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SAUNA   beczka EXCLUSIVE - okrągła



Właścicielem marki Polska Sauna jest firma  
Top Classic Kryńscy Sp. Jawna
ul. Wyszyńskiego 47, 05-220 Zielonka
Bank: WBK Bank Zachodni 
nr konta: 42 1500 1070 1210 7011 1260 0000 

22 781 97 36 
602 785 814
mkrynski@topclassic.pl 
kontakt@polskasauna.pl

Wyposażenie sauny ogrodowej EXCLUSIVE
Parametry techniczne:
Surowiec: świerk skandynawski, grubość 42 - 45 mm, drewno 
suszone
Wymiar całej sauny: długość od 2 do 6 m, średnica sauny - 2,3 m

 Ściana tylna i przednia 3 warstwowa, łączna grubość - 70 mm 
 Obejmy ze stali nierdzewnej, 3 - 6 sztuk
 Boazeria osikowa skandynawska bezsęczna, klasa A
 Kratka z drewna na podłogę bez widocznych wkrętów
 Drzwi do sauny - szkło hartowane żaroodporne z regulacją 
 Kanał wentylacyjny z kratką inox
 Ławy osikowe bez łączeń wzdłużnych - szerokość 55 cm
 Od 3 do 6 podstaw z drewna do ustawienia sauny na ziemi
 Osłona żaroodporna pod piec i w pobliżu ściany z piecem
 Oświetlenie pod ławkami w saunowisku 
 Oświetlenie ganka i przebieralni 
 Półka na olejki z wieszakiem  
 Całość impregnowana olejem do drewna
 Pokrycie dachowe - gont bitumiczny, kolor do wyboru

Akcesoria:  
termohigrometr, klepsydra, cebrzyk z chochlą, olejki 

Dla saun z przebieralnią:
 Ławki w przebieralni po lewej stronie 
 Skrzynia na akcesoria po prawej stronie 
 Wieszaki na odzież  

Kolory  gontu:

Opcjonalnie:

Beczka do schładzania Oparcie Radio + oświetlenie LEDKinkiet


