
Technický list
Finská sauna



ROZMĚRY

vnější rozměr   2500 / 2500 / 2550 mm (š./h./v.) (v. 2850 mm včetně stavěcího rámu)

vnitřní rozměr   2100 / 2100 / 2150 mm (š./h./v.)

rozměr stavěcího rámu  2400 / 2400 / 300 mm (š./h./v.)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

základy (varianty)   1) betonové patky s natavenou hydroizolací (rozmístění dle poskytnutého výkresu)
    2) zemní vruty

přívod elektro   kabel CYKY-J 5x2,5; uložený v chráničce; jištěný proudovým chráničem 16-25A 4 pól

STAVĚCÍ RÁM

šroubovaná ocelová konstrukce povrchová úprava exteriérovým lakem RAL9005 matná černá
    s přípravou pro kotvení k betonovým patkám

PODLAHA

EXTERIÉR

záklop vně   OSB 3 RH; tl. 10 mm|difúzně propustná fólie

konstrukce   šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 120/60 mm

tepelná izolace   desky PIR s Al fólií; tl. 120 mm

záklop uvnitř   OSB 3 RH; tl. 18 mm

nášlapná vrstva (varianty)  1) SMRK profil podlaha; 121/19 mm
    2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm
    3) dýhovaná deska SPA-PLEX; tl. 18 mm

INTERIÉR

užitné zatížení   200 kg/m2

STĚNY

EXTERIÉR

obklad vně (varianty)  1) palubky MODŘÍN KLASIK profil rhombus; 20/40 mm; bez povrchové úpravy
    2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil SHP; 19/117 mm; bez povrchové úpravy
    3) hoblované prkna SMRK OLEJOVANÝ; 20/120 mm; povrchová úprava olejovým nátěrem

záklop vně   OSB 3 RH; tl. 10 mm|difúzně propustná fólie

konstrukce   šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 100/60 mm

tepelná izolace   desky PIR s Al fólií; tl. 100 mm

INTERIÉR

obklad uvnitř (varianty)  1) spárová deska SMRK KLASIK; 530/18 mm; s vloženou kontrastní spárou
    2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm
    3) palubky BOROVICE KLASIK profil PanelSystém; 117/19 mm

kamenný obklad za kamna (varianty) 1) ALFIstick; Břidlice Multicolor; 150/300/4-5 mm
    2) ALFIstick; Bílý Mramor; 150/600/4-5 mm
    3) ALFIstick; Šedý Pískovec; 150/600/4-5 mm



STŘECHA

EXTERIÉR 

oplechování   pozinkový plech; tl. 0,55 mm; exteriérový lak RAL9005 matná černá

okapový systém   bez nutnosti instalace

krytina    kotvená PVC-P fólie; tl. 1,5 mm|klempířské prvky z poplastovaného plechu; tl. 0,6 mm

záklop vně   OSB 3 RH; tl. 10 mm; podkladní střešní pás

konstrukce   šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 100/60-200/60 mm

tepelná izolace   desky PIR s Al fólií; tl. 100 mm

podhled (varianty)   1) palubky SMRK profil podlaha; 121/19 mm
    2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm
    3) dýhovaná deska SPA-PLEX; tl. 18 mm

INTERIÉR 

užitné zatížení   200 kg/m2

VÝPLNĚ OTVORŮ

dveře    ESG sklo; 600/1960 mm; tl. 10 mm; odstín Planibel BRONZ
    dřevěná zárubeň a madlo; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu
    závěsy Dorma STUDIO RONDO; exteriérový lak RAL9005 matná černá|magnetické uzavírání

pevné zasklení (varianty)  1) ESG sklo; 600/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ
    dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu

    2) ESG sklo; 950/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ
    dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu

    3) ESG sklo; 1250/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ tl. 10 mm
    dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu

SAUNA

lavice, opěrky a podlahový rošt desky TOPOL profil SHP; 30/90-30/40 mm
    horní úroveň lavic tvar "L"; dl. 2100/1450 mm; v. 900 mm; hl. 600 mm
    spodní úroveň lavic podsunutá; dl. 2100 mm; v. 470 mm; hl. 700 mm

kapacita sauny   2-6 osob

provozní teplota   40-110 °C

ovládání sauny   Harvia Xenio; CX170 WiFi
saunová kamna   Harvia Cilindro; PC90E; 9 kW; saunové kameny 100 kg

osvětlení (varianty)   1) LED pásky; 12 V DC; Warm White - spínané dotykovým stmívačem NDS01 v opěrkách
    2) rohové světlo Harvia Saunalamp; 230 V - spínané Harvia Xenio s dřevěným krytem

audio vybavení   BT systém; repro YD130; 4 ohm; 20 W - 2 ks

ventilace    samotížný systém regulovatelný dřevěnými šoupátky

ELEKTROINSTALACE

rozvody    organizovaný rozvod v dutinách interiérového obložení

silová část   Harvia Xenio_CX170 + teplotní čidlo a tepelná pojistka
    trafo; 12 V DC v rozvodné skříni přístupné z exteriéru



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

teploměr s vlhkoměrem

přesýpací hodiny

dřevěné vědro s naběračkou

dřevěný podhlavník
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