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KEITELE 51-801020 51-801035
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mm
mm 3800 3800
mm 135x45 135x45
kg 1500 1500

1 1
1 1
2 2
2 2
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Outdoor saunacabines
De saunacabines voor buitenopstelling bieden evenveel plezier als de traditionele Finse sauna’s. 
Het gevoel van verse lucht op de huid zorgt voor een uitzonderlijk gevoel van welbehagen. 
Ongeacht of u nu opteert voor een hout- of een elektrische kachel, ze zullen u een even goed gevoel 
bezorgen. De cabines zelf bestaan niet alleen uit een houten chalet. Er wordt ook een hele uitrusting 
meegeleverd: cabine in hout, inclusief dak (teer) en bevestigingsmateriaal, houtkachel met stalen 
schoorsteen of elektrische kachel, in functie van de keuze die u maakt. De cabine kan zowel in de 
tuin, in de buurt van een zwembad, als midden in een bos opgesteld worden.

Beschrijving

Saunacabine in sparrehout 
met elektrische kachel
Senator 9 kW, stenen
en bediening C150

Saunacabine in sparrehout
met houtkachel Pro20,

stalen schoorsteen
en beveiliging voor de kachel

Afmetingen     Lengte 2000+1000 (terras) 2000+1000 (terras)
                       Breedte
                       Balk
Gewicht
Deur met venster Ja Ja
Bank onderaan a.
Bank bovenaan a.
Rugsteun a.
Tussenwand a.
Inrichtingsset  1 Ja Ja

Beschrijving

Saunacabine in sparrehout
met elektrische kachel
Senator 9 kW, stenen  
en bediening C150

Saunacabine in sparrehout 
met houten kachel Pro20,

stalen schoorsteen
en beveiliging voor de kachel

Afmetingen     Lengte 2000+1000 (terras) 2000+1000 (terras)
                       Breedte
                       Balk
Gewicht
Deur met venster Ja Ja
Venster Ja Ja
Bank onderaan a.
Bank bovenaan a.
Rugsteun a.
Tussenwand a.
Inrichtingsset  1 Ja Ja

Saunacabine voor buiten in spar-
rehout met hout verbrandingska-

chel, metaal schoorsteen
en beveiliging voor de kachel

1  De kit omvat verlichting, houten lampenkap, emmer en pollepel, zandloper, thermometer en hygrometer

1  De kit omvat verlichting, houten lampenkap, emmer en pollepel, zandloper, thermometer en hygrometer

1  De kit omvat verlichting, houten lampenkap, emmer en pollepel, zandloper, thermometer en hygrometer
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