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Egyedi építésű  G -OLDLake  kültéri szaunaházak

Faház külső mérete férőhely A szauna belső mérete kW típus Normal kivitel Nettó ár Ft

200 x 200 3-4 fő 162 x 162 8 OLK 2020 1 380 000 Ft                  

250 x 200 4-6 fő 212 x 162 9 OLK 2520 1 499 000 Ft                  

250 x 250 4-6 fő 212 x 150 9 OLK 2525 E 1 750 000 Ft                  

300 x 200 3-4 fő 162 x 162 8 OLK 3020 E 1 880 000 Ft                  

300 x 250 4-6 fő 212 x 162 9 OLK 3025 E 1 999 000 Ft                  

300 x 300 6-8 fő 262 x 182 9 OLK 3030 E 2 299 000 Ft                  

Szerelés - Építés +10%

Kiszállítás (az ország egész területén) 100,- Ft/km (oda-vissza) + esetleges szállásköltség 

"E" = előteres kivitel

G -OLDLake  Normál Szauna

Classic kivitel +20% 

Luxus kivitel +40% 

Forintban értendő nettó árak!

A külső burkolat 19mm északi lucfenyő hajópadló párazáró fóliával ellátva, a belső burkolat és a mennyezet 14mm vastagságú, svéd 

lucfenyő lambériából készült, 13 cm falvastagságú szigetelt szaunaház plus 7,5 cm falvastagságú szauna, OSB alapú bitumenlemez

tetővel, bronzüveg, vagy üvegezett ajtó, Kanadai fehérnyárfa szaunapadok, Kanadai fehérnyárfa fejtámla, Kanadai fehérnyárfa háttámla,

Kanadai fehérnyárfa padközi lezáró, a kabin méretének megfelelő belsővezérlésű szaunakályha, lávakő, kályhavédő keret, lábrács,

szellőző, lámpa és lámpaárnyékoló, kapcsoló, kábel, homokóra, hygro-thermometer, dézsa és kanál.

A külső burkolat 19mm északi lucfenyő hajópadló párazáró fóliával ellátva, a belső burkolat és a mennyezet 14mm vastagságú, Finn 

lucfenyő lambériából készült, 13 cm falvastagságú szigetelt szaunaház, plus 7,5 cm falvastagságú szauna, OSB alapú bitumenlemez

tetővel, bronzüveg, vagy üvegezett ajtó, Kanadai fehérnyárfa szaunapadok, Kanadai fehérnyárfa fejtámla, Kanadai fehérnyárfa háttámla,

Kanadai fehérnyárfa padközi lezáró, a kabin méretének megfelelő belsővezérlésű szaunakályha, lávakő, kályhavédő keret, lábrács,

szellőző, lámpa és lámpaárnyékoló, kapcsoló, kábel, homokóra, hygro-thermometer, dézsa és kanál.

A külső burkolat 19mm északi lucfenyő hajópadló párazáró fóliával ellátva, a belső burkolat és a mennyezet 15mm vastagságú, "A"

minőségű, csomómentes lucfenyő lambériából, vagy 13mm afrikai abachi fából, készült, 13 cm falvastagságú szigetelt szaunaház,

plus 7,5 cm falvastagságú szauna, OSB alapú bitumenlemez tetővel, bronzüveg, vagy üvegezett ajtó, Kanadai fehérnyárfa szaunapadok,

Kanadai fehérnyárfa fejtámla, Kanadai fehérnyárfa háttámla, Kanadai fehérnyárfa padközi lezáró, a kabin méretének megfelelő

belsővezérlésű szaunakályha, lávakő, kályhavédő keret, lábrács, szellőző, lámpa és lámpaárnyékoló, kapcsoló, kábel, homokóra, hygro-

thermometer, dézsa és kanál.

G -OLDLake  Luxus Szauna

Lehetséges belső faanyagok: svéd csomós lucfenyő, finn csomós lucfenyő, csomómentes finn lucfenyő, Kanadai fehérnyárfa, 

éger, Thermowood éger, kanadai vörös cédrus és kanadai hemlock fenyő, Thermowood, hőkezelt Biofaanyag vagy ezek 

kombinációja.                                                

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

Fa tüzelésű kályhával is!

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák.

G -OLDLake  Classic Szauna

Az alapozást és a szerelt vagy épített kéményt fatüzelésű kályha esetén a kültéri szaunáink árai nem tartalmazzák.
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