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Goedkope moderne buitensauna
€ 1.999,00 - € 4.199,00 incl. BTW][15, 117, 84][14]
Product Categories: Sauna's, Buitensauna, Elektrisch gestookte sauna, Hout
gestookte sauna, Houten sauna, Sauna met glazen wand
Product Tags: buitensauna, moderne sauna, sauna, sauna kopen, zelfbouw sauna
Product Page:
http://sauna-kopen.eu/winkel/sauna/glazen-wand-2/goedkope-moderne-buitensaun
a/

Product Variants
- Goedkope moderne buitensauna - 70, Houtkachel pakket + 40 kg sauna
stenen + sauna banken ()
- Goedkope moderne buitensauna - 70, Geen saunapakket inbegrepen ()
- Goedkope moderne buitensauna - 70, Elektrische saunakachel + 40 kg
sauna stenen + sauna banken ()
- Goedkope moderne buitensauna - 44, Houtkachel pakket + 40 kg sauna
stenen + sauna banken ()
- Goedkope moderne buitensauna - 44, Geen saunapakket inbegrepen ()
- Goedkope moderne buitensauna - 44, Elektrische saunakachel + 40 kg
sauna stenen + sauna banken ()
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Product Summary
Dit product is inclusief GRATIS VERZENDING! In deze sauna kunt u heerlijk tot
rust komen. Door het dubbele raam aan de zijkant is er ook een heerlijke lichtinval.

Product Description
U zoekt een goedkope moderne buitensauna die u zelf eenvoudig in elkaar zet? Wij
hebben deze mooie sauna voor u op voorraad staan. Wilt u meer informatie of wil u
de sauna direct bestellen? Vul het contactformulier in of bel
direct:+31(0)132040145.
Specificaties goedkope moderne buitensauna
Totale hoogte: 2423 mm
Wandhoogte binnenkant: 2092 mm
Frame: Geschaafd
Houten wandprofielen: 70 x 135 mm
Vloer: 28 mm geschaafd messing en groef op de vloerbalken: 43 x 90 mm
Dak: 19 mm geschaafd tand en groef daken van: 43 x 140 mm
Voordeur: 690 mm x 1900 mm met ronde ramen
Dubbel raam: 1750 mm x 765 mm, panoramische ramen met gehard isolatieglas,
niet te openen
Venster: 905 mm x 500 mm, kan open
- Spijkers en schroeven zijn inbegrepen
De basis als dakleer, shingles of dakplaten zijn niet inbegrepen
Voordat u met bouwen begint

Voordat u met de montage begint, doet u er goed aan om een eenvoudige basis
voor de bouw en opzet van het saunahuisje te maken. Graaf een deel van de
bovengrond weg ter grootte van iets meer dan de saunavloer. Voor de exacte
werkwijze raadpleegt u de gebruikershandleiding.
Dakbedekking aanbrengen
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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.
Wilt u meer sauna's bekijken? Klik dan HIER.
In de sauna gaan is erg gezond! lees hier meer over.
Twijfel dus niet langer en kies voor een product van Hakvoort BV! Wij hebben het
grootste assortiment aan sauna, tuinhuisjes en meer houten producten van de
Benelux! Neem dus snel een kijkje in onze webshop.
Breng al uw zintuigen tot rust en geniet van totale ontspanning in uw eigen sauna.
Wij bieden een compleet gamma van producten voor een comfortabele en
riant verwarmde sauna. U bent dus voor al uw relevante saunabenodigdheden bij
ons aan het juiste adres!

Product Attributes
- 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 : 44, 70
- Daktype: Lessenaar
- Kies saunapakket: Elektrische saunakachel + 40 kg sauna stenen + sauna
banken, Geen saunapakket inbegrepen, Houtkachel pakket + 40 kg sauna
stenen + sauna banken

Product Gallery
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