
Kodas Pavadinimas Kaina Bendras aprašymas

Svoris, 

kg Nuotraukos

PS170197 Sauna-kubilas 1.7 m/ Ø 1.97 m 1.300,00 € 600

PS240197 Sauna-kubilas 2.4 m/ Ø 1.97 m 1.690,00 € 900

PS240227 Sauna-kubilas 2.4 m/ Ø 2.27 m 1.820,00 € 1000

PS300197 Sauna-kubilas 3.0 m/ Ø 1.97 m 1.950,00 € 1200

PS300227 Sauna-kubilas 3.0 m/ Ø 2.27 m 2.080,00 € 1400

PS350197 Sauna-kubilas 3.5 m/ Ø 1.97 m su prieškamb. 2.600,00 € 1400

PS350227 Sauna-kubilas 3.5 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 2.834,00 € 1600

PS400197 Sauna-kubilas 4.0 m/ Ø 1.97 m su prieškamb. 2.860,00 € 1600

PS400227 Sauna-kubilas 4.0 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 2.860,00 € 1800

PS450197 Sauna-kubilas 4.5 m/ Ø 1.97 m su prieškamb. 2.899,00 € 1900

PS450227 Sauna-kubilas 4.5 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 2.925,00 € 2100

PS480197 Sauna-kubilas 4.8 m/ Ø 1.97 m su prieškamb. 2.964,00 € 2000

PS480227 Sauna-kubilas 4.8 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 2.990,00 € 2200

PS600227 Sauna-kubilas 6.0 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 3.510,00 € 3000

TS170197 Sauna-kubilas 1.7 m/ Ø 1.97 m 1.690,00 € 600

TS240197 Sauna-kubilas 2.4 m/ Ø 1.97 m 2.405,00 € 900

TS240227 Sauna-kubilas 2.4 m/ Ø 2.27 m 2.535,00 € 1000

TS300197 Sauna-kubilas 3.0 m/ Ø 1.97 m 2.665,00 € 1200

TS300227 Sauna-kubilas 3.0 m/ Ø 2.27 m 2.990,00 € 1400

TS350227 Sauna-kubilas 3.5 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 3.900,00 € 1600

TS400227 Sauna-kubilas 4.0 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 4.095,00 € 1800

TS450227 Sauna-kubilas 4.5 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 4.225,00 € 2100

TS480227 Sauna-kubilas 4.8 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 4.290,00 € 2200

TS600227 Sauna-kubilas 6.0 m/ Ø 2.27 m su prieškamb. 4.940,00 € 3000
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Sauna pagaminta iš termomedienos. Sienelės storis 46 

mm. Stogas - "Icopal"Bituminės čerpės (juoda, 

raudona arba žalia spalvos). Galimybė pasirinkti 

medines čerpes. Pušinės durys su grūdintu dvigubu 

stiklu, medine rankena ir užraktu. 2 grūdinto dvigubo 

stiklo langai (rudos spalvos) priekyje arba nugaros 

pirties pusėje. Suoliukai - drebulės arba juodalksnio. 

Paruošta vieta pečiui su karščiui atspariom plokštėm. 

Viduje grūdinto stiklo durys (saunose su 

prieškambariu). Galimybė turėti 0,6m terasą.

GAMINIŲ KAINORAŠTIS
2016.03.05

Sauna (pirtis)-Kubilas

Sauna kubilas, pagamintas iš pušies 

medienos. Sienos storis 46 mm. Stogo danga- 

"Icopal" Bituminės čerpės (juoda, raudona 

arba žalia spalvos). Galima pasirinkti medines 

čerpes. Pušies durys su grūdintu dvigubu 

stiklu, medinėm rankenom ir spyna. 2 

grūdinto dvigubo stiklo langai (rudos 

spalvos)priekyje arba nugarinėje saunos 

pusėje. Suoliukai- iš drebulės arba 

juodalksnio. Paruošta vieta pečiui su karščiui 

atspariom plokštėm. Galimybė turėti 0,6 m 

terasa.
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* Pečius nėra įtrauktas į saunos-kubilo kainą. Pasirinkite norima pečių iš kaininko.
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Kodas Pavadinimas Kaina Bendras aprašymas

Svoris, 

kg Nuotraukos

SP240300 Saunos namukas 2.4 m x 3.0 m 2.210,00 € 1400

SP240400 Saunos namukas 2.4 m x 4.0 m 2.730,00 € 2100

SP240480 Saunos namukas 2.4 m x 4.8 m 2.860,00 € 2200

PC240300 Poilsio namukas 2.4 m x 3.0 m 2.015,00 €

Pagaminta iš 46 mm storio pušų medienos 

plokščių(grindys ir sienos). Bituminės dangos 

stogas, 1 dvigubo stiklo atsidarantis langas 

galinėje sienoje, prancūzų stiliaus dvigubo stiklo 

durys su spyna ir standartine rankena. Papildomai 

galima užsisakyti baldus (neįtraukta į kainą).

1400

PC240400 Poilsio namukas 2.4 m x 4.0 m 2.470,00 € 2100

PC240480 Poilsio namukas 2.4 m x 4.8 m 2.795,00 € 2200
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Dviejų kambariukų pirtelė (sauna), pagaminta 

iš pušų medienos plokščių, 46 mm storio. 

Stogas dengtas bitumine danga. Medinės 

grindys ir sienos. Prancūziško stiliaus 

dvigubo stiklo durys su spyna ir standartine 

rankena. 4 mediniai suoliukai viduje. 

Paruošta vieta pečiui su karščiui atspariom 

plokštėm. Tarp pirties ir persirengimo 

kambario yra grūdinto stiklo durys.  Pečius 

nėra įtrauktas į saunos kainą. Pasirinkite 

norimą pečių iš kaininko.

Dviejų kambariukų namukas, pagamintas iš pušų 

medienos plokščių, 46 mm storio. Stogas dengtas 

bitumine danga. 1 dvigubo stiklo atidaromas 

langas, prancūzų stiliaus dvigubo stiklo durys su 

spyna ir standartine rankena. Papildomai galimi 

baldai (neįtraukta į kainą): 1 dvigulė lova, 3 suolai (1 

iš jų gali būti pratęstas miegoti) ir 1 staliukas. Kaina 

200-250 euro.

Poilsio namukai

Poilsio namukas - SAUNA (pirtis)
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Kodas Pavadinimas Kaina Bendras aprašymas

VEG4.5 Harvia Vega BC45, 4.5kW 400V 3N 300,00 €

VEG6 Harvia Vega BC60, 6kw 220v-400v
300,00 €

VEG8 Harvia Vega BC80, 8kw 220v-400v 312,00 €

VEG9 Harvia Vega BC90, 9kw 220v-400v 324,00 €

CLU1 Harvia Club 13.5, 13.5kw 220v-400v 840,00 €
Pirties krosnelė didesnėms pirtims, pastatoma ant grindų. Pritaikyta ilgam 

veikimui - gali šildyti nuo ryto iki vakaro. Išorės ir vidaus apdaila - 

nerūdijantis plienas. Reikalingas atskiras valdymo pultas Harvia CG170. 

HM3 "Harvia M3" 456,00 €

Stilingos klasikinės konstrukcijos krosnelės, skirtos nedidelėms šeimyninio 

naudojimo pirtims. Greitai įkaistančios, palaiko efektyvią oro cirkuliaciją. 

Išorės apdaila dažyta juodai, viršutinis apvadas ir priekinė krosnelės dalis - iš 

nerūdijančio plieno. Galima prijungti vandens šildymo baką, montuojamą ant 

dūmtraukio. Rekomenduojamas saunos dydis yra 4,5-13 m
3
.

HM3SL
"Harvia M3 SL" 13kw

(su išorine pakūra)
600,00 €

SL modelis yra skirtas žmonėms, kurie nori patogiai šildyti pirtis iš kito 

kambario ar už saunos ribų.Tinka pirtims nuo 4,5 m3 iki 13 m3.

HPRO  "Harvia Pro 20" 576,00 €

Galingos klasikinės konstrukcijos krosnelės. Greitai įkaistančios, palaiko 

efektyvią oro cirkuliaciją. Pradegimui atspari konstrukcija su net 10mm storio 

pakuros viršutine plokšte, reguliuojamos kojelės, leidžiančios reguliuoti 

krosnelės aukštį 30  mm ribose, jungiant kaminą ar esant nelygioms grindims. 

Išorinis dūmtraukio vamzdžio išėjimo skersmuo Ø115mm, galima prijungti 

vandens šildymo baką, montuojamą ant dūmtraukio.Rekomenduojamas saunos 

dydis yra 8-20m
3
.

*Malkomis kūrenamo pečius susideda iš: pečiaus, akmenų ir kamino.

*Elektrinis pečius susideda iš: pečiaus, sujungimai ir akmenys.

PEČIAI

www.laukokubilai.lt - www.nordtub.lt - info@nordtub.lt - +37061040493

Pakabinama ant sienos šildytuvas su šone, viršutinėje dalyje įmontuotu 

valdymo pultu (termostatas ir laikmatis 4+8h). Žema krosnelė, ypač tinka 

pirtims su dviejų pakopų gultais.  Išorės apdaila iš nerūdijančio plieno, skirta 

greitam temperatūros pakėlimui ir išlaikimui. Veikiantys jungikliai dedami 

ergonomiškai viršutinėje dalyje, ant šildytuvo, kur paprasta naudoti.
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Nuotraukos
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