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SAUNOVÉ KABINY
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Sauny jsou vyráběny jako samostojná kabina a 
určeny jsou  včetně panelákových.

Mohou se zapojit do .

Konstrukce a výbava sauny je shodná s konstrukcí 
sauny .

Kvalita provedení je na  stejně jako 
u dražších modelů společnosti SaunaSystem.

Kabina Mini obsahuje  a 

Sauny  s kompletním servisem.

do malých bytů

běžné zásuvky

ECONOMY

vysoké úrovni

hliníkovou fólii tepelnou 
izolaci.

dodáváme na klíč



Františka Diviše 1275/1a

104 00 Praha 10  Uh ín ves

info@saunasystem.cz

www.saunasystem.cz
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MINI 1
rozměr:          
materiál:    
topidlo:       
regulace:   
dveře: 

výbava:      
                    
cena:              34.900,-

MINI 2
rozměr:          
materiál:    
topidlo:       
regulace:   
dveře: 

výbava:      
                    
cena:              36.900,-

MINI 3
rozměr:          
materiál:    
topidlo:       
regulace:   
dveře: 

 1100 x 1100 x 2000 mm
     skandinávský smrk
    EOS typ MINI (3,0 kW / 230 V)
    digitální EOS typ ECON 1D

            dveře s dřevěnou zárubní celoskleněné čiré, typ  
                        EOS BASIC 715 x 1934 mm, tl. skla 6mm,  
                        magnetické zavírání

    lavice, opěrka zad, podlahový rošt, kryt topidla   
    vše z ABACHI, osvětlení

 1300 x 1100 x 2000 mm
     skandinávský smrk
    EOS typ MINI (3,0 kW / 230 V)
    digitální EOS typ ECON 1

            dveře s dřevěnou zárubní celoskleněné čiré, typ  
                        EOS BASIC 715 x 1934 mm, tl. skla 6mm,  
                        magnetické zavírání

    lavice, opěrka zad, podlahový rošt, kryt topidla   
    vše z ABACHI, osvětlení

 1400 x 1200 x 2000 mm
     skandinávský smrk
    EOS typ MINI (3,0 kW / 230 V)
    digitální EOS typ ECON 1

            dveře s dřevěnou zárubní celoskleněné čiré, typ  
                        EOS BASIC 715 x 1934 mm, tl. skla 6mm,  
                        magnetické zavírání

Dejte přednost kvalitě a komfortu.

Příplatková nadstandardní výbava:
     9.900,-

             8.900,-
11.800,-

                                              4.000,-
     1.900,-

                                    individuální kalkulace

Topidlo a regulátor pro BIO saunu                                                                            
Zesilovač s Bluetooth technologií a vnitřním ovládáním včetně repro        
EMOLUX 1000 - stropní barevné LED osvětlení s ovladačem                                    
Prosklení ve stěně rozměr 400x1800 mm                        
Celoskleněné dveře EOS BASIC odstín skla BRONZ                                                
Obklad materiálem OSIKA, HEMLOCK, CEDR

Ceny bez DPH, včetně montáže (cena neobsahuje dopravu*).
Uvedená prezentace představuje indikativní nezávaznou nabídku.

* doprava 14,-Kč/km bez DPH
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