
The art of feeling well
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Verschil tussen panelen en massief
Een panelen sauna is opgebouwd uit elementen 
met diverse breedtes en variabele hoogtes. 
Hierdoor is een snelle en eenvoudige montage 
mogelijk. Een panelen sauna bestaat uit een 
geïsoleerd schroten element. Deze panelen worden 
op een op maat gemaakt raamwerk bevestigd. Op 
deze manier ontstaat er een goed geïsoleerde en 
stabiele constructie.
Een massieve balken sauna wordt gemaakt voor 
zowel binnen als buiten gebruik. Massieve sauna’s 
worden opgebouwd door massieve balken om en 
om op elkaar te stapelen. Voor buitensauna’s is 
een fundering nodig.
De keuze tussen panelen of massieve sauna’s 

is persoonlijk. Het is van groot belang dat uw 
sauna goed is geïsoleerd, immers een optimaal 
geïsoleerde sauna heeft een stabiel saunaklimaat.
 
Algemene sauna informatie
Welke ondergrond een sauna dient te hebben is een 
veelgestelde vraag. Wij adviseren i.v.m. hygiëne, 
een gladde niet poreuze ondergrond. Tegels, vinyl 
of zelfs laminaat behoren tot de mogelijkheden. 
Kortom een vloer welke eenvoudig te reinigen is. 
Voor elke toepassing is er een sauna oven: elektrisch, 
houtgestookt of zelfs een oven met geïntegreerde 
stoomtechniek.

In Finland is de sauna een begrip binnen het gezin en de samenleving. De Finse sauna is niet meer weg te 
denken uit het dagelijks leven. The Cerdic Company maakt al meer dan 15 jaar Sauna’s. De opgedane ervaring en 
vakmanschap staan ervoor garant dat wij u een kwalitatief hoogwaardig product kunnen aanbieden.
Gezonde ontspanning en gezelligheid bij u thuis!

Cerdic Sauna‘s Heerlijk ontspannen!



Cerdic Sauna’s
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Afmeting en mogelijkheden (in BxDxH)

Mogelijke houtsoorten voor de sauna
Hout is een natuurproduct en heeft de eigenschap 
te “ademen”. Hout is bovendien in staat om de 
opgenomen warmte weer gelijkmatig af te geven. 
Het gebruik van de juiste houtsoorten is dan ook van 
groot belang voor de bouw van een sauna. Cerdic 
past diverse soorten hout toe. Informeer hiernaar.

Conclusie
Deze omgevingswarmte optimaliseert de 
transparantie. Hierdoor wordt het lichaam gezonder 
en verbetert de weerstand. U zult zich als herboren 
voelen. De stress glijdt van u af.
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Omschrijving Cerdic Sauna
■ De sauna’s worden uitgevoerd in Nordische 

Fichte, dubbelwandig. De banken worden 
vervaardigd van warmtewerend en splintervrij 
Abachi hout, de ligbanken zijn 50 à 60cm 
breed. De niet-zichtzijdes worden uitgevoerd 
in Multiplex.

■ De sauna’s worden voorzien van een 
veiligheidsglazendeur in brons of helder glas, 
inclusief dorpel.

■ Hoogte sauna 210cm.
■ 1 x Hoofdsteun uit splintervrij en 

warmtewerend Abachi hout.
■ 2-lats rugleuning op bovenniveau uit 

splintervrij en warmtewerend Abachi hout.
■ Onderbankafdichting.
■ Ovenbeschermrek uit splintervrij en 

warmtewerend Abachi hout.
■ Standaard verlichting.
■ Accessoire set, bestaande uit zandloper, 

thermo-/ hygrometer, emmer, lepel, Davos 
opgietconcentraat.

■ 5 jaar garantie op de constructie van de 
sauna en 3 jaar garantie op de kachel en de 
besturing.

Mogelijkheden en opties:
■ Binnenzijdes en/of buitenzijdes Canadees 

Redceder, Hemlock of andere houtsoort
■ Kleurentherapie
■ Dorpelloze deur
■ Verschuifbare bank(en)
■ Verhogen sauna
■ Maatwerk
■ Softdamp oven
■ Infrarood stralers inbouwen.
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