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sauna ogrodowa alex

PRZÓD

LEWA STRONA

TYŁ

PRAWA STRONA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY SAUNA WYSOKOŚĆ DACH
45,4m2 6,6m2 2,6m Jednospadowy

Sauna zewnętrzna Alex jest przykładem kompleksowego 
domku ogrodowego wyposażonego w  saunę z  dużym 
przeszkleniem, przedsionek służący do wypoczynku i  po-
mieszczenie z  prysznicem. Dodatkowo ma pokaźny ta-
ras, którego znaczna część znajduje się pod zadaszeniem. 
Układ budynku pozwala na różnorakie zagospodarowanie 
jego przestrzeni. Dlatego sprawdza się zarówno na użytek 
prywatny, ale także do szerokiej eksploatacji w ośrodkach 
wypoczynkowych i hotelach. Ten model sauny ogrodowej 
łączy drewnianą elewację z  dodatkami blachy antracy-
towej na drzwiach i dachu. Przede wszystkim domek jest 
bardzo praktyczny, ponieważ posiada dodatkowe po-
mieszczenia chroniące przed bezpośrednim uciekaniem 
ciepła z  sauny na zewnątrz. Duża szyba zamontowana 
w saunie zewnętrznej przenosi użytkowników bliżej natury. 
Ponadto taras daje wiele możliwości pod kątem wykorzy-
stania miejsca. Podsumowując, sauna ogrodowa Alex to 
prywatne i domowe spa. 
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KONSTRUKCJA ŚCIAN „10CM”

RUSZT POD ELEWACJĘ

WIATROIZOLACJA

KONSTRUKCJA

WYKOŃCZENIE

ELEWACJA

PAROIZOLACJA

Deska elewacyjna świerk profil półbal, olej ochronny

Membrana paroprzepuszczalna

Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm

Folia paroizolacyjna

Deski boazeryjne świerkowe

Tarcica sucha strugana 30x100mm

Wełna mineralna 10cm

KONSTRUKCJA DACHU SPADOWEGO „15CM”

WIATROIZOLACJA

RUSZT INSTALACYJNY

KONSTRUKCJA

WYKOŃCZENIE

POKRYCIE DACHU

ŁATA

KONTRŁATA

PAROIZOLACJA

Blacha na rąbek stojący, kolor antracytowy

Drewno iglaste impregnowane, kantówka 40x50mm

Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm

Membrana paroprzepuszczalna

Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm

Folia paroizolacyjna

Deski boazeryjne świerkowe

Płyta kartonowo gipsowa

Drewno 50x150mm

Wełna mineralna 15cm

WYKOŃCZENIE

OKNO

DRZWI DO SAUNY

PAROIZOLACJA

POSZYCIE

DRZWI WEJŚCIOWE

DRZWI DO PRZEBIERALNI

KONSTRUKCJA

PODŁOŻE

WIATROIZOLACJA

KONSTRUKCJA PODŁOGI „10CM”

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Folia paroizolacyjna

Płyta OSB, grubość 15mm

Aluminiowe 90x210cm, ramy kolor antracytowy

Szklane z szybą matową 70x190cm

Podłoga drewniana

Aluminiowe 250x140cm, okiennice kolor antracytowy

Hartowane szklane 70x190cm

Stalowa siatka przeciw gryzoniom

Tarcica sucha strugana 50x100mm
Styropian podłogowy 10cm

Membrana

standardy konstrukcyjne alex


