
ERGONOOMILISED SAUNALAVAD,
SEE ON LUXUS MIDA SAAD ENDALE LUBADA    

Sinu unistuste saunalava

make your life beutiful and healty every day



TOODAME MUGAVA 
JA ERGONOOMILISE 
SAUNALAVA SINU 
SOOVIDE KOHASELT   



ERGONOOMILINE SAUNALAVA

Saun on saanud meie igapäevaelus oluliseks kohaks kus lõõgastuda peale pingelist  
tööpäeva või väsitavat treeningut ja on samas ka kujunenud kohaks kus sotsiaalselt 
lähedaste ja sõpradega mõnusalt aega veeta.

Parim viis saunas kehasse kogunenud lihaspinged maandada ja lõdvestuda on istumine 
mugavas, keha toetavas asendis . 

Saunalaval  aja veetmine ja lõdvestumine võiks ju olla sama nauditav kui  restoranis 
mugavas istmes seltskonda ja koka poolt valmistatud elamusi nauditav.

Pink millele sooviks pikemalt puhkama jääda peab olema mugav ja kogu keha toestav 

Oleme välja töötanud lahenduse – ergonoomilised saunapingid, millel istudes saad oma 
keha mugavalt vabaks lasta ja lõdvestuda sama mugavalt kui elutoas tugitoolis või diivanil.

Oma koduses saunas saad lõdvestuda ja naudelda sama hästi kui Spa’s kus palju just 
ergonoomilisi saunalavasid  kasutatakse.

Mugav kogu selga toetav seljatugi toestab ülakeha ühtlaselt ja väheneb koormus ja pinge 
alakehale, pakkudes seeläbi maksimaalset lõdvestust ja naudingut.

Mugavas istmes on mõnus olla, sättige omale sobilik saunatemperatuur ja nautige seda 
maksimaalselt.

Kaarja ja pehme joonega kontuur on mugav ja nauditav nii suurtele kuiväikestele. Meie 
pakutavad saunalavad sobivad klassikalisse soome sauna kui ka infra-puna sauna 



PUITMATERJALI VALIK  

„Lux Lava“ seeria saunalavade tootmiseks kasutame   

kvaliteetsest A-klassi oksavaba materjali profiiliga 

SHP 28x42 mm.

Materjali valikus on :

Haab

Lepp

Termo haab

Termo lepp

Tume termo lepp

haab lepp

termo haab termo lepp

tume termo lepp



MIS ON TERMOPUIT JA MIKS SEDA SOOVITAME 

Kuumtöötlus viib puidu rakkudest välja niiskuse, happed ja bakterid. Nii 

muutub puit stabiilseks ja niiskusele vastupidavamaks. Toitainevaene puit 

on halb kasvulava nii mädanikule, hallitusele kui seenhaigustele.Lisaks

omandab puit kuumtöötlusel selles leiduvate ja kuumuse käes 

karamelliseeruvate suhkrute tõttu läbinisti pruuni värvitooni. See on hea 

alternatiiv erinevatele puidu peitsidele. Magus kõrbelõhn tekib leiliruumis 

puidus sisalduva suhkru karamelliseerumisel. Et termopuidul on kehvem 

soojusjuhtivus, on see hariliku puiduga võrreldes jahedam. See on aga 

sauna jaoks väga hea omadus.

Kokkuvõttes on termopuidul järgmised eelised:

1. suurem niiskuskindlus

2. puidu pind  ei lähe väga tuliseks

3. mõõtmed püsivad stabiilsetena

4. ilus pruun värvus

5. meeldiv lõhn

6. keemiavaba töötlus



SAUNALAVA LISAMOODULID 

Et saunalava oleks turvaline oleme lisanud komplekti ka 
piirded , mida saab ühtlasi kasutada jalatugedena ja ka 
kerisekaitsena Piirded on eriti olulised kui teil peres on 
lapsed kes teatavasti pingil pikalt ei püsi ja soovivad 
edasi tagasi asjatada .

Komplektis on ka pink esimese astmena põrandalt 
lavale Pingi ja ääris piirde asukohti on võimalik 
paigutada vastavalt teie sauna võimalustele ja ruumi 
lahendusele 

Oma saunas olemise saate veelgi mugavamaks muuta 
kui tellite lisavarustusena  komplekti ka  ergonoomilised 
käsitoed.

Täiendavalt soovitame seinale kinnituvat peatuge, mis 
hoiab ära märja peaga seinapinnaga kokkupuute 

Lava alumise osa saab katta lavaseelikuga.

astmepink

käetoed seinale peatugi 

esipiire, kerisekaitse

lavaseelik



SAUNALAVA MÕÕDUD  

Standard mõõtudena on saunalavade 
laiused  :
1500 mm
1800 mm
2100 mm
2400 mm
2700 mm

Kõik erimõõdud vahemikus 1500 –
2700 mm on lahendatavad 

Saunalava seljatoe kõrgus on 1500 
mm
Saunalava sügavus:
*koos jalatoe / kerisepiirdega on 
1250 mm
*koos esimese astmega 1400 mm
Saunalava istmekõrgus on 1000 mm



SEINA KINNITUS

Saunalava metall raam kinnitatakse seinale liigend 
kinnitusega, mille kõrgus põrandast on 1250 – 1400 
mm.

Selles kõrguses on teil vaja eelnevalt kinnitada lisa 
tugevduseks sauna seina voodrilaua taha täiendav laud 
või pruss, millesse saab saunalava seinakinnituse kruvid 
kinnitada.

Tänu nutikale seina kinnituse lahendusele on võimalik 
saunalava lükata vastu seina või siis ettepoole üles 
tõsta, et oleks võimalik saunalava alt põrandapinda 
puhastada või muid vajalikke hooldustöid teha 



EDUVÕTI

Mugav saunalava

Moodne lahendus

Parem tervis 

Õnnelik pere 

Hea tuju



TELLIMINE ON LIHTNE 

Mõõda oma ruumi laius 

Vali endale sobiv materjal 

Vali sobivad lisamoodulid 

Soovi korral tule tutvu näidistega 

Saada hinnapäring  :info@saunalava.ee 

Teeme sulle hinnapakkumise võimaliku tarneajaga 

Meilt saab tellida ka transpordi ja paigalduse objektil



KÜSIMUSTE JA TELLIMUSE 
KORRAL KIRJUTA VÕI 
HELISTA MEILE 

info@saunalava.ee

Müügiesindus : Värvi 5 , Tallinn.

Laki Ärikeskus, A-145.

Tel. +372 50 25 350

www.saunalava.ee

Parimaid sauna mõnusid soovides 

make your life beutiful and healty every day

http://www.saunalava.ee/

