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G -OLDLake  Infraszaunák

Normal Classic Luxus Trend

Egyedi építésű G -OLDLake  infraszaunák
Svéd enyhén gyantás csomós fenyő Finn gyantamentes csomós fenyő

 Finn csomómentes fenyő               

Afrikai csomómentes Abachi  

Kanadai hőkezelt csomómentes 

Thermowood

S1210i            infrasugárzó   3x500W, 1x150W 

120 x 100 cm    1,65 kW

S1410i            infrasugárzó   3x500W, 2x150W

 140 x 100 cm     1,80 kW

S1610i            infrasugárzó   4x500W, 3x150W

 160 x 100 cm    2,35 kW

S2012i            infrasugárzó   6x400W, 2x150W

 200 x 120 cm     2,70 kW

Szerelés, összeépítés +10%

Kiszállítás (magyarország és az EU területén) 100,-ft/km, de minimum 20,000,- Ft

Sarokletöréses kivitel Felár nélkül rendelhető

G-OLDLake  Normal infraszauna

G-OLDLake  Classic infraszauna

G-OLDLake  Luxus infraszauna

G-OLDLake  Trend infraszauna

14mm vastagságú, hőkezelt kanadai Thermowood, csomómentes, speciálisan szaunához gyártott, lambériából készült, 7,5 cm falvastagságú szigetelt szaunakabin, 8 mm-es

edzett bronz üvegajtó, kilincskészlet, abachi szaunapad, abachi dekoratív háttámla, a kabin méretéhez megfelelő mennyiségű kerámia panel, DIGITÁLIS külső idő és hőfok

vezérlés, csomós fenyő padló, lámpa, mechanikus fényterápia, illatszett, aromapárologtató, kábel, és rögzítő elemek.

Kabinjaink egyediek és helyszíni építésűek, álltalában sarokba vagy egy szabadonálló falhoz rögzítettek, és éppen ezért rendkívüli a stabilitásuk (a falfelé eső oldalak 

értelemszerűen külső lambéria burkolatot nem kapnak) !

Cégünk a szauna építésen kívül természetesen az újonnan épített, vagy már meglévő szaunák szervizelésével, tisztításával, 

 Kérje szaunaszerviz ajánlatát, hogy a szauna mindig örömet okozzon használóinak!

649 000 Ft               699 000 Ft               

Áraink az Áfa-t tartalmazzák (27%).

649 000 Ft               749 000 Ft               

Forintban értendő Bruttó árak!

749 000 Ft               

799 000 Ft               

749 000 Ft               

549 000 Ft               

Lehetséges faanyagok: svéd csomós lucfenyő, finn csomós lucfenyő, csomómentes finn lucfenyő, afrikai abachi fa, kanadai nyárfa, kanadai vörös cédrus és 

kanadai hemlock fenyő, Thermowood, hőkezelt bio faanyag vagy ezek kombinációja.                                                

499 000 Ft               549 000 Ft               649 000 Ft               

899 000 Ft               

599 000 Ft               699 000 Ft               

799 000 Ft               

599 000 Ft               

13,5mm vastagságú, csomómentes afrikai abachi, vagy 14mm vastagságú Finn csomómentes, speciálisan szaunához gyártott lambériából készült, 7,5 cm falvastagságú

szigetelt szaunakabin, 8 mm-es edzett bronz üvegajtó, kilincskészlet, abachi szaunapad, abachi dekoratív háttámla, a kabin méretéhez megfelelő mennyiségű kerámia panel,

DIGITÁLIS külső idő és hőfok vezérlés, csomós fenyő padló, lámpa, mechanikus fényterápia, illatszett, aromapárologtató, kábel, és rögzítő elemek.

G -OLDLake Szauna

 Kérje az Ön egyéni és személyreszabott kalkulációját a lehetséges kedvezményekkel!!!

14mm vastagságú, enyhén gyantás, Svéd, csomós speciálisan szaunához gyártott, lucfenyő lambériából készült, 7,5 cm falvastagságú szigetelt szaunakabin, 8 mm-es edzett

bronz üvegajtó, kilincskészlet, abachi szaunapad, abachi kétsoros vonalas háttámla, a kabin méretéhez megfelelő mennyiségű kerámia panel, DIGITÁLIS külső vagy belső idő

vezérlés, csomós fenyő padló,lámpa, illatszett, aromapárologtató, kábel, és rögzítő elemek.

14mm vastagságú, gyantaszegény, Finn lassúnövésű, csomós speciálisan szaunához gyártott, lucfenyő lambériából készült, 7,5 cm falvastagságú szigetelt szaunakabin, 8 mm-

es edzett bronz üvegajtó, kilincskészlet, abachi szaunapad, abachi kétsoros vonalas háttámla, a kabin méretéhez megfelelő mennyiségű kerámia panel, DIGITÁLIS külső vagy

belső idő vezérlés, csomós fenyő padló, lámpa, illatszett, aromapárologtató, kábel, és rögzítő elemek.
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