Prisliste for Saunatilbehør-DK's kvalitetsprodukter:
Bestillingsnumre for Kerkes hårdtbrændte keramiske saunasten:
Stentype: Mellemlægssten
Kuglesten
Tetrasten
Størrelse:
25 mm
V 25
35 mm
V 35
40 mm
V 40
50 mm
V 50
K 50
60 mm
K 60
70 mm
80 mm
K 80
90 mm
K 90
100 mm
K 100
110 mm
K 110
Mini
Tm
Små
Ts
Store
Tl
V xx = tykkelse
K xx = Diameter
Enhedspris pr. kg. inkl. fragt og moms:
kr. 65,00
Enhedspris pr. kg. ekskl. moms:
kr. 52,00
Enhedspris pr. kg. inkl. fragt og moms:
kr. 55,00 Ved køb
Enhedspris pr. kg. ekskl. moms:
kr. 44,00 over 80 kg.

Hvad bruges de forskellige stentyper til?
Mellemlægssten:
Til elektriske saunaovne uden separat stenkammer.
Lægges imellem rækkerne af varmelegemer i en tykkelse der passer til afstanden
imellem rækkerne af varmelegemer.

Serviceaftale med afkalkning og afvaskning af Kerkes stenene:
Eksempel på en enkelt mindre ovn:
Optagning, fugtning, afkalkning og afvaskning samt skylning, tørring og
genmontering af Kerkes sten i en mindre ovn (10-30 kg sten).
Den tomme ovn støvsuges og varmelegemernes funktion kontrolleres.
Ekskl. moms Inkl. Moms
Pris for 1. ovn (uden separat stenkammer)
kr. 1000,kr. 1250,Pris for 1. ovn (med separat stenkammer)
kr. 800,kr. 1000,Ved flere ovne inden for rækkevidden af en 40 m kabeltromle:
Pris for 2. ovn (uden separat stenkammer)
kr. 500,kr. 625,00
Pris for 2. ovn (med separat stenkammer)
kr. 400,kr. 500,00
Der til kommer kørsel efter statens takster.
Det er en forudsætning, at ovnen/stenene er afkølede så de kan håndteres
ved ankomsten.
Se mere udførlig prisliste + priser for større ovne her:
http://www.saunatilbehør.dk/Service%20priser.pdf

Udførelse af saunagus i klassisk stil eller moderne klassisk stil (med musik):

Udførelse af kvastnings ritual efter baltisk og russisk skik:
En personlig behandling med forvarmning, indmassering af saunahonning
fra hals til fødder, efterfulgt af slag med saunakvaste og afkøling.

Iøjnefaldende sauna gus skilt
Best. nr.

Klik på billedet og få en YouTube video, der viser hvordan det gøres!
Ekskl. Moms Inkl. Moms
Pris per påbegyndt time
kr. 200,kr. 250,Der til kommer kørsel efter statens takster.
OBS: En kvastning varer ca. 25-30 min i alt, så der kan udføres 1 stk/time

Kuglesten:
Til elektriske saunaovne med separat stenkammer og brændefyrede ovne.
Lægges i bunden af stenkammeret næsten op til overkanten.
Tetrasten:
Til alle ovntyper!
Lægges som næstøverste/øverste lag, så de pyramideformede sten med de
mange fordybninger, som giver en stor aktiv overflade, som kan nå at fordampe
gusvandet inden det når ned til varmelegemerne.
Store tetrasten (Tl) bruges til store/mellemstore ovne som 1. lag efter
kuglestenene/mellemlægsstenene. Der lægges normalt 1 lag af disse.
Små tetrasten (Ts) bruges til mellemstore/små ovne som 2. eller 1. lag efter
de store tetrasten eller kuglestenene/mellemlægsstenene. Der lægges normalt
et lag af disse.
Mini tetrasten (Tm) bruges som topsten til mellemstore/små ovne.

Vi sender en gusmester, som har fungeret som international og national
dommer, samt instruktør i adskillige sauna gusmesterkurser.
Ekskl. Moms Inkl. Moms
Pris per påbegyndt time inkl. Kørsel
kr. 200,kr. 250,Der til kommer kørsel efter statens takster.

ST01

Let at få øje på, fylder næsten ingenting, kan leveres med eget navn/logo
Kan leveres som lamineret eller printet på kraftigt vandfast polyesterpapir
Enhedspris pr. stk. inkl. moms:
kr. 39,00
Enhedspris pr. stk. ekskl. moms:
kr. 31,20

Gusmesterkursus:
Kursus i klassisk saunagus med fokus på behagelig gus, som får gæsterne
til at komme igen og anbefale din gus til andre.
Indhold: Saunarummets fysik, termik og mikroklima, samt lidt om ovntyper.
Æteriske olier og påhældning, vifteteknikker og opbygning af gussessionen.

Kvastnings kursus:
Kursus i de forskellige sauna kvastnings teknikker for enkeltpersoner, par og grp.
Indhold: Forberedelser i saunaen, kvastetyper, honning typer og deres brug.
Indvirkning på kroppe/huden/psyken, praktiske øvelser.
Kan udvides med kursus i binding af kvaste (egne kviste medbringes!).

Se i øvrigt nærmere beskrivelse i brochuren her:

Se i øvrigt nærmere beskrivelse og tidsplan i brochuren her:

Se lektionsplan med tider her:
Varighed: 7-8 timer afhængigt af deltagerantallet (3-6 foretrækkes)
Pris kr. 1.000,- per deltager + evt. kørsel til deling for hele holdet.
Prisen indeholder kursus, kursusmaterialer og bevis/diplom.

(Kommer senere!)
Varighed: 7-8 timer afhængigt af deltagerantallet (3-6 foretrækkes)
Pris kr. 1.000,- per deltager + evt. kørsel til deling for holdet.
Prisen indeholder kursus, kursusmaterialer, kvaste og bevis/diplom.

Speciel børste til rengøring af saunabænke. Den kommer ned imellem

Sortiment af æteriske olier fra Urtegaarden og Rento

staverne i bænken på grund af "mohikaner" frisuren!

Best. nr.

Best. nr.

Se hjemmesiden: https://www.saunatilbehør.dk/æteriske olier.htm

BA01

Fremstillet efter idé fra Saunatilbehør-DK af Blindes Arbejde!
Enhedspris pr. stk. inkl. moms:
Enhedspris pr. stk. ekskl. moms:

kr. 295,00
kr. 236,00

Enhedspris pr. stk. inkl. moms:

Se på hjemmesiden!
Varierer fra kr. 49,- til kr. 89,-

Saunatilbehør-DK (CVR nr. 35709185) v/
Michael Besnier Jensen
Vejlebrovej 136, 1. TV
2635 Ishøj
Fon: 22263505
www.saunatilbehør.dk
E-mail: info@saunatilbehør.dk
Saunatilbehør-DK's standard handelsbetingelser er gældende, hvor intet andet er aftalt. Se hjemmesiden!
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