Kirami Kirami FinVision® -terras Nordic
misty
Spruce Deep Black, Thermotreated Hardwood
Het Kirami FinVision® -terrasgeheel voor de Nordic misty-reeks is een
kant-en-klare module die je eenvoudig met andere Nordic mistyelementen kunt combineren. Het terras met beschutting kan tussen de
sauna, kleedruimte of lounge worden geplaatst. Eventueel kun je het
ook gebruiken als uitbreiding van bijvoorbeeld de sauna of kleedkamer,
waarbij het overdekte terras dient als comfortabele ontspanningsruimte.
Een derde optie is om het beschutte terras als aparte module te kopen,
bijvoorbeeld als een overdekt zonneterras of als buitenkeuken.
Terrasmodules zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en kunnen
ook met elkaar verbonden worden, bijvoorbeeld voor wie een groter
terras wenst. Je kiest volledig zelf hoe je deze module en andere delen
van de sauna met elkaar wilt verbinden tot een perfect geheel, laat je
dus gewoon leiden door je verbeelding, interieursmaak en je eigen tuin.
Het beschutte terras bestaat uit een achterwand, een dak, een vloer en
twee steunpilaren aan weerszijden aan de voorkant. De achterwand is
aan de buitenzijde bekleed met hetzelfde sparrenhouten paneel (STSprofiel) als in de Nordic misty-sauna. De binnenzijde van de achterwand
en het plafond zijn gemaakt uit warmtebehandelde 3D houten latjes, die
het geheel een aangenaam, licht uitzicht bezorgen. Dankzij de twee
pilaren aan de voorzijde van het terras kun je de modules gemakkelijk
op verschillende manieren aansluiten op de andere Nordic mistyelementen. De terrasvloer is gemaakt uit warmtebehandeld
dennenhout, waardoor de terrasstructuur een uniform en licht geheel
wordt. De bovenzijde van het terras kan eenvoudig aan andere Nordic
misty-elementen gekoppeld worden dankzij het uniforme dakmateriaal
en het kliksysteem.
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Dit grotere terras wordt gebruikt als verbindend element tussen de
sauna, de kleedruimte of de lounge. Eventueel kan het ook gebruikt
worden als verlenging van deze elementen. Het is mogelijk om het
terras uit te rusten met een kleine buitendouche voor tijdens de zomer.
Het terras kan eveneens als afzonderlijke module gebruikt worden,
bijvoorbeeld als overdekt zonneterras of als barbecue-overkapping. Het
grotere zonneterras biedt bijvoorbeeld plaats aan twee ligstoelen of aan
een kleine buitenkeuken. Met een zitbank, ligstoelen, tuinset of keuken
richt je het terras prachtig in en geniet je van heerlijk zonnige momenten
om te ontspannen of te eten onder een overdekt geheel. Het terras
wordt op een voorbereide vlakke ondergrond getild die het gewicht van
het terras kan dragen. De basis kan geëgaliseerd worden met grind, of
kan in beton worden gegoten voor een stevigere ondergrond. Het
gebouw kan alleenstaand gebruikt worden en hoeft niet per se
verbonden te worden met andere gebouwen. Wil je graag een groter
zonneterras, dan kun je ook een groot medium terras combineren met
een small of zelfs een tweede medium terras. Achteraf kun je het terras
steeds op een saunagebouw aansluiten. Het terrasgeheel verbinden
met de sauna/kleedruimte/lounge: Het beschutte terras is verbonden
Technische informatie
met de sauna of kleedruimte en is aan de onderzijde aangesloten op de
transport-ondersteuningen. Het dak is verbonden met een Uprofielplaat. Je kunt het terras als open geheel gebruiken, ofwel aan de
GEWICHT
sauna en kleedruimte koppelen. Verlichting: Tussen de achterwand en
PRODUCT LENGTE
het plafond van het terrasgeheel lopen er ledstrips. Deze indirecte
PRODUCT BREEDTE
verlichting zorgt voor een aangename sfeer en laat de 3D-panelen
perfect tot hun recht komen. In het plafond zitten er twee ingebouwde
PRODUCT HOOGTE
ledlampen om het terras eventueel extra te verlichten. Tegen de
PRODUCTCODE
achterwand zit er een dubbele schakelaar om beide verlichtingen apart
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te bedienen. Afmetingen van het grotere medium terras: Breedte: 2195
mm Lengte: 2300 mm Hoogte: 2550 mm
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275 kg
230 cm
219,5 cm
255 cm
3655
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Bijbehorende accessoires

Kirami FinVision® -sauna
Nordic misty (Right), Harvia
Virta Combi 10,8 kW

Kirami FinVision® -lounge
Nordic misty, (Mirrored) 1 deur
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Kirami FinVision® kleedruimte, Nordic misty,
Right
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