Uw officiële Reindeer dealer

Treed binnen in de
wellness wereld van
Reindeer™
Reeds meer dan 10 jaar, produceren
we sauna’s die tot de verbeelding
spreken. Ze worden steeds met de
hand gemaakt en met aandacht voor
de kleinste details. Uit deze filosofie
ontwikkelden we met trots onze
barrelsauna’s. Dit unieke concept
van sauna brengt heerlijk genieten,
in het comfort van uw eigen huis
en tuin, binnen handbereik.
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OPTIES
Hoofdsteun

Charme primeert.
De canopy versie heeft
langs de buitenzijde extra
bankjes. Ideaal voor een
drankje of een badjas.

Ruimte primeert.
De non-canopy versie
van de barrelsauna heeft
geen extra bankjes aan de
buitenzijde. Hier wordt de
maximale binnenruimte benut.

Houtkachel

Elke Reindeer barrel...
BARREL CANOPY 66-4
Vloerplaat

Rode Ceder Hout

Thermowood Hout

Harvia™ Kachel

Kunststof Onderstel

Afwerking

Eenvoudig Monteerbaar

Western Canadian Red Cedar
rechtstreeks ingevoerd uit Canada.

Thermowood is gemodificeerd
espenhout.

Harvia™ is het nummer 1 merk in
sauna kachels.

Een robuust en duurzaam
onderstel.

Roestvrij stalen banden.
Geen schroeven en nagels zichtbaar.

Onze barrelsauna’s zijn eenvoudig
aan te sluiten en te monteren.

Rode Ceder is ideaal voor
buitensauna’s vanwege de
minimale reactie op
temperatuur- en
weersveranderingen.
Zo blijft u jaren genieten
van uw barrelsauna.

Door een hittebehandeling
veranderen de fysieke
eigenschappen van het
hout. Het hout wordt
hierdoor veel duurzamer
en bestand tegen vocht.
U herkent het aan zijn
donkere kleur en knoesten.

Reindeer barrels worden
geleverd met een Harvia™
kachel. Kies voor een
standaard elektrische
kachel of voor een
houtkachel.

Ons ABS-plastic onderstel
kan, in tegenstelling tot
een houten onderstel,
niet gaan rotten doordat
het voortdurend vochtig
blijft. Bovendien kan je het
onderstel verankeren in de
ondergrond in winderige
gebieden.

Alle gebruikte schroeven
en nagels bevinden zich
onder de roestvrij stalen
banden. Dit zorgt voor
een praktische en mooie
afwerking.

Alle barrelsauna’s kunnen
door uw dealer
gemonteerd worden.
Indien u deze zelf wenst te
monteren, kan dit dankzij
de gedetailleerde
meegeleverde handleiding.

STEEDS BIJGELEVERD
Ook afzonderlijk verkrijgbaar

Al onze accessoires zijn beschikbaar op
www.reindeer.eu

€ 6.200,00
€ 5.750,00

Rode Ceder
Thermowood

BARREL CANOPY 68-6

€ 7.950,00
€ 7.250,00

Rode Ceder
Thermowood

BARREL 66-4

€ 6.200,00
€ 5.750,00

BARREL 68-6
Rode Ceder
Thermowood

€ 7.950,00
€ 7.250,00

Rode Ceder
Thermowood

Aantal personen

2-4

Aantal personen

4-6

Aantal personen

4

Aantal personen

6

Afmetingen
Binnen (cm)
Buiten (cm)

(B x L x H)
176x130x176
180x180x195

Afmetingen
Binnen (cm)
Buiten (cm)

(B x L x H)
176x190x176
180x240x195

Afmetingen
Binnen (cm)
Buiten (cm)

(B x L x H)
176x160x176
180x180x195

Afmetingen
Binnen (cm)
Buiten (cm)

(B x L x H)
176x220x176
180x240x195

Overdekte inkom
Vermogen kachel

Ja
4.5 kW

Overdekte inkom
Vermogen kachel

Ja
8.0 kW

Overdekte inkom
Vermogen kachel

Neen
4.5 kW

Overdekte inkom
Vermogen kachel

Neen
8.0 kW

Voltage 		
Gewicht 		

220V - 50Hz
336 kg

Voltage 		
Gewicht 		

380V - 50Hz
429 kg

Voltage 		
Gewicht 		

220V - 50Hz
336 kg

Voltage 		
Gewicht 		

380V - 50Hz
410 kg
Andere maten op aanvraag.

