NATURA UTOMHUSBASTU

SKU: 6197

404.275,00 SEK
Natura utomhusbastur levereras i moduler som kan kombineras på flera olika sätt.
Mått: 350 x 350 cm.
Rekommanderat pris: SEK 486.501,30

PRODUCT DESCRIPTION

Natura utomhusbastu förvandlar trädgården till en harmonisk oas, där du tillsammans med familj och
vänner kan njuta av ren avslappning. Bastuns design och formspråk smälter samman med naturen-

vad mer kan man önska sig?
Yttre och bastualtan:
Bastuns yttre väggklädsel är tillverkad av värmebehandlad nordisk gran, med en svart UVbeständig färg.
Taket är skyddad med en EPDM gummiduk och byggd för att klara av stor belastning.
Takrännorna är tillverkade i fyrkantig design och i samma matchande svarta färg.
Bastualtanen är tillverkad av värmebehandlad tall med en brun UV-beständig finish.
Dörrar och fönster
Ytterdörren är tillverkad av värmebehandlad nordisk tall och en karm av kvistfri värmebehandlad
radiatatall i samma bruna finish med UV-skydd. Handtag och lås har en svartoxiderad yta.
Fönsterkarmarna är också tillverkade av kvistfri värmebehandlad radiatatall och har en 3- lagers
termoruta i härdat glas.
Innerdörren är tillverkad av 8 mm härdat säkerhetsglas med gedigna metall gångjärn och ett
dörrhandtag i toppkvalitet.
Bastuinredning
Bastuinredningen är tillverkad av värmebehandlad asp i toppkvalitet.
De inre väggar och taket i bastun är klädda i horisontala 27x 68 mm C5 profiler.
Bänk i omklädningsrummet.
Bänkar och ryggstöd i basturummet.
Belysning
Altan och omklädningsrum: LED spotlights, IP65 godkända.
Basturum: varmvita LED- stripes bakom ryggstödet och under bänkarna. Justerbar ljusstyrka och
inklusive fjärrkontroll.
Natura bastu väger netto ca. 1100 kg. Brutto: 1200 kg. Bastun levereras som byggsats.
Uppställning av bastu
En utomhusbastu bör alltid placeras på ett plant och stabilt underlag, ej i direkt kontakt med jord och
gräs. Trädgårdsplattor rekommenderas som underlag. På grus- eller sandyta, rekommenderar SPA
Kompagniet alltid att man placerar bastun på ett stabilt underlag av träbjälkar.

Mer information
Mer information om Natura utomhusbastu

Bastun är designad av Italienaren Luca Donazzolo, en talangfull arkitekt som är utbildad vid
universitetet i Venedig. Donazzolo har specialiserat sig på design och inredning av wellness, fitness
och skönhetsfaciliteter. Han intresserar sig för träbyggnationer och tar höjd för energi-effektivitet
samt miljön i sina design.
Natura utomhusbastu är en plats för gemenskap och avslappning i närhet till naturen.
Utsida såväl som insida av bastun, imponerar med sin djupa bruna nyans och värme från det
termobehandlade asp. Ett stort fönster i kabinens front, ger en bra utsikt och närhet till naturen.
Bastuns alla delar är tillverkade av värmebehandlade träslag vilket höjer hållbarheten. Dessa träslag är
dessutom speciellt anpassade för att klara av nordiskt vinterklimat.
Väggar och tak är välisolerade och taket är dessutom byggd för att klara av vikten från stora mängder
snö.
Denna modulanpassade design, tillåter ett flertal olika kombinationer av bastu- och lounge enheter,
det är bara fantasin som sätter gränser..
Uppställning av bastu
En utomhusbastu bör alltid placeras på ett plant och stabilt underlag, ej i direkt kontakt med jord och
gräs. Trädgårdsplattor rekommenderas som underlag. På grus- eller sandyta, rekommenderar SPA
Kompagniet alltid att man placerar bastun på ett stabilt underlag av träbjälkar.
Inredning
Här visas 3 förslag utav ett flertal möjligheter för hur man kan kombinera Natura utomhusbastu och
lounge.

Du kanske är intresserad av:

3 -polig CEE hankontakt, 16 Amp/230 V
679,00 SEK

