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Producent oryginalnych innowacyjnych konstrukcji hybrydowych

Innowacyjna konstrukcja łącząca 
naturalne materiały i ultranowoczesną technologię.

SAUNA HobbySpot 

Dzięki zastosowanej najnowszej 
technologii produkcji przy użyciu 
najwyższej jakości materiałów, 
nasze ocieplane sauny są efektywne
energetycznie
Sauny posiadają oryginalny 
ergonomiczny kształt. 

Sauna HobbySpot  to nowoczesny domek saunowy o  wymiarach: 
4,30 m x 3,00 m. Domek został wyposażony w przeszklone drzwi 
wejściowe oraz jedno lub dwa naświetla po obu stronach drzwi.
Domek saunowy  HobbySpot  ma oryginalny elipsoidalny kształt. 
Pokryty jest kanadyjską dachówką bitumiczną o               certy-
fikowanej odporności na wiatr 180 km/h. 

Konstrukcja Sauny HobbySpot  wyróżnia się zastosowaniem 
grubej warstwy izolacji termicznej min. 140 mm co czyni go bardzo 
wydajnym energetycznie. Dzięki dobrej  izolacji Sauna bardzo 
szybko się nagrzewa ok. 30 min i trzyma ciepło z umiarkowanym   
zapotrzebowaniem na energię. 

We wnętrzu domku saunowego HobbySpot  znajduje się  przebi-
eralnia z ławeczką oraz komfortowa sauna z dwiema leżankami, 
piecem i dotykowym panelem sterującym.
Wnętrze sauny wyłożone jest drewnem świerkiem skandynawskim.  
Cała fasada szklana wykonana jest w profilu z egzotycznego 
drewna meranti a naświetle wewnątrz sauny jest szybą zespoloną z 
potrójnym szkleniem. 

Proponujemy zastosowanie do tej sauny pieca renomowanej firmy 
HUUM Hive Mini 9 KW oraz sterownika UKU Wifi, dzięki czemu 
możliwe będzie sterowanie parametrami pieca z poziomu aplikacji.
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Wspomnieliśmy o uruchamianiu sauny? 
Możesz to zrobić przy pomocy smartfona, 
będąc w drodze do swojego domu.  Gdy 
dotrzesz na miejsce,wszystko będzie gotowe. 
Pozostanie tylko włączenie ulubionej muzyki, 
która popłynie z głośników połączonych 
bezprzewodowo z Twoim telefonem oraz 
delektowanie się widokiem jaki roztacza się za 
panoramicznym oknem z hartowanego szkła.

Wyposażenia domku saunowego:

- oświetlenie zewnętrzne
-     oświetlenie wewnętrzne
-     piec wraz z kamieniami
-     ceber z chochlą na wodę do zraszania     
      kamieni
-     higrometr (pomiar wilgotności)   
-     klepsydra (do odmierzania czasu)
-     sterownik  WiFi 
-     meble  Olcha
-     nagłośnienie:  głośniki Bluetooth

 

Liczba osób
Wymiary WxHxL
Waga

Konstrukcja
Hybrydowa

Ścianka
Obicie wew.
Naświetle sauny

Zasilanie
Moc
Wymiary
Wkład skalny
Zakres temperatur
Czas nagrzewania

2-8
430 cm x 260 cm x 300 cm
2500 kg

Kratownica kompozytowa z włókien 
węglowych 

Ocieplona - 14 cm
Świerk skandynawski
Panoramiczne szkło hartowane, 
zespolone 3 szybowe, przyciemniane 

Piec elektryczny HUUM HIVE Mini 9
9kw 380V
72 x 63 x 38 cm
ok.40 kg
40 - 110 st. C
ok. 30 minut

SAUNA  HobbySpot 

SAUNA

PIEC ( Przykład )
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