


KOBA SAUNA jest producentem saun i  bal i i

ogrodowych. Bazując na wieloletnim

doświadczeniu w produkcj i  ogrodowego SPA

oferujemy Państwu kompleksowe i  sprawdzone

rozwiązania.

Sauny ogrodowe KOBA SAUNA wykonane są  ze

świerku syberyjskiego zabezpieczonego

stosownym impregnatem zarówno wewnątrz,  jak

i  z zewnątrz.

 Kontrolując proces produkcj i  na każdym etapie

zwracamy szczegó lną  uwagę  na estetykę

wykonania, funkcjonalność  proponowanych

dodatków oraz efektywność  wentylacj i .

Stosownie do wybranej kubatury pokoju do

saunowania proponujemy piece elektryczne

oraz opalane drewnem.

W naszej ofercie znajdą  Państwo wiele rodzajów

i rozmiarów saun.

Bogate moż l iwości konfiguracj i  z zastosowaniem

szerokiej  palety dodatków pozwalają  na

zaprojektowanie ogrodowego SPA

dostosowanego do indywidualnych potrzeb.



Niezwyk ły skandynawski

design nadaje świeżości

i  nowoczesnego

charakteru.

SAUNA BECZKA



SAUNA KWADRO

Wyjątkowy kszta łt

zachwyca fanów

ma łej architektury. 



SAUNA IGLO

Przestrzeń  wewnątrz

sauny pozwala na

zastosowanie bogatego

wyposażenia i  świetnie

wp ływa na

rozprowadzenia ciep ła. 

 



Oryginalna konstrukcja

przyciąga wzrok i  daje

ogromne moż l iwości

zagospodarowania

wnętrza, dzięki  dużemu

pokojowi do kąpiel i

saunowej oraz

przedsionkowi.

SAUNA  OWALNA



Jest to miejsce

umoż l iwiające

wygodny wypoczynek

po saunowaniu, 

a także dodatkowa

przestrzeń  na

pozostawienie 

rzeczy osobistych.

 

Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi

s ię  w przypadku niewielkiej  przestrzeni

na standardowe wejście lub chęci

spersonal izowania wnętrza sauny.

 

Boczne wejście 

Proponujemy sauny idealnie

dopasowane do Państwa potrzeb,

niczym skrojone na miarę .  

Taras



To rozwiązanie daje moż l iwość  pe łnego

relaksu w harmoni i  z otoczeniem.

Szyba pół  
 panoramiczna

Korzystając z uroków

saunowania można

cieszyć  s ię  pięknym

widokiem na

zewnątrz.

Szyba panoramiczna



 

 Oferujemy impregnację

sauny KOBA

wodorozcieńczalną  farbą

akrylową  z  moż l iwością

wybrania koloru z palety

RAL.

 

 

Rozwiązanie dla

fanów estetyki  w stylu

retro lub chcących

dopasować  wizerunek

sauny do pozosta łych

elementów

architektury ogrodu.

 

Umieszczone pod ławkami

oświetlenie ze zdalnym

pilotem pozwala w saunie

stworzyć  niezwyk ły kl imat,

sprzyjający b łogiemu

relaksowi. 

Ogrodzenie do pieca Przyciemnienie ławek woskiem 

Malowanie sauny
 w nietypowe kolory

Oparcia

Wypalanie drewna 
przed impregnacją

Podświetlenie LED RGB



Dzięki  temu rozwiązaniu unikamy

zanieczyszczenie py łem. Stanowi to

bardzo dobrze rozwiązanie dla hotel i

czy też  oś rodków SPA i  pozwalają

zadbać  o intymności gości w stale

gorącej atmosferze.

Sauny o ś rednicy

minimum 2,3 m

możemy doposażyć

w dwupoziomową

ławkę  z  wygodnym

schodkiem.  

Narożne ławki ze
schodkiem

Dzięki  naturalnym w łaściwościom drewna

Abachi  ławki będą  odporne

na wysoką  temperaturę  i  zapewniają

przyjemne uczucie ch łodu.

Ławki z Abachi lub TermoAbachi

To rozwiązanie

pozwala jeszcze lepiej

wykorzystać  przestrzeń

w saunie.

Piec z podkładem
drewna od zewną t rz

 

Ławka ze schodkiem



D o s t ę p n e  k o n f i g u r a c j e  



PIEC COMETA VEGA 180
SHORT

Rozmiar (SZxWxG) 555×1070×650 mm

Waga pieca: 44kg

Zalecany rozmiar saun:10-24 m3

Montaż  pieca: stojący 

Pojemność  kamieni:  105kg

PIEC HARVIA M3SL

Rozmiar (SZxWxG): 390×710×430mm

Waga pieca: 45kg

Z podk ładem od zewnątrz

Moc pieca:16 kW

Zalecany rozmiar saun: 3-16 m3

Pojemność  kamieni:  30kg

PIEC AURORA 160 LONG

Rozmiar (SZxWxG): 460×785×725 mm

Waga pieca: 46kg

Z podk ładem od zewnątrz

Zalecany rozmiar saun: 6-16 m3

Montaż  pieca: stojący 

Pojemność  kamieni:  40kg

PIEC AURORA 160 

Rozmiar (SZxWxG) 460×785×725 mm

Waga pieca: 44kg

Zalecany rozmiar saun 6-16 m3

Montaż  pieca: stojący 

Pojemność  kamieni:  40kg

PIEC HARVIA M3

Rozmiar (SZxWxG): 390×710×430 mm

Waga pieca: 45kg

Moc pieca:16 kW

Zalecany rozmiar saun: 3-16 m3

Montaż  pieca: stojący 

Pojemność  kamieni:  30kg

Do naszych saun

dopasowujemy idealnie

dobrane piece.

Piec opalany drewnem

to doskona łe

rozwiązanie 

dla mi łośników 

tradycyjnej sauny.

 

PIEC HARVIA TRENDI KIP90

Rozmiar (SZxWxG)

410×600×280mm

Piec montowany na ścianie

Moc pieca  9 kW

Zalecany rozmiar saun 7-12 m3

Pojemność  kamieni 25kg

Napięcie zasi lania 3-fazy

Przewód zasi lający 5x2,5 mm2

PIEC HARVIA CILINDRO PC90

Rozmiar (SZxWxG)

360×930×340mm

Piec wolnostojący

Moc pieca  9 kW

Zalecany rozmiar saun 8-14 m3

Pojemność  kamieni 80kg

Napięcie zasi lania 3-fazy

Przewód zasi lający 5x2,5 mm2

PIEC HARVIA CILINDRO 
PC110E

Rozmiar (SZxWxG)

360×930×340mm

Piec wolnostojący z

sterownikiem zewnętrznym

(Harvia Xafir  ,  Harvia C150)

Moc pieca  11 kW

Zalecany rozmiar saun 9-18

m3

Pojemność  kamieni 120kg

Napięcie zasi lania 3-fazy

Przewód zasi lający 5x2,5 mm2

Nowoczesny piec elektryczny 

zapewni szybkie nagrzanie

sauny, a duża ilość kamieni

stworzy wyjątkowy klimat 

do relaksu.



Zalecany rozmiar saun: 11-18

m3

Waga pieca : 79 kg

Wymiary

(GxWxH):609х451х798 mm

Montaż  pieca:  stojący

Rozmiar szyby w drzwiczkach:

346х322 mm

Ilość  kamieni:   140 kg

GeoS Qwadro Soft 9 

Zalecany rozmiar saun: 8-14 m3

Waga pieca : 22 kg

Napięcie zasi lania: 380 V

Wymiary (GxWxH) 330х330х910 mm

Montaż  pieca:  stojący

Sterowanie: Zewnętrzne,

wymagane PU

Moc:  9 kW

Ilość  kamieni:   80 kg

Zalecany rozmiar saun: 8-14 m3

Waga pieca : 22 kg

Napięcie zasi lania: 380 V

Wymiary (GxWxH) 375х375х930 mm

Montaż  pieca:  stojący

Sterowanie: Zewnętrzne,

wymagane PU

Moc:  9 kW

Ilość  kamieni:   90 kg

GeoS Rain Soft 9 

Piece
elektryczne 

Piece opalane
drewnem

KOSTЁR-GRID Relax 18 

Zalecany rozmiar saun: 8-16 m3

Waga pieca : 63 kg

Wymiary (GxWxH): 

 340х487х814 mm

Montaż  pieca:  stojący 

ładowany z sąs iedniego

pokoju

I lość  kamieni:   60 kg

parownik 

KOSTЁR DS Rain 16

 

Woda jest dostarczana

przez lejek wlewowy w

specjalnie wyposażony

kana ł  z rynną .  Wytworzona

w ten sposób para ma

wysoką  temperaturę  i  jest

bardziej miękka.

Technologia
 "Głęboka para"

 



 Do wyboru w

wyposażeniu

standardowym piece:

Piece wyposażone     

 są  w kamienie.

 PIEC

 –  na drewno Gri l lD

Aurora mini 

 –  piec elektryczny

Harvia Trendi 8 kW

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SAUNY

Jest to produkt

niezbędny do

zabezpieczenia

ściany w pobliżu

pieca oraz podłogi

pod nim.

 Płyta żaroodporna

Komin 2 metrowy o

średnicy: wewnątrz sauny

115 mm (1 metr) / zewnątrz

sauny 115/180mm (1 metr).

 Komin

– drewniane świerkowe               (z

zamkiem i kompletem kluczy),

– drewniane świerkowe

częściowo przeszklone                

 (z zamkiem i kompletem kluczy),

– szklane z zamkiem

magnetycznym (brak zamka na

klucz).

 Drzwi wejściowe
  Do wyboru:

Podłoga, wykonana z

drewna olchowego, którą

umieszczamy w każdym

pomieszczeniu. Można ją

wyjmować i myć poza

sauną.

 Blat podłogowy 
2 sztuki ławek wykonane        z

drewna 

 olchowego/osikowego.

 Ławki

Lampa jest

zamontowana  w

każdym

pomieszczeniu.

Podłączona do prądu

za pomocą tradycyjnej  

wtyczki.

 Lampa

Odwodnienia

zamontowane w saunie

pozwolą Państwu na

wygodne czyszczenie         

 i przemywanie

pomieszczeń bez obawy,

że zostanie w nich woda.

 Odwodnienie

Każda nasza sauna

wyposażona jest    

 w komplet

wywietrzników

stałych i

regulowanych.

 Wentylacja

Mając na uwadze

pracę drewna w

różnych warunkach

atmosferycznych

obejmy pozwalają

utrzymać

konstrukcje sauny w

zwartej całości.

 Obejmy

 W standardowym

wyposażeniu

znajduje się jedno

okno.

 Okno

 Półmetrowy daszek nad

wejściem do sauny

stanowi standardowe

wyposażenie sauny i jest

uwzględniony w cenie.

 Daszek

 Sauna w wyposażeniu

standardowym jest

impregnowana wewnątrz, oraz

(dwukrotnie) na zewnątrz

konstrukcji. Kolor gontu

bitumicznego oraz impregnacji

zewnętrznej dopasowujemy

indywidualnie na etapie

zamówienia sauny.

 Impregnacja/Malowanie/Gont



Impregnacja
wewnę t rzna
preparatem 

 Używamy sprawdzonych

dostawców impregnatu i  gontu,

aby zapewnić  d ługą  żywotność  

naszych saun.

Dwukrotna impregnacja

zewnętrzna preparatem

Vidaron.

KOLORY GONTU
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