumenes
fedés

Szigetelt padló
Szigetelt falak
Szauna padozat
Dupla üveges, hőtűrő ablak
Hőálló borítás kazán oldalain
Fa bejárati ajtó hőszigetelt ablakkal,
rozsdamentes kilincs, hengerzár
Szigetelt tetőpanelek bitumenes fedéssel
*Választható 1620 x 1600 mm - es
panoráma ablakkal is. Felára HUF 100.000,-

Ár bruttó
(HUF)

4380000

5280000

