Kirami Kirami FinVision -sauna Nordic misty
Harvia virta combi Spruce Deep Black,
Thermotreated Hardwood
De FinVision -sauna’s van Kirami getuigen van de extreem
hoogstaande afwerking door echte vakmannen. De buitenkant van de
Kirami FinVision-sauna werd reeds behandeld en is gemaakt van
panelen uit sparrenhout en hittebehandeld hard hout. Aan de
binnenkant moderniteit troef, waar de donkere kleur en de geur van het
hittebehandelde espenhout voor een aangename en uitnodigende sfeer
zorgen. Dankzij de heldere en eenvoudige stijl komt de sauna in elke
tuin tot haar recht. Dankzij de grote glaspartijen heb je steeds het
gevoel dicht bij de natuur te zijn. Zelfs wie zelden of nooit een sauna
gebruikt, groeit vast en zeker uit tot een ware fan na het ontdekken van
het saunagevoel in deze sauna. Wedden dat ze een van de favoriete
plekjes in je tuin wordt?
De sauna is ruim maar toch compact, met een oppervlakte van 5,2 m²
en een totale hoogte van 2,55 meter. De sauna is ontworpen voor 4 tot
6 personen, zodat je hem zowel in klein als in iets groter gezelfschap
perfect kunt gebruiken.
De Nordic misty-sauna vormt de perfecte oplossing voor al wie een
hectisch leven heeft en wordt volledig afgewerkt geleverd, inclusief
compleet dak. Alle Kirami FinVision Nordic misty -sauna’s zijn goed
geïsoleerd, waardoor ze snel opwarmen en lang warm blijven, en dus
ook geschikt zijn voor koudere gebieden.
De bankjes uit hard hout en de binnendelen van de sauna springen
onmiddellijk in het oog. Bovendien kunnen de bankjes gemakkelijk
worden opgeheven zodat je de sauna gemakkelijk kunt schoonmaken
en onderhouden. Het grote raam geeft de sauna een ruimtelijk gevoel.
De dubbele beglazing uit grijs gehard glas zorgt voor een hoge energieefficiëntie van de sauna, terwijl de ruimte tussen het glas gevuld is met
argongas en zo optimale isolatie garandeert. Het glas aan de
buitenzijde heeft om privacyredenen een spiegeleffect.

Saunakachel :

Harvia virta combi

Kleur buitenzijde:

Spruce Deep Black

Kleur binnenzijde:

Thermotreated Hardwood

De glazen deur is uitgerust met een magnetisch slot, waardoor je ze
makkelijk opent en sluit en je er zeker van bent dat ze steeds dicht blijft.
In de ronde deurgreep uit thuja zit het Kirami-logo verwerkt.

Warmer feelings.

www.kirami.fi
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Standaard is de deur geplaatst aan de rechterkant van de sauna en
wordt rechtshandig geopend. De buitenzijde van de sauna is gemaakt
uit tijdloos sparrenhout en zorgt voor de moderne en stijlvolle look van
de sauna. Binnen in de sauna bestaan alle oppervlakken uit hard hout.
De schemerige sfeer zorgt ervoor dat je zowel mentaal als fysiek
volledig tot rust komt en je volledig kunt ontspannen! Harvia Virta Combi
10,8kW gecombineerde elektrische verwarmer en stoomkachel (Black).
De Harvia Virta Combi is een stijlvolle en slimme combinatie van een
elektrische verwarmer en een stoomkachel, met unieke saunageuren.
De combikachel is de beste keuze voor wie houdt van zacht en vochtig
stoom en dol is op een aangenaam geurende sfeer. De kachel kan ook
gebruikt worden als gewoon verwarmingselement, zonder stoom.
Bovendien beschikt deze ’plug and play’-sauna over alle elektrische
verbindingen, wat betekent dat je er snel gebruik van kunt maken
zonder al te veel installatiewerk. De ledverlichting onder het laagste
bankniveau en boven de rugsteun kan via het bedieningspaneel worden
aangepast en zorgt voor een aangename sfeer in de sauna. De
ledverlichting van de Kirami FinVision-sauna is verbonden met het
Xenio Combi CX110C-bedieningsplaneel waar je ook de kachel mee
bedient. Gewicht stenen: 70 kg Grootte stenen: 10-15cm

Technische informatie
CAPACITEIT (PERSONEN)

4-6

GEWICHT

1,150 kg

PRODUCT LENGTE

230 cm

PRODUCT BREEDTE

225 cm

PRODUCT HOOGTE

255 cm

PRODUCTCODE

Saunakachel :

Harvia virta combi

Kleur buitenzijde:

Spruce Deep Black

Kleur binnenzijde:

Thermotreated Hardwood

Pefletti van Kirami FinVision
Experience, Grijs/Roze

Toilettas van de Kirami
FinVision-Experience

3411

Bijbehorende accessoires

Kirami FinVision Nordic misty
–infrared

Kirami FinVision -kleedruimte,
Nordic misty, Right
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