Kotikylpylä

Sun Saunan
valikoidut tuotteet
ammattilaisille

Sun Saunan
ammattilaispalvelut on
kehitetty rakennusalan
ammattilaisten tarpeisiin aina
pienistä remonttiyrityksistä
taloteollisuuden suuriin toimijoihin.

Helppoa

Laadukasta

Palvelevaa

Nopea asennus ja oikeat
tuotteet oikeisiin paikkoihin

Tarkkaan harkitut tekniset
yksityiskohdat

Oma nimetty asiantuntija,
joka vastaa koko projektista

Kaikkien tuotteidemme toimitussisältö

Sun Saunan tuotteet suunnitellaan

Jokaiselle projektille nimetty vastuu-

sekä toimitusprosessi suunnitellaan

Suomessa suomalaisille, 15 vuoden

henkilö sekä yhdessä sovitut vaste-

asiakaskohtaisesti, jolloin eri koko-

kokemuksella. Jatkuva tuotekehitys,

ajat takaavat yhteistyön sujuvuuden.

luokan projekteihin voidaan toimittaa

erinomainen puhdistettavuus, laa-

Asiantuntijapalvelu on apuna projektin

juuri oikeat tuotteet. Tuotteiden asen-

dukkaat materiaalit sekä loppuun asti

kaikissa vaiheissa.

nus on nopeaa, ja kaikki tuotteet saa

harkitut tekniset yksityiskohdat takaa-

kauttamme myös valmiiksi asennet-

vat loppukäyttäjän tyytyväisyyden. Aito

tuina. Toimitukset on täydennettävissä

Sun Sauna nostaa asunnon arvoa.

Sun Saunan Kotikylpylä-tuotteilla:

: kuituvalot
: paneelit ja listat
: lasiseinät ja ovet
: kiukaat
: turvatuotteet
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Sun Sauna Oy
on suomalaisen saunan uudistaja ja asiantuntija.
Olemme valmistaneet lauteita laatua arvostaville asiakkaillemme
jo vuodesta 1997 lähtien. Siksi tiedämme, miten saunasta
rakennetaan kodin viihtyisin paikka. Sama laatutaso on tuotu nyt
myös rakennusalan ammattilaisten käyttöön vakioiduin tuottein.
Olipa kohde pieni tai suuri, Sun Saunalta löytyy sopiva
ratkaisu kulloiseenkin tilaan ja tarpeeseen.

Kaikissa tuotteissa Sun Saunan logo laadun merkkinä.

Materiaalivaihtoehdot
Tervaleppä
Lämpökäsitelty haapa

1.
Sun Sauna Saimaa – klassinen ja selkeälinjainen
Sun Sauna Saimaa on näyttävä L-mallin laude,
jonka kaarevat osat valmistetaan yhtenäisellä
viilukaarirakenteella ja sovitetaan mittaan
rakennuspaikalla tai tehtaallamme.

: Kilpailukykyinen hinta
: Runko havupuuta
: Vakiomitoitus

Rakkaudesta suomalaiseen saunaan
Teemme jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä arkkitehtien, sisustussuunnittelijoiden ja muiden sauna-alan ammattilaisten kanssa.
Omassa saunalaboratoriossamme tutkimme mm. saunan puhtau-

kaillemme uusia ja entistäkin innovatiivisempia ratkaisuja,

teen, ergonomiaan, ilmastointiin, lämmitykseen ja meditatiivi-

jotka tekevät saunomisesta kerta toisensa jälkeen rentouttavan

suuteen liittyviä asioita. Tavoitteenamme on tarjota asiak-

ja nautinnollisen kokemuksen.

Materiaalivaihtoehdot
Tervaleppä
Lämpökäsitelty haapa
Lämpökäsitelty mänty

2.
3.

Sun Sauna Pielinen – kaunis ja käyttöä kestävä
Ykköstuote rakennusliikkeille, taloyhtiöille, uimahalleille

Sun Sauna Keitele – edullista laatua

ja kylpylöille, jotka haluavat tarjota tavallista parempaa
laatua kohtuullisin kustannuksin. Uudistuneiden kiinnitys-

Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen perusratkaisu,

mekanismiensa ansiosta laude on nopea asentaa,

joka on toteutettavissa vaativassakin aikataulussa.

sekä helppo pitää puhtaana.

Lauderallit, nojat ja ritilät tervaleppää.

: Runko havupuuta.

: Varastotuote

: Runko havupuuta

: Tarvittaessa myös ruostu-

: Vakiomitoitus

: Varastotuote

mattomasta teräksestä

: Vakiomitoitus

valmistettuna.

4.
: saunan tilasuunnittelu
Sun Sauna Kotikylpylä
Sun Sauna Kotikylpylä on yksilöllisyyttä vaativan
loppukäyttäjän valinta. Se suunnitellaan alusta loppuun asti Sun Saunan asiantuntijoiden toimesta. Sun
Sauna Kotikylpylän suunnittelupalveluun sisältyy

(CAD-pohjakuva saunasta)

: saunan valaistussuunnittelu,
valaisinten valinta ja sijoittaminen

: saunan panelointisuunnitelma
ja paneelimenekki

Kotikylpylä
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Sun Sauna Oy
Petikontie 1, 01720 Vantaa
0403 470 230
info@sunsauna.fi

