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SAUNA MODEL HUMPPILA-P (panelensauna met geprefabriceerde wandpanelen en geprefabriceerd interieur)

BASISAFMETINGEN (uitwendige maten) BASISPLATTEGROND

breedte 1,60 m

diepte 1,80 m

hoogte 2,10 m

inhoud inhoud v/d cabine tbv vermogen 4,98 m3

deur hout of glas: glas

INTERIEUR

aantal banken 3 st

aantal onderbankafdichtingen 2 st

aantal rugleuningen 2 st

aantal vloerroosters 1 st

De saunacabine wordt altijd geleverd:

Inclusief: kachelhek / verluchtingsrooster / verlichtingsarmatuur

Exclusief: kachel / besturing / ir-techniek / ir-sturing

MATERIALEN CABINE

HOUT

schroten BINNENzijde VERTICAAL omschrijving

schroten lengte 2,10 m 125 st

Saunaschroot SCHWABISCH HEMLOCK 16x96mm (werkend 

85mm) - lengte 2,10m

schroten lengte 2,40 m 0 st

Saunaschroot SCHWABISCH HEMLOCK 16x96mm (werkend 

85mm) - lengte 2,50mschroten lengte 2,40 m 0 st 85mm) - lengte 2,50m

schroten lengte 2,70 m 0 st

Saunaschroot SCHWABISCH HEMLOCK 16x96mm (werkend 

85mm) - lengte 2,90m

plaatmateriaal bovenzijde plafond totaal

plaatmateriaal 2,88 m2

2 st Plaatmateriaal ESPEN TRIPLEX dikte 5mm - afmeting 76x210cm

frame NF 45x45 mm

balken - lengte 2,10 m 36 st

Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 

2,10m

balken - lengte 3,00 m 0 st

Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 

3,00m

afwerklatten 20x20 mm totaal

latten 20x20 mm / lengte 2,10 m 8 st Afwerklat ABACHI 20x20mm - lengte 2,10m

latten 20x20 mm / lengte 2,40 m 0 st Afwerklat ABACHI 20x20mm - lengte 2,40m

latten 20x20 mm / lengte 2,70 m 0 st Afwerklat ABACHI 20x20mm - lengte 2,70m

ISOLATIE EN DAMPSCHERM

isolatiemateriaal 17,16 m2

22 st Isolatie MINERALE WOL  45mm / per plaat van 0,81 m2

dampscherm 17,16 m2  

1 st Dampscherm ALUMINIUM gecacheerd / per rol van 25 m2

0 st Dampscherm ALUMINIUM gecacheerd / per rol van 50 m3

alutape 2 st ALUMINIUM TAPE / rol van 50 m



ONDERDELEN

deur 1 st

GLAZEN saunadeur met DORPEL - 189x69 cm - BRONCE of HELDER 

veiligheidsglas - kozijn in HEMLOCK

kachelhek 1 st Maatwerk OVENBESCHERMREK - abachi - U-vorm 40x50 cm

vloerrooster 1 st Maatwerk VLOERROOSTER - 60x38 cm  - abachi

verluchting

verluchtingsrooster binnen (regelbaar) 1 st LUCHTSCHUIF voor de sauna - pine

verluchtingsrooster binnen (vast) 1 st SAUNA ROOSTER - vierkant - nordisch fichte

verluchtingsrooster buiten 2 st SAUNA ROOSTER - vierkant - nordisch fichte

verlichting

lampenkap 1 st HOUTEN saunalamp

aansluitset voor lamp 1 st AANSLUITSET met FITTING E27

MATERIALEN INTERIEUR

BANKEN

banklatten 80x22 mm

banklat 80x22 mm 31,56 m Banklat ABACHI 80x22mm

frame NF 45x45 mm

balken - lengte 2,10 m 8 st

Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 

2,10m

balken - lengte 3,00 m 1 st

Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 

3,00m

ONDERBANK AFDICHTINGENONDERBANK AFDICHTINGEN

banklatten 80x22 mm

banklat 80x22 mm 12,04 m Banklat ABACHI 80x22mm

RUGLEUNINGEN

banklatten 80x22 mm

banklat 80x22 mm 7,84 m Banklat ABACHI 80x22mm

PREFABRIKATIE

PREFABRIKATIE TOT PANELENSAUNA MET PREFAB INTERIEUR

wanden

oppervlakte alle wanden + plafond 17,16 m2 prefabriceren tot panelen sauna

banken

totale lengte alle banken 4,10 m prefabriceren banken

onderbankafdichtingen

totale lengte alle onderbankafdichtingen 3,00 m prefabriceren onderbankafdichtingen

rugleuningen

totale lengte alle rugleuningen 3,20 m prefabriceren rugleuningen


