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Aceste modele de sobe cu lemne pentru sauna sunt realizate de către noi pentru a 

propune o alternativă de a nu depinde de energia electrică sau gaz. Conceptul acestor 

modele ne permite să  folosim soba în două încăperi. Corpul sobei se află în interiorul 

saunei iar usa camerei de combustie este pozitionată în afara sa, cu ajutorul tunelului 

(min.15mm max.280mm.) care ne permite de a alege distanta de a separa totul cu un 

perete anti incendiu. În asa fel avem în sala de relaxare o vedere panoramică a flăcării, 

precum am sta în fata unui semineu, datorita sticlei de ceramică rezistentă la soc termic. 

Manerul din inox forat ne va permite sa il putem atinge oricand, deoarece el va fi mereu 

rece. Soba este placata cu piatră în jurul ei cu o lătime de 30 mm pentru a ne proteja de 

căldura directă a sobei, mentinând în asa fel temperatura în corpul  sobei, iar pietrele ce 

se află în interiorul sobei ating cu usurinta temperaturi de până la 460 C°.  
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KLV RT P: aceasta sobă cu lemne pentru sauna, este o variantă cu piatra închisă. Atinge 

temperaturi între 90/100 C° într-un timp de 1,30 min si are capacitatea de a mentine stabila 

temperatura si aburul pentru aproximativ 4 ore. Finisajul poate fi realizat în otel vopsit sau 

piatră naturală serpentin.  

 

 

 

Caracteristici Valori KLV RT20P KLV RT35P              

Diametru evacuare fum  mm 140 140 

Lungimea tunelului  mm 300 300 

Volumul încălzit  mᶟ 22                 35 

Consum lemne / putere (min-max) kg 1-4 1-7 

Dimensiuni  mm 1030 x 560 x 560 1140 x 620 x 620 

Grosime perete camera combustie mm 5 5 

Greutate soba Kg 353 485 

Putere temica kw 16 28 

Garantie ani . 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        


