סאונת חבית ,דגם 7122 :עבור:
 6-8אנשים  +חדר הלבשה מעץ ארז
קנדי לבן

סאונת חבית ,דגם 7122 :עבור6-8 :
אנשים  +חדר הלבשה מעץ ארז קנדי לבן
בסופו של יום ישנן כמה דרכים טובות כדי
להירגע – החוויה בסאונה הנה חוויה ייחודית!
סאונות החבית הייחודיות בדגם הזה ,עשויות מעץ ארז לבן הקנדי,
קרוב משפחה מבחינה גנטית לעץ ארז האדום .עם זאת:
עץ הארז הלבן בעל ציון פופולרי כשרצוי מראה כפרי עם הרבה אופי
)נקרא  KNOTTYבשל ציון "שובב" בעצים(.
בהשוואה לעץ ארז קנדי אדום יחסית יותר קטן ,קל משקל וכך הוא יותר
חלש מעץ הארז אדום.
התכווצות העץ הארז הלבן היא נמוכה.
עמידות דעיכה מאד גבוהה.
יש לו ריח נעים והוא מיובש בטמפרטורות נמוכות מאוד.
יתרונות לסאונת חבית מבית :Dundalk
מדובר בחברה המביאה בנוסף למוצר ייחודי ואיכותי ,ניסיון לבית
ולחצר שלכם.
סאונות החבית הייחודיות שלנו עשויות מעץ הארז האדום הקנדי,
בעל תוחלת חיים ארוכה מאוד בתנאי חוץ וניחוחו הטבעי הופך אותו
לבחירה מושלמת עבור סאונות החבית.

סאונות החבית מציעות יופי ייחודי ויתרונות מעשיים לחוויית הסאונה
שלכם!
העץ עבה יותר והלוחות רחבים יותר כך שהמים לא ידלפו פנימה מהחלק
החיצוני.
גם הרצועות רחבות יותר ועבות יותר ולכן הן הרבה יותר חזקות.
הסאונה כולה נעשתה בקנדה.
רצועות הסאונה עשויות באיכות גבוהה ,מאלומיניום בדרגת ימית.
כל החומרה שנחשפת עשויה מנירוסטה ,מתכת אל-חלד.
כל סאונה כוללת ספסלי ארז בהירים ותושבת מוצקה מעץ ארז קנדי.
הסאונה הייחודית הזו כוללת מערכת אוורור עגולה בקיר אחורי.
הסאונות שלנו מיוצרות כערכות להרכבה עצמית ומשווקות ברחבי העולם.
סאונת החבית איכותית מבפנים ומחוץ.
עיצוב החבית מקטין את שטח החימום ב 30%-ומשפר את מחזור הדם ,מבלי
להתפשר על מקום למתרחצי הסאונה.
השקעה מרגשת ומתמשכת כך שדורות ההמשך שלכם יוכלו ליהנות.
מידות:
אורך 242 :ס"מ  +חדר הלבשה באורך  92ס"מ.
קוטר 214 :ס"מ
אפשרויות:
ניתן להשתמש בסאונות לפי בחירתך בתנורי החימום שלנו ,תנורי בעירת
עצים או תנורי חימום חשמלי מחברת "."Tylo
האבנים כלולים בשניהם.
חלון אחורי אטום לתאורה נוספת )זמין רק עם תנור החימום החשמלי(.
מרפסת קדמית.
מערכת גג להגנה מרבית מפני דליפת המים ,קיימת ערכת הגנה
מהמים,הכולל כיסוי הגג מגומי ארז.
סככה לכניסה לסאונה ,אופציונלי ויחד עם זאת מספקת כניסה
קלסית ,ללא מרפסת מלאה.
רצפה שטוחה מעץ ארז.

