
Konsta valmis saunat ja aitat, hinnasto 2014 
 

Malli Hinta Suojakäsittely ulko- Palahuopakate  Terassin katon jatke Alapohjan eristys, Yläpohja lisäeristys, 

  osiin, väritön asennettuna 1200           1800 eristys 100 mm eristys 100 mm 

       

Konsta 7 4450 € 80 € 90 €     

Konsta 10 5990 € 120 € 130 €  100 € 110 € 

Konsta 12 6190 € 120 € 130 € 120 €             240 € 100 € 110 € 

Konsta 15 6990 € 120 € 150 € 140 €             280 € 130 € 140 € 

Konsta 19 8390 € 130 € 170 € 170 €             340 € 180 € Sisältyy vakiona 

Konsta 25* 9780 € 140 €   210 € Sisältyy vakiona 

       

       

Konsta 12 aitta 4190 €  130 € 120 €             240 € 180 € 110 € 

Konsta 15 aitta 4990 €  150 € 140 €             280 € 230 € 140 € 

Konsta 19 aitta 6490 €  170 € 170 €             340 € 300 € Sisältyy vakiona 

Konsta 25 aitta* 7950 €    340 € Sisältyy vakiona 

Kaikki hinnat sisältävät ALV 24% 

 
Valmis saunat ja aitat toimitetaan valmiiksi koottuina, höylähirrestä 70x145mm. Saunat varustettu Harvia kiukaalla, tyyppihyväksytyllä hormilla, 

22 litran hormisäiliöllä ja kiuaskivillä. * Konsta 25 toimitetaan kuten edellä, mutta terassin katto osina. 

 
Kiukaan kolmelle sivulle tuleva teräksinen suojaseinä 150€. Vakio palonsuojaus saunoissa Harvia palonsuojaseinä. 

 
Ovissa ja ikkunoissa lämpölasit, kaikki ikkunat aukeavia. (29x89 ikkunat eivät aukeavia, ovien vieressä ikkunat Konsta 10) 

 

Vakiomalleissa katemateriaalina on musta tai vihreä rullahuopa asennettuna, palahuopa musta. Mikäli sauna/aitta toimitetaan jatketulla terassilla, huopa 
irrallaan. 
 
Hintoihin lisätään rahti. 

 
Terassin katon jatko toimitetaan aina osina, sisältäen kaikki tarvittavat tarvikkeet, jatkon kokoaminen ei sisälly hintaan. Konsta 25 toimitetaan aina 

180 cm:n terassilla ja katon jatkolla.  

 
Valmis saunoissa ja aitoissa yläpohjan vakio eristys on 50 mm. Alapohja eristämätön. Saunamalleissa alapohjan eriste on saatavilla ainoastaan pukuhuoneen 

osalle. 
 

Vakiomalleissa kuusilauteet. Lisähintaan 240€ lauteet lämpökäsitellystä haavasta, sisältää selkänojan, kaiteen ja jakkaran. 


