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Kopers informatie
Buitensauna

Afbeeldingen zijn een impressie en kunnen in de praktijk op detail afwijken.
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KOPERS INFORMATIE BUITENSAUNA GEBOUW MET SEPARATE KLEEDRUIMTE EN DOUCHE.
Optioneel bij woning type 4A en 4B”.

Buitenzijde afmetingen Sauna gebouw 460 x 200 cm
Kunststof deur + kozijn
Optioneel Salto slot (= verplicht bij verhuur)
PVC Hemelwater afvoer

Bouwkundige werkzaamheden ten bate
van plaatsing + afbouw Sauna gebouw

Technische omschrijving Finse sauna

1.
2.
3.

Binnen maten Wilton Sauna gedeelte circa 300 x 200 x 200 cm
Inclusief voorportaal 200 x 200 x 200 breed (= kleedruimte met bankje)
Voorzien van geïsoleerde panelen wanden en dak zoals de sauna
Losse bank +/- 150 cm
Cabine binnenzijde uitgevoerd in 18 mm NF
Cabine geheel geïsoleerd met glaswol en damp werende folie
Glazen Sauna deur standaard 1770 x 590x 8 mm veiligheidsglas brons
2 x dorma RVS scharnieren
1 x rolslot
Banken boven L-Vormig 53 cm abaci hout
Bank onder 53 cm verschuifbaar
Vloerrooster 80 x 53 standaard
3 x hoofdsteun standaard
Rugleuning 2.5 lats
9 KW sauna oven + saunastenen
1 x Oven beschermrek.
2 x hoeklamp (sauna en voorportaal)
Toebehoor set compleet bestaande uit: 1 x emmer, lepel, zandloper,
thermo hygrometer, 2 x 250 cc saunageur
1 x saunabesturing voor bediening Sauna
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5.
6.
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8.
9.
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12.

Grondwerk + Betonnen fundament vloer.
Bekleding wand en plafond voorportaal gelijk aan Sauna.
Leveren en monteren koud waterleiding vanuit woning naar
sauna.
Leveren en monteren vuilwaterriolering.
Leveren en monteren kwartronde douchecabine Novellini
90 x 90 x 206 cm.
Leveren en monteren rvs ventilatiebol aan buitenzijde.
Leveren en monteren standaard 3x16Amp voeding.
Aardingsnet onder de tegelvloer.
3 lichtspots.
Wandventilator.
Douchecabine standaard uitgevoerd met koud watervoorziening.
Vloertegels over volle breedte sauna gebouw geplaatst en gelijk
aan formaat en kleur standaard badkamer vloertegels Woning
type 4 A en 4B.
Buitenzijde sauna gebouw qua afwerking identiek aan standaard
fietsenbergingen

W HOLIDAY R90
CERCLE

200 cm

4 mm

Toeslag douche opties:
1. Warm water voorziening in plaats van standaard koud
watervoorziening
2. Verzwaarde elektrische aansluiting naar 3x35Amp ipv.3x25Amp
bij warm water optie in verband gelijktijdig gebruik warmwater
toestel huis
3. Standaard Douche voorzien van extra afdekkap
4. Douche voorzien van Hydromassage
5. Douche voorzien van Hydromassage en regendouche in afdek kap
Let op : Toeslag bij reeds geplaatste woning indien van toepassing
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Deze tekeningen zijn slechts een impressie.
Voor de verkooptekeningen kunt u contact opnemen met:
B&B Vastgoedontwikkeling
Tel. +31(0)318 - 611 351
sales@benbvastgoedontwikkeling.nl

