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Buitensauna zelfbouw 70 mm wanddikte
€ 2.599,00 - € 4.299,00 incl. BTW][15, 117, 84][14]
In stock: 2
Product Categories: Sauna's, Buitensauna, Elektrisch gestookte sauna, Houten
sauna, Sauna met glazen wand
Product Tags: buiten sauna, elektrische sauna, Finse sauna, sauna kachel,
saunabanken, zelfbouw, zelfbouwsauna, Zweedse sauna, Houten sauna, Veranda
Product Page:
https://sauna-kopen.eu/winkel/sauna/glazen-wand-2/buitensauna-zelfbouw-70-mmwanddikte/

Product Variants
- Buitensauna zelfbouw 70 mm wanddikte - Geen saunapakket inbegrepen ()
- Buitensauna zelfbouw 70 mm wanddikte - Elektrische saunakachel + 40 kg
sauna stenen + sauna banken ()
- Buitensauna zelfbouw 70 mm wanddikte - Houtkachel pakket + 40 kg sauna
stenen + sauna banken ()

Product Summary
Dit product is inclusief GRATIS VERZENDING! U zoekt een mooie en goedkope
elektrisch verwarmde buitensauna? Wij hebben deze zelfbouwsauna voor u op
voorraad staan. Deze sauna is gemakkelijk zelf te monteren en kunt u binnen een
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halve dag in elkaar zetten. Deze sauna bestaat uit een complete set inclusief hout,
deur, banken, saunakachel en lavastenen.

Product Description
Ville zelfbouwsauna buitenaanzicht met panorama vensters en saunabanken plus
saunakachel
U zoekt een buitensauna zelfbouw 70 mm wanddikte die u zelf eenvoudig in elkaar
zet? Wij hebben deze zelfbouwsauna voor u op voorraad staan. Meer informatie of
direct bestellen? Vul het contactformulier in of bel direct: +31(0)132040145

Specificatie buitensauna zelfbouw 70 mm wanddikte

- Frame is gemaakt van geschaafde houten wandprofielen 70 x 133 mm. Vloer: 21 mm geschaafd en groef op de vloerbalken 43 x 90 mm. - Plafond:
19 mm geschaafd en groef op de daken 45 x 140 mm. - Sauna deur: 690 x
1930 mm. - Venster 1: 905 x 500 mm, te openen raam. - Venster 2: 2 x 875 x
1720 mm, panoramische ramen met gehard isolatieglas, niet te openen. Bovenste saunabank: 2000 x 600 mm - Onderste saunabank: 2000 x 410 mm
(Dit is voldoende om op te liggen)

OPMERKING: Exclusief coatings zoals dakleer, shingles etc. Een coating is na
montage zelf eenvoudig aan te brengen.

Buitensauna zelfbouw 70 mm wanddikte

- Kachel Narvi NM900 9 kW. - Sauna stenen 40 kg. - Sauna pakketten geleverd
op afzonderlijke pallets. Verpakking:

Pakket 1: Afmetingen: L 2350 x B 1200 x H 1200 mm. Gewicht: 700 kg.
Sauna pakket wordt geleverd op afzonderlijke pallets, gewicht ongeveer 200 kg per
pallet.
De juiste oplossing voor iedereen die zelf een sauna wil bouwen
Breng al uw zintuigen tot rust en geniet van totale ontspanning in uw eigen sauna.
Wij bieden een compleet gamma van producten voor een riante,
comfortabele verwarmde sauna. U bent dus voor al uw relevante
saunabenodigdheden bij ons aan het juiste adres!
Het materiaal van onze sauna's en saunaproducten is met de grootste zorg
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en aandacht voor kwaliteit geselecteerd. Een volledige set ontvangt
u onbeschilderd en met alles wat u nodig hebt om uw eigen sauna in elkaar te
zetten, met inbegrip van ramen en deuren. De coating zoals dakleer of shingles is
niet inbegrepen.
Begin met bouwen bij de basis

Voordat u met de montage van de zelfbouw elektrisch verwarmde buitensauna
begint, doet u er goed aan om een eenvoudige basis voor de bouw en opzet van
het saunahuisje te maken. Graaf een deel van bovengrond weg ter grootte van iets
meer dan de saunavloer. Voor de exacte werkwijze raadpleegt u de
gebruikershandleiding.
Het aanbrengen van de dakbedekking

De dakbedekking is niet inbegrepen. Het plafond en de groef moeten worden
bedekt met dakleer, shingles of metaal. Voor optimaal en veilig saunagebruik dient
de dakbedekking zo spoedig mogelijk aangebracht te worden.
Meer weten over onze saunaproducten of direct bestellen? Vul het contactformulier
in of bel direct: +31(0)132040145

Product Attributes
- Kies saunapakket: Elektrische saunakachel + 40 kg sauna stenen + sauna
banken, Geen saunapakket inbegrepen, Houtkachel pakket + 40 kg sauna
stenen + sauna banken
- Lengte in cm: 242,2
- Breedte in cm: 212,6
- Hoogte in cm: 242,3
- Vloeroppervlakte m2: 3,8
- Oppervlakte bouwplaats m2: 5,15
- Oppervlakte dak m2: 7,16
- Dakhelling in graden: 7,4
- Wanddikte in mm : 70
- Daktype: Lessenaar
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Product Gallery
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