Kirami Kirami FinVision -sauna Original
-no heater- Softwood Rustic Gray, Deep Gray
softwood
De Kirami FinVision -sauna van Kirami is een toonbeeld van hoogstaande
afwerking en puur vakmanschap. Het oppervlak uit massief Fins naaldhout en
multiplex van sparrenhout werd reeds voorbehandeld. Eens in de gezellige
sauna kom je volledig tot rust, en dankzij de grote glazen elementen houd je
steeds contact met de natuur.
De sauna zelf is compact, maar biedt met een oppervlakte van 5,3 m² en een
hoogte van zo’n 2,6 m een ruimtelijk gevoel. De sauna biedt plaats aan 4 tot 6
personen en is dus geschikt voor zowel kleine als grotere groepen.
De lichtgrijze zittingen contrasteren mooi met de donkere wanden en kunnen
gemakkelijk worden opgetild tijdens het schoonmaken, terwijl de ledverlichting
onder de zittingen voor een gezellige sfeer zorgen. Het grote raam in mat
‘smokey grey’ zorgt voor een ruimtelijk gevoel en verhoogt de efficiëntie van
de sauna. De gebruiksvriendelijke magnetische sluiting van de grijze glazen
deur geeft een veilig gevoel tijdens het gebruik, en de deurgreep is gemaakt
uit thuja-hout met een mooi verwerkt Kirami-logo. Standaard zijn de sauna’s
uitgerust met een rechtshandige deur aan de rechterzijde van de sauna, al kun
je ook kiezen voor een linkshandige deur aan de linkerzijde van de sauna.
Deze optie kun je doorgeven bij het plaatsen van de bestelling.
De buitenkant van de sauna is gemaakt uit rustiek Fins naaldhout. De gladde
en uitspringende planken bezorgen de sauna een levendige look.
De interieurwanden van de sauna zijn gemaakt uit diepgrijs Fins naaldhout. De
warme, donkere sfeer in de sauna helpt je zowel fysiek als mentaal volledig tot
rust te komen.
Alleen het saunagebouw, zonder kachel.

Verwarming:

-no heater-

Kleur buitenzijde:

Softwood Rustic Gray

Kleur binnenzijde:

Deep Gray softwood

Technische informatie
CAPACITEIT (PERSONEN)

4-6

HOOGTE

262 cm

GEWICHT

1,100 kg

PRODUCT LENGTE

230 cm

PRODUCT BREEDTE

232 cm

PRODUCT HOOGTE

262 cm

PRODUCTCODE

Warmer feelings.

2870

www.kirami.fi

