KOUPACÍ SUDY

KOUPACÍ SUDY
KIRAMI
Koupací sud, označovaný také jako HOT TUB, je skvělou
alternativou bazénu nebo hydromasážní vířivky. Nabízí celoroční venkovní koupel v teplé vodě i tam, kde není k dispozici
přívod elektřiny. Oceníte jej na vlastní zahradě nebo u rekreačního objektu, který navštěvujete jen občas. Radost vám jistě
udělá vlastnoruční příprava romantické koupele. HOT TUB je
také velmi oblíbenou výbavou horských chat či apartmánů.

Finská společnost KIRAMI je největším výrobcem koupacích sudů v Evropě,
s velkým potěšením jsme proto kompletní sortiment KIRAMI zařadili také do
naší nabídky. Široká škála různých designů a provedení je zárukou snadné integrace koupacího sudu KIRAMI do jakéhokoliv prostředí. Ať už je to zahrada
chaty či chalupy nebo terasa u moderní novostavby, vhodný HOT TUB se u
nás jistě najde.

Ξ ORIGINAL

Kirami ORIGINAL

Tradice výroby dřevěných koupacích sudů je ve Finsku vyhlášená a série KIRAMI
Original z ní vychází. Pečlivě vybrané materiály a vysoká kvalita zpracování
jsou základem společným pro všechny modely série Original. Ať už zvolíte
celodřevěný koupací sud Woody nebo některou z variant s vnitřní plastovou
vložkou, bude to vždy opravdový finský HOT TUB
V řadě Original nabízíme tři celodřevěné sudy z borovice Thermowood a tři
varianty s vnitřní plastovou vložkou. Najdete zde prostorově úsporný sud Tiny
pro dvě osoby, ale také sud Woody L s dvoumetrovým průměrem, který pojme
až osm osob.

Ξ COMFORT
Perfektní kombinaci tradičního koupacího sudu a moderních prvků ocení nejen příznivci aktivního životního stylu. Řada KIRAMI Comfort je v naší nabídce
nejoblíbenější, najdete v ní nejen koupací sudy střední velikosti Cozy a Steady,
ale také modely Family, jako stvořené i pro velké rodiny.
V řadě Comfort nabízíme širokou škálu různých materiálů vnějšího obložení. Kromě různých druhů tradičního dřeva můžete zvolit také bezúdržbový
kompozit EcoPlank.

Kirami COMFORT

Ξ PREMIUM
V naší nejvyšší řadě KIRAMI Premium jsme koupání v horkém sudu pozvedli
na novou úroveň. Najdete zde všechny naše celodřevěné sudy WOODY v
provedení z výběrového červeného cedru s možností volby typu ohřevu.
Designovým unikátem je luxusní HOT TUB Pearly s příjemným vnitřním
povrchem v barvě Champagne a s možností jedinečného měděného obkladu
ME Copper.

Kirami PREMIUM
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Ξ CENÍK - AKTUÁLNÍ CENY PODLE NABÍDKY V NAŠEM E-SHOPU
Model

Popis

Cena vč. DPH

Original Chill

PV, 170/ 80 cm, MICU, smrk, 4 osoby

58.200 Kč

Original Tiny

PV, 202/ 74 cm, MICU, Thermowood, 2 osoby

63.600 Kč

Original Breezy

PV, 170/ 110 cm, CULT, smrk, 6 osob

71.400 Kč

Original Breezy

PV, 170/ 110 cm, CULT, kov, 6 osob

75.900 Kč

Original Hazy

PV, 170/ 107 cm, CULT, smrk, 6 osob

76.400 Kč

Original Woody Tiny

CD, 156/ 98 cm, MICU, Thermowood, 2 osoby

68.500 Kč

Original Woody M

CD, 170/ 95 cm, SUB, Thermowood, 6 osob

76.300 Kč

Original Woody L

CD, 200/ 95 cm, SUB, Thermowood, 8 osob

87.100 Kč

Comfort Family M

PV, 170/ 110 cm, CULT, smrk, 6 osob

84.700 Kč

Comfort Family M

PV, 170/ 110 cm, CULT, EcoPlank, 6 osob

Comfort Family L

PV, 200/ 110 cm, CUBE, smrk, 8 osob

107.900 Kč

Comfort Family L

PV, 200/ 110 cm, CUBE, EcoPlank, 8 osob

114.100 Kč

Comfort Steady

PV, 170/ 107 cm, MACU, Thermowood, 6 osob

Premium Woody Tiny

CD, 156/ 98 cm, MICU, červený cedr, 2 osoby

97.400 Kč

Premium Woody M

CD, 170/ 95 cm, CUBE, červený cedr, 6 osob

146.300 Kč

Premium Woody L

CD, 200/ 95 cm, TUBE-WOOD, červený cedr, 8 osob

185.100 Kč

Premium Pearly

PV, 170/ 107 cm, CUBE, EcoStripe, 5 osob

133.700 Kč

Premium Pearly

PV, 170/ 107 cm, CUBE, měď, 5 osob

164.100 Kč

89.600 Kč

92.500 Kč

Maloobchodní ceny obsahují DPH 21 % a v ceně je započtena doprava.

LEGENDA
PV = plastová vložka, CD = celodřevěný sud, D/V = průměr (délka)/ výška, topidlo, obložení, max. počet osob



Materiály a barevná provedení
› Nejvíce viditelnou částí koupacího sudu je vnější obložení a typ

zvoleného materiálu rozhoduje také o způsobu údržby. Základní
variantou dřevěného obkladu jsou smrková prkna (ST), která jsou z
výroby opatřena ochranným olejovým nátěrem.

›

Celodřevěné sudy nabízíme z materiálu Thermowood (v řadě Original)
nebo z červeného cedru (v řadě Premium). Oba tyto materiály jsou
dostupné také jako obložení sudů s plastovou vložkou.

›

Materiál Thermowood (TW) je přírodní borovice ošetřená speciálním
postupem při velmi vysoké teplotě, který zajistí odolnost dřeva proti
hnilobě a dřevokazným houbám. Červený cedr (RC) je překrásné dřevo
prémiové kvality s velmi dobrou přirozenou odolností.

›

V řadě Comfort dále nabízíme bezúdržbový kompozit EcoPlank (EP)
s hladkým povrchem v barvě Night Black nebo Mocca. Ve stejných
barvách je v řadě Premium dostupný kompozit EcoStripe (ES) se
svislými proužky.

›

Kromě dřeva či kompozitu je možno pro obklad sudu zvolit také méně
tradiční materiál. Černý kovový kabinet (ME Black) je odolný proti
korozi a povětrnosti a nevyžaduje žádnou údržbu. Zcela jedinečný je
měděný obklad (ME Copper), dostupný výlučně pro sud Pearly z řady
Premium. Na povrchu tohoto ušlechtilého materiálu se časem vytvoří
zelená patina.

›

Pokud se u svého koupacím sudu rozhodnete pro plastovou vnitřní
vložku, zajistíte si nejen delší životnost a vyšší hygienu koupele,
navíc si můžete vybírat z různých barevných odstínů a kombinovat s
barevným tónem vnějšího obložení.

Koupací sudy KIRAMI můžete nejvýhodněji zakoupit přímo
v našem e-shopu, kde také najdete dostupné kombinace
materiálů, topidel a různé barevné varianty

Ξ ZÁRUKY SUDY KIRAMI
5 let platí prodloužená záruka na vodotěsnost skořepiny
2 roky platí záruka na veškeré instalace, vybavení a komponenty včetně
ohřevu

V ceně každého našeho koupacího sudu je odpovídající topidlo vyráběné ve vlastním závodě KIRAMI. Používaný materiál je prvotřídní slitina AlMg3 zaručující
skvělý přenos tepla. Ke koupacím sudům KIRAMI nabízíme také celou řadu doplňkového vybavení: sudy s plastovou vložkou je možno vybavit LED osvětlením,
dokoupit lze zakrytí či vnější schůdky, objednat je možno také propojení na externí filtraci.

Celou nabídku včetně aktuálních cen najdete v našem e-shopu.



info@baspa.cz



+420 602
777 099
545 687
067
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