
         
 
 
 
 
                                                                                                       TARİH: 21 Mart 2018 
 
                                         SAUNA YAPIM TEKLİFİDİR 
                                                                                                                    
İŞVEREN               : Sayın ………………  

ADRES                  : Sahil evleri -  İZMİR  

KONU                     : 1 ADET SAUNA ( MALZEMEL İ İMALAT ve MONTAJ  )    

 

 

SAUNADA YAPIMINDA KULLANILAN AH ŞAPLAR  

 
SEDİR AĞACI   
Sauna yapımında budaksız olarak uygulanır. Akdeniz toroslarında yetişen kendine has güzel 
bir kokusu olan, ısındıkça devamlı olarak koku veren, sıcağa ve rutubete dayanıklı, uzun 
yıllar yıpranmayan, koyu sarı renkli bir ahşap türüdür.  
 
 
                                           OTURMA GRUBU AHŞABI  
 
İTHAL ABACH İ (AYOUS)  
Afrika’dan ithal edilen,açık renkli,reçinesiz,budaksız, yumuşak yapıya sahip Ağaç türüdür. 
oturma yerlerinde kullanılacak en uygun ağaçtır. Sauna içerisindeki yüksek sıcaklıkta uzun 
süre soğuk kalabilen (ısıyı bünyesine almayan) cildin temas ettiği yerlerde rahatsızlık 
vermediği için tercih edilmiştir. 
 
                                                    HAVALANDIRMA  
 
Sirkülasyon açısından havalandırmanın önemi çoktur. Taze hava girişi için ısıtıcının alt 
tarafına menfez takılarak, yoğunlaşan hava çıkışı için asma tavana ahşap klepe takarak 
sıcaklıktan ve oksijenden eşit olarak faydalanma sağlanır. 
  
                                                        AYDINLATMA  
 
Aydınlatma için üst köşelere, özel ışığı kıran ahşap aplik sistemi monte edilir.Aplik içerisine 
40W ampul takılır. Ayrıca ranza altlarına gizli silikon led döşenir.(gün ışığı)                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 SAUNA  
 
ÖLÇÜLER                    :   250 cm x 260 cm x 210 cm (h) 

ADET                            :  1 

İZALASYON                 :  Duvarlarda ve  tavanda alüminyum folyolu cam yünü kullanılır.                               

TAVAN                          :  Fırınlı budaksız tercih edilen ağaç cinsinden montaj edilir.  

DUVARLAR                  : Fırınlı budaksız tercih edilen ağaç cinsinden montaj edilir. 

OTURMA GRUPLARI  : Fırınlı İthal ayous ( abachi) ağacından (25 mm x 95 mm)   

ZEMİN                           :Fırınlı budaksız tercih edilen ağaç cinsinden ızgara şeklinde döşenir 

KAPI                              :  CAM KAPI        : 80 X 200   6 mm rodajlı, temperli füme cam                                                                  
                                         KAPI KASASI   : Ahşap 
                                         MENTEŞE        : Krom menteşe 2 adet 
                                         KİLİT SİSTEMİ : Mıknatıs 
                                         KAPI KOLU      : Ahşap kapı kolu  
                                         İZALASYON     : Kasaya monte edilen yanmaz silikon fitil 
 
DOĞRAMA                  :  Neme dayanıklı IROKO ağacından doğrama monte edilir. Cam 8   
                                       mm temperli  füme  camdır. 
 
ISITICI SİSTEMİ           : Finlandiya’dan ithal üzerinden kumandalı HARVIA sauna sobası 
uygun  
                                        köşeye asılarak  monte edilir.                  
 
 
SOBA MUHAFAZASI   :  ÖZEL TASARIM  ISITICI MUHAFAZASI AYOUS AĞACINDAN 
 
 
                                  KULLANILACAK AKSE SUARLAR: 
ADET  
….1….        Sauna sobası 12 KW  
.... 1 ...          Ahşap esans kovası ve kepçesi                                
...  1 ...          Termometre Higrometre saati                                              
...  1 ...           Kum saati                
.... 2....           Ahşap yatma yastığı                                 
...  1 ...          Alarm zil butonu(özel) ve zil 
….1….          Havalandırma klapesi ve menfezi 
….2….          Aydınlatma apliği                
….5 LT         Sauna esansı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İMALATINI YAPTIĞIMIZ BAZI SAUNA GÖRSELLERİ 
 

 
 

 
 



 
 SAUNA İÇİN İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK  
                
 
1-Sauna içi duvarlarının terazili bir biçimde kaba sıva yapılması. 

2-Sauna alt zemininin seramik kaplanması. 

3-Sauna sobasının konulacağı yere   (5 x 4) antigron kablo çekilmesi.  

4-Aydınlatma için kapı dışına buton konulması. 

 

 
BUDAKSIZ ÇAM AĞACINDAN SAUNA FİYATI  …….. TL + KDV 

BUDAKSIZ SEDİR AĞACINDAN SAUNA FİYATI  …….. TL + KDV 

 

 
ÖDEME ŞEKL İ :       
 
Sözleşme ile peşin tahsil edilir                                         
 
Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir. 
 
Teslim süresi: Yer tesliminden itibaren 20 gündür.   
Garanti süresi : 2 yıldır.    


