Metsänpoika™ hinnasto ja toimitussisältö 15.4.2019 (sis. alv 24 %)

METSÄNPOIKA™ MALLISTO
Metsänpoika™ pihasauna, puuvalmis (sis. jarruton siirtoalusta)
Metsänpoika™ pihasauna, patinaharmaa (sis. jarruton siirtoalusta)
Metsänpoika™ punkkasauna patinaharmaa (sis. jarrullinen siirtoalusta)

6.990€
7.990€
10.990€

Metsänpoika™ malleja valmistetaan piha- ja punkkasaunaversona.
Pihasaunaversio on täysin kylpyvalmis henkilöautolla hinattava saunapaketti ilman rakennuslupavelvoitteita. Pihasaunamallin paino on vain 600kg.
Punkkasaunan lauteet voidaan kääntää hetkessä kätevästi 2 henkilön kerrosvuoteiksi. Punkkasaunaversio
sopii luonnossa liikkuvalle saunaelämyksiä rakastavalle harrastajalle satunaiseen yöpymiskäyttöön.
Valitse itsellesi sopiva Metsänpoika™ vaihtoehto (ks. toimitussisältö 2-sivulta) ja täydennä tarvittaessa
lisävarusteilla. Metsänpoika™ saunan koko on vain 1,6 x 2,1m. Saunomaan sopii 4 henkilöä ja
peseytyminen hoituu perinteisellä tavalla. Peseytymisvesi lämmitetään piippusäiliössä kätevästi
hukkalämmöllä. Metsänpoika™ saunan rakenne on eristämätöntä aitoa puuta ja lattia kestävää
filmivaneria. Ilman lämpöeristystä sauna pysyy kuivana ja kestää satunnaista käyttöä paremmin. Saunat
varustetaan Harvia kiukailla, paloturvallisella paloseinällä, sekä ruostumattomalla savupiipulla. Siirtoalustat
ovat kestävää kuumasinkittyä terästä. Metsänpoika™ saunan kompakti koko helpottaa hinausta, eikä
lisäpeilejä välttämättä edes tarvita. Saunat voidaan toimittaa myös ilman siirtoalustaa.

Lisävarusteet:
Kuisti, seinälle taittuva, puuvalmis (sis. kaiteet, saranat, lukituksen ja tukijalat)
Kuistin harmaa patinakäsittely
Putkitukijalka á
Veivattava säätöjalka á
Nousuporras, raakalautaa, harmaa patinakäsittely
Saunajakkara, lämpöhaapa 70cm
Ikkunaluukkusarja (6kpl sis. mustat säpit, harmaa patinakäsittely)
Lämpöhaapapintojen parafiinikäsittely
Kolo® löylykiulu ja kauha / musta
Lämpömittari
Löylykivet (20kg laatikko)
Rekisteröinti- ja katsastuspalvelu
Toimituspalvelu hinaamalla
Toimituspalvelu rekkarahtina sovitaan tapauskohtaisesti

+1.290€
+320€
+49€/kpl
+114€/kpl
+79€
+95€
+366€
+285€
+95€
+36€
+9€
+355€
+1€ /km
-€

Metsänpoika™ tuotteet valmistetaan tilauksesta ja toimitetaan käyttövalmiina. Rahtihinnat määräytyvät
toimitusmatkan pituuden mukaan. Toimitusaika voi vaihdella varaustilanteen mukaan. Tuotteille
myönnetään normaali 12kk tuotetakuu.
(ennakkomaksu tilauksen vahvistamiseksi)
(ennakkomaksu tuotantoon otettaessa)
(ennakkomaksu kun sauna on valmis toimitettavaksi)
Varausmaksu vähennetään loppulaskusta.

500€
50 %
50 %
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Metsänpoika™ hinnasto ja toimitussisältö 15.4.2019 (sis. alv 24 %)

METSÄNPOIKA™ MALLISTON TOIMITUSSISÄLTÖ:
Metsänpoika™ patinaharmaa punkkasauna

Metsänpoika™ patinaharmaa pihasauna
































Saunan koko 1,6 x 2,1m
Jarrullinen siirtoalusta 1300kg, kuumasinkittyä
terästä (sis. 13” M+S renkaat)
Putkitukijalat (2kpl)
Säädettävä nokkapyörä sinkittyä terästä, 250kg
Seinät raakalautaa, harmaa patinakäsitelty sisältä
ja ulkoa, (ei lämpöeristystä)
Runko lujuusluokiteltua lankkua, patinakäsittely
Lattia filmivaneria (kallistettu, vesiuralla)
Ikkunat 3kpl, (1-lasiset ristikolla), runko
lämpökäsiteltyä mäntyä
Ovi, paneloitu sisältä ja ulkoa, (sis. tiivisteet,
lukkosalpa ja ovikahvat), harmaa patinakäsittely
Paneloitu sisäkatto, harmaa patinakäsittely
Vesikaton pohja OSB levy
Harmaa huopakate
Monitoimilauteet (leveys 60/60cm),
muunnettavissa kerrosvuoteiksi 2 henkilölle,
lämpöhaapaa
Selkänoja lämpöhaapaa
Lattiaritilä lämpöhaapaa
Löylyohjattu ilmanvaihto
Kiuas Harvia M3 lasiluukulla
Piippusäiliö Harvia, 22L ruostumatonta terästä
Harvia kiukaan suojaseinä mustaa terästä
Kiuasalusta ruostumatonta terästä
Savupiippu Harvia, ruostumatonta terästä
Puulaatikko asian päällä, vanerikansi + huopakate
Säilytyslaatikko alalauteen alla tiivisteillä, 350L
Ikkunaluukut 6kpl, harmaa patinakäsittely, (sis.
mustat säpit),
Nousuporras, raakalautaa, harmaa patinakäsittely





















Saunan koko 1,6 x 2,1m
Jarruton siirtoalusta 750kg, kuumasinkittyä
terästä (sis. 13”M+S renkaat)
Putkitukijalat (2kpl)
Säädettävä nokkapyörä sinkittyä terästä, 150kg
Seinät raakalautaa, patinakäsitelty sisältä ja ulkoa,
(ei lämpöeristystä)
Runko lujuusluokiteltua lankkua, puuvalmis
Lattia filmivaneria (kallistettu vesiuralla)
Ikkunat 3kpl, (1-lasiset ristikolla), runko
lämpökäsiteltyä mäntyä
Ovi, paneloitu sisältä ja ulkoa, (sis. tiivisteet,
lukkosalpa ja ovikahvat), harmaa patinakäsittely
Paneloitu sisäkatto, harmaa patinakäsittely
Vesikaton pohja OSB levyä
Harmaa huopakate
Perinteiset lauteet (leveys 60/40cm) lämpöhaapaa
Selkänoja lämpöhaapaa
Lattiaritilä lämpöhaapaa
Löylyohjattu ilmanvaihto
Kiuas Harvia M3 lasiluukulla
Kiukaan suojaseinä Harvia, mustaa terästä
Piippusäiliö Harvia, 22L ruostumatonta terästä
Kiuasalusta ruostumatonta terästä
Savupiippu Harvia, ruostumatonta terästä

Metsänpoika™ puuvalmis pihasauna


Sama toimitussisältö kuin edellä, mutta ilman
patinaharmaata pintakäsittelyä

Saunamies saunoille on myönnetty Design From Finland merkin käyttöoikeus
Metsänpoika™ sauna sekä monitoimilauteet ovat mallisuojattuja
Metsänpoika™ tuotteet valmistaa Saunamies™
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