
FONTOS INFORMÁCIÓK – ALMOST HEAVEN HORDÓSZAUNÁK  

Építési engedély:  

A kerti szauna összeszerelése, felállítása elõtt feltétlenül érdeklődjön az illetékes építési hatóságnál (községi/városi 
önkormányzat, városi tanács), hogy szükséges-e építési engedély. Lehetséges, hogy erre szükség lesz, mivel 
bizonyos térfogat felett szükséges az engedély. Ez megyénként, területenként változhat és ezt minden megyében 
eltérõen kezelik.  

Érdeklõdjön az illetékes építési hatóságnál (községi/városi önkormányzat, városi tanács) az építési elõírásokról.  

Hordószaunák esetében kedves Ügyfeleink még egy esetben sem jelezték nekünk, hogy építési engedélyre lett 
volna szükség.  

Hordó szaunák alapzata: Betonalap 

Egy erõs betonalapzat fontos a tartósság, valamint a kerti szauna biztonsága szempontjából is. Ajánljuk, hogy az 
alapzatot szakember készítse el.  

Csak egy megfelelő betonalappal  garantálható, hogy a felépítésnél és majd a használat során sem merülnek fel 
problémák (pl. nedvesség, stabilitás).  

Több lehetõség is rendelkezésre áll a kerti szauna alapzatának megvalósítását illetően. A következõ két változat vált 
be a gyakorlatban a legjobban:  

 betonalap 

 beton sávalap 

Mindkét esetben teljesen vízszintes és teherbíró alapzatot kell biztosítani. Csak megfelelő alapzattal garantálható a 
kerti szauna precíz felépítése.   

További részletes információkat  az alapokhoz az építési útmutatóban talál.  

Hordó szaunák külsõ favédelme:  

A kerti szauna faanyaga kezeletlen. Annak érdekében, hogy a kerti szauna élettartamát megnöveljük, ajánljuk, hogy 
kívülrõl megfelelő favédõ festékkel legyen lekezelve.  

Jó megoldás lehet még a védelemre a kifejezetten az ALMOST HEAVEN hordószaunákhoz készült eső elleni 
védelem (árajánlat tartalmazza).  

Hordó szaunák szállítása:  

Hordó szaunáink szállítása spedícióval történik közvetlenül a gyártó raktárából kedves Ügyfeleinkhez. A szállítási 
költség minden esetben egyedileg kerül kiszámításra a szállítási cím ismeretében.  

Hordó szaunáinkat emelőpadlós teherautóval szállíttatjuk. A lepakolás a szállító cég által történik a „járdaszegélyig”.  

Amit kedves Vevőinknek szükséges biztosítani:  

 Hogy a lerakodási helyhez vezetõ út szabad legyen. 

 Minimum két embert, akik a ház előtti lepakolás után a szaunát a helyére viszik (legtöbb kedves Ügyfelünk 
kölcsönkért békával oldja ezt meg a leggyorsabban, de megoldható természetesen kézi erővel is) 

Hordó szaunák felépítése:  

Vegye igénybe Ön is profi szauna telepítő csapatunk segítségét és kérje tőlünk kész szaunájának összeszerelését.  

Szakképzett csapatunk a szauna gyors és szakszerű felépítését garantálja. A felépítés díja a szauna szakszerű 
felépítését* tartalmazza (árajánlat tartalmazza).  

https://szaunaking.hu/custom/saunakingat/image/data/srattached/543df6120d6860926ea4ba50eab40f56_Lava%20szauna%20%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20%C3%BAtmutat%C3%B3_HU.pdf


A felépítési díj alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza és sajnos ezen szolgáltatásokat még felár ellenében sincs 
módunkban vállalni:  

 Szaunatechnikai berendezések installációja (szaunakályha, szaunavezérlés, infracső, hangszóró, 
zenelejátszó, hangulatvilágítás): Kérjük, szaunatechnikai berendezésének bekötésével bízzon meg egy helyi 
villanyszerelő szakembert. Webáruházunkban vásárolt szaunakályha, szaunavezérlés, stb esetében szívesen 
egyeztetünk a villanyszerelő szakemberrel a szauna felépítése után. 

 Külső felületvédelem:  A kerti szauna faanyaga kezeletlen. Annak érdekében, hogy a kerti szauna 
élettartamát megnöveljük, ajánljuk, hogy kívülrõl megfelelő favédõ festékkel legyen lekezelve. Kérjük, a kész 
kerti szauna felületkezelésével bízzon meg egy helyi festő szakembert. Alternatív megoldás lehet a fentebb 
említett ponyvás eső elleni védelem.  

 Az építőanyagok és hulladékok eltávolítása.  

 A szauna kitakarítása (munkatársaink igyekeznek tiszta környezetben dolgozni és szaunát tisztán átadni, de 
finom por az üvegfelületeken, a szauna padjain, a padlón, a szaunaköveken, stb. előfordulhatnak, ezért a 
szaunát és környezetét az első használat előtt mindenképp takarítsa át!) 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a telepítés egyes folyamatait nem tudjuk abbahagyni/megszakítani, tehát ha Önnek a 
telepítés alatt dolga akad/el kell mennie otthonról, kérjük, biztosítsa számunkra a további/megszakítás nélküli 
munkavégzés lehetőségét.   

Kérjük Önt, összeszerelő csapatunk számára biztosítsa a nyugodt munkakörülményeket és kérdéseivel stb. nem 
zavarja/akadályozza a csapat munkáját.  

A szolgáltatás fokozott higiéniai előírások mellett vehető igénybe és szerelő csapatunk is fokozott higiéniai előírások 
betartásával végzi munkáját.  

Figyelem:  

1. Az összeszerelési/telepítési szolgáltatás nem használható más termékhez vagy más kereskedő árucikkeihez. 
2. Ez a felépítési szolgáltatás kizárólag kész szaunáinkra vonatkozik. Saját gyártású egyedi szaunáink 

szakszerű felépítését, azok technikai installációját, felületkezelését, tetőfedését, stb természetesen a projekt 
részeként kivitelezzük. Ennek oka, hogy egyedi szaunáink értékesítése EGYEDI SZAUNAGYÁRTÓ 
RÉSZLEGÜNKÖN keresztül történik, ahol asztalos, villanyszerelő, tetőfedő, festő szakemberek állnak 
rendelkezésre, míg kész szaunáink értékesítése WEBÁRUHÁZUNKON keresztül történik és azok felépítését 
két asztalos szakember végzi. 

3. A felépítés díja nem tartalmazza a szállítási költséget. 

 


