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G-OLDLake  Kombiszauna

Normál Classic Luxus

Egyedi építésű kombikabinok
  (csomómentes fenyő, Abachi vagy Kanadai 

nyárfából) 

OLK1412        4/1 db sugárzó   1,75kW  

140 x 120 x 200 cm 3,0kW     

OLK1612         4/2 db sugárzó  2,30kW

160 x 120 x 200 cm  4,5kW

OLK1815         6/1 db sugárzó   3,15kW

  180 x 150 x 200 cm  6,0kW

OLK2015         6/2 db sugárzó   3,30kW

200 x 150 x 200 cm  8,0kW

OLK2018         5/3 db sugárzó   2,29kW

 200 x 180 x 200 cm  8,0kW

Szerelés +10%

Kiszállítás (az ország egész területén) 100,- Ft/km oda-vissza számolva, de minimum 20.000,- Ft

Sarkletöréses kivitel felár 0,- Áraink a 27%-os Áfa-t tartalmazzák.

OLDLake  Normál Kombikabin

980.000,- Ft 1.100.000,- Ft 1.250.000,- Ft

880.000,- Ft 980.000,- Ft 1.090.000,- Ft

590.000,- Ft  690.000,- Ft  790.000,- Ft 

OLDLake  Classic Kombikabin

OLDLake  Luxus Kombikabin

680.000,- Ft 780.000,- Ft 880.000,- Ft

780.000,- Ft 880.000,- Ft 990.000,- Ft

14mm vastagságú, gyantaszegény, svéd csomós lucfenyő lambériából készült, 7,5cm falvastagságú szigetelt szaunakabin, bronz üvegajtó,

kilincskészlet, abachi szaunapadok, abachi háttámlák, abachi padközi lezárók, abachi fejtámla, a kabin méretének megfelelő számú infrasugárzó,

digitális külsővezérlés, a kabin méretének megfelelő szaunakályha, lávakő, abachi kályhavédő keret, lábrács, szellőzők, lámpa és lámpaárnyékoló,

homokóra, hygro-thermometer, dézsa és kanál, választókapcsoló, szilikon kábel.

15mm vastagságú, "A" minőségű, gyantaszegény, lassúnövésű, finn csomós lucfenyő lambériából készült,7,5cm falvastagságú szigetelt

szaunakabin, bronz üvegajtó, kilincskészlet, abachi szaunapadok, abachi háttámlák, abachi padközi lezárók, abachi fejtámla, a kabin méretének

megfelelő számú infrasugárzó, digitális külsővezérlés, a kabin méretének megfelelő szaunakályha, lávakő, abachi kályhavédő keret, lábrács,

szellőzők, lámpa és lámpaárnyékoló, homokóra, hygro-thermometer, dézsa és kanál, választókapcsoló, szilikon kábel.

13,5mm vastagságú, „A” minőségű, csomómentes afrikai abachi lambériából készült, 7,5cm falvastagságú szigetelt szaunakabin, bronz üvegajtó,

kilincskészlet, abachi szaunapadok, abachi háttámlák, abachi padközi lezárók, abachi fejtámla, a kabin méretének megfelelő számú infrasugárzó,

digitális külsővezérlés, a kabin méretének megfelelő szaunakályha, lávakő, abachi kályhavédő keret, lábrács, szellőzők, lámpa és lámpaárnyékoló,

mechanikus fényterápia, homokóra, hygro-thermometer, dézsa és kanál, választókapcsoló, szilikon kábel.

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.                                                

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

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) !  
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