
KYLPYHUONESAUNA  NL1216

www.saunasella.fi

Kylpyhuonesauna NL1216, koko: leveys 123 x syvyys 160 cm, korkeus 203 cm

 Sawo MX-30NS  3 kW kiuas ja kivet
 Infrapunapaneelit (400W/230V tai 1800W/400V)
 Kiukaan ja infrapunapaneelien ohjauskeskus Innova INC-S, jossa ajastus, lämpötilan näyttö, ohjelmoitava 

lämpötilan asetus, valokatkaisija ja ilmankiertopuhaltimen säätö
 Kaksi W-100 saunatuolia
 Yksi W-10 rahi
 Lämpö/kosteusmittari, löylyvesiastia ja kauha
 Lasiseinä ja -ovi 8 mm
 12 osainen led valosarja
 Ilmankiertopuhallin
 Säätöjalat, joilla sauna tasataan lattian kaatokallistuksien mukaan
 Saatavana peilikuvana, ovi oikealla- tai vasenmmalla
 Toimitus elementteinä, paino n. 300 kg.
 Sähköasennukset saa tehdä vain sähköasentaja

Kompakti ja hyvin varusteltu kylpyhuonesauna, 
jossa on kiuas ja infrapunaelementit.

Mukavilla saunatuoleilla istuen voit heittää 
kiukaalle löylyä ja infrapunaelementit 
lämmittävät samalla selkääsi.

Valkoisen paneloinnin ja luonnonpuun värisen 
laudetason sekä saunatuolien yhdistelmä on 
tyylikäs ja rauhoittava.

Valmis paketti asennettavaksi  
kylpyhuoneeseen  tai muuhun 
kosteuseristettyyn tilaan, tai vaikkapa 
remonttikohteeseen vanhan saunan tilalle.



KYLPYHUONESAUNA  NL1516	

Kylpyhuonesauna NL1516, koko: leveys 152 x syvyys 160 cm, korkeus 203 cm	

ü Sawo	MX-30NS		3	kW	kiuas	ja	kivet 
ü Infrapunapaneelit (400W/230V tai 1800W/400V)	
ü Kiukaan ja infrapunapaneelien ohjauskeskus Innova INC-S, jossa ajastus, lämpötilan näyttö, ohjelmoitava 

lämpötilan asetus, valokatkaisija ja ilmankiertopuhaltimen säätö	
ü Kaksi W-120 saunatuolia	
ü Yksi W-10 rahi 
ü Lämpö/kosteusmittari, löylyvesiastia ja kauha 
ü Lasiseinä ja -ovi 8 mm 
ü 12 osainen led valosarja	
ü Ilmankiertopuhallin 
ü Säätöjalat, joilla sauna tasataan lattian kaatokallistuksien mukaan	
ü Saatavana peilikuvana, ovi oikealla- tai vasenmmalla	
ü Toimitus elementteinä, paino n. 350 kg. 
ü Sähköasennukset saa tehdä vain sähköasentaja	

Rentoutumisen keidas, hyvin varusteltu 
kylpyhuonesauna, jossa on kiuas ja 
infrapunaelementit.	

Nauti löylyistä ja infralämmittimien lämmöstä 
istuen mukavilla saunatuoleilla, ja et edes 
huomaa ajan kulkua mielesi täysin 
rauhoittuessa.	

Valkoisen saunan ja luonnonpuun väristen 
lauteiden yhdistelmä on tyylikäs ja rauhoittava.	

Täydellinen paketti asennettavaksi 
kylpyhuoneeseen tai muuhun 
kosteuseristettyyn tilaan tai vaikkapa 
remonttikohteeseen vanhan saunan tilalle	
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