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Podstawowa Sauna - wymiary ok. 2 x 2 x 2,1 metra
Jest to sauna, w której swobodnie leżakują 4 osoby natomiast ok. 6-7 osób może siedzieć.

Sauna Fińska – klasyczna
Materiał : Świerk skandynawski
Ławki : osika lub olcha
Ceny:
Ławy z podporami – 8 600 pln
Ławy z schodem -9 400 pln

Sauna Fińska – klasyczna
Materiał : Jodła kanadyjska Hemlock
Ławki : osika lub olcha
Ceny:
Ławy z podporami – 15 900 pln
Ławy z schodem -17 900 pln

Ławki wykonane z drewna abachi – dopłata 2 000 pln
(bardzo ładne ekskluzywne ławki – najwyższej jakości)

Piec zastosowany w ofercie:
Harvia Vega BC90 -9KW
Oświetlenie
Harvia SAS2 1060
Akcesoria:
Drzwi szklane, zagłówki – 2 szt, (dodatkowe 120 zł/szt), termo-higrometr,
klepsydra, ceber, chochla - Gratis

.

Podane ceny zawierają wszystkie niezbędne urządzenia oraz akcesoria do prawidłowego
funkcjonowania sauny. Montaż, przeszkolenie personelu oraz pierwsze uruchomienie również
wliczone w cenę. Transport do 100 km Gratis. Wszystkie zawarte w ofercie są cenami netto
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Sauna Górolska - wymiary ok. 2 x 2 x 2,1 metra
Jest to sauna, w której swobodnie leżakują 4 osoby natomiast ok. 6-7 osób może siedzieć.

Materiał : Świerk
Ławki : osika lub olcha
Drzwi : szklane lub górolskie
Ceny:
- Ławy z podporami – 14 900 pln
Polecamy podpory w przypadku tego typu
saun – więcej miejsca na dolnych ławkach
i więcej miejsca w środku.

- Ławy z schodem -16 900 pln
Piec zastosowany w ofercie:
Harvia Vega BC90 -9KW
Oświetlenie
Harvia SAS2 1060
Akcesoria:
Drzwi szklane, zagłówki – 2 szt, (dodatkowe 120 zł/szt), termo-higrometr,
klepsydra, ceber, chochla - Gratis

Sauna Górolska pomieszczenie SPA
Pomieszczenie obok sauny z niecką lub prysznicem, ławami do odpoczywania po kąpieli w saunie,
wieszakami na ręczniki oraz ubrania

Niecka kamiena -4 900 pln
Prysznic kamienny -3 000 pln
Zabudowa ścian belką -400/m2
Inne zabudowy ścian -wycena indywidualna
Ławy -200 zł/szt.
Podane ceny zawierają wszystkie niezbędne urządzenia oraz akcesoria do prawidłowego
funkcjonowania sauny. Montaż, przeszkolenie personelu oraz pierwsze uruchomienie również
wliczone w cenę. Transport do 100 km Gratis. Wszystkie zawarte w ofercie są cenami netto
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Domki SPA i saunowe

Domek Sauna SPA eco - 29 000 pln
Domek belki o przekroju kwadratu 3m x 5m z małym tarasem z przodu (można zamontować
na nim małe jacuzzi) w środku sauna fińska klasyczna wykonana z listew świerkowych. Ławki
osika lub olcha, piec Harvia Vega BC90 -9KW. Zastosowano oświetlenie Harvia SAS2 1060,
drzwi szklane, zagłówki – 2szt, termo-higrometr, klepsydra, ceber, chochla. W pomieszczeniu
SPA kabina prysznicowa ławeczki 2 szt. Lub leżaki drewniane, wieszak na ubrania i półeczki
na ręczniki.

Domek Sauna SPA górolski - 36 000 pln
Domek 3m x 5m z małym tarasem z przodu (można zamontować na nim małe jacuzzi) w środku
sauna Górolska wykonana ręcznie ze świerka. Ławki osika lub olcha, piec Harvia Vega BC90 9KW. Zastosowano oświetlenie Harvia SAS2 1060, drzwi szklane lub góralskie, zagłówki – 4szt,
termo-higrometr, klepsydra, ceber, chochla. W pomieszczeniu SPA kamienna niecka, ławy
góralskie 2 szt. lub leżaki drewniane, wieszak na ubrania i półeczki na ręczniki. Elementy SPA
wykończone w kamieniu oraz drewnie na styl góralski – nawiązują do Sauny.

Domek Sauna SPA górolski full - 59 000 pln
Identyczny jak domek SPA górolski z tą różnicą, iż opcja full obejmuje wykończenie całego
pomieszczenia SPA w ręcznie ośnikowanym i szlifowanym drewnem oraz kamieniem. Podłogi
kamienne również wykonane wg życzenia klienta. Dodatkowo Cały domek jest z zewnątrz
wykończony na styl góralski – tak jak w środku.
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Podane ceny zawierają wszystkie niezbędne urządzenia oraz akcesoria do prawidłowego
funkcjonowania sauny. Montaż, przeszkolenie personelu oraz pierwsze uruchomienie również
wliczone w cenę. Transport do 100 km Gratis. Wszystkie zawarte w ofercie są cenami netto

