
Załącznik nr 1. 

Sauna MAZURY 

Specyfikacja materiałowa. 

1. Rzut obiektu małej architektury wraz z wymiarami 4.6m x 2.3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szczegóły techniczne: 

● wymiary obiektu na rzucie podane są bez deski elewacyjnej 
● boazeria wewnętrzna: świerk skandynawski, drewno klasy A 
● ławki w saunie: osika 
● oparcia pod plecy i głowę: osika 
● ocieplenie ścian: wełna mineralna + ekrany z foli paroizolacyjnej  
● ocieplenie podłogi: wełna mineralna + ekrany z foli paroizolacyjnej 
● dach jednospadowy ocieplony wełną mineralną 
● piec elektryczny 9KV 
● drzwi zewnętrzne szklane zamykane na zamek 
● drzwi wewnętrzne szklane 
● instalacja elektryczna i punkty świetlne 
● skrzynka z bezpiecznikami n 
● pokrycie dachowe: blacha stalowa + obróbka blacharska na krawędziach 
● rynna plastikowa z tyłu budynku 

 

 

Załącznik nr 2. 



Warunki montażu 

§1 

Kupujący zobowiązuje się do wcześniejszego przygotowania miejsca montażu sauny, wspólnie omówionego ze 

Sprzedającym, doprowadzenia odpowiedniego źródła zasilania (kabel 5-żyłowy 400v, tzw. "siła") oraz 

przygotowania podłoża. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że jest właścicielem terenu na którym będzie 

postawiony obiekt małej architektury dostarczany przez Dostawcę bądź posiada prawo do zarządzania niniejszą 

nieruchomością. 

§2 

Na towar zdefiniowany w formularzu zamówienia Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 36 

miesięcy. Gwarancji podlegają wady produkcyjne, konstrukcyjne oraz montażowe jeżeli taki montaż 

wykonywała ekipa ze strony Sprzedającego. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę ze 

specyfiki naturalnego materiału jakim jest drewno i nie będzie zgłaszał roszczeń związanych z naturalnymi 

procesami zachodzącymi w drewnie (m.in. schnięcie materiału, pojawianie się pęknięć, itp) 

§3 

Sprzedawca zobowiązuje się zmontować i uruchomić sprzedany towar w miejscu uzgodnionym z Kupującym w 

ramach kwoty określonej w formularzu zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się wykonać montaż za 

pośrednictwem swoich pracowników bądź osób trzecich działających w imieniu Sprzedającego - montaż 

wykonany będzie z należytą starannością oraz z pełną dbałością o mienie Kupującego znajdującego się w 

pobliżu miejsca montażu. 

§4 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z wyglądem zamówionego produktu, jego specyfikacją techniczną oraz 

układem i nie wnosi do nich zastrzeżeń.  

§5 

Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się uiścić całą należną kwotę wynikającą z formularza zamówienia 

najpóźniej do dnia zakończenia montażu. Za dzień zapłacenia przyjmuje się dzień w którym należność została 

zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Do momentu pełnej zapłaty towar pozostaje własnością Sprzedającego. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek w przypadku opóźnień w płatności a w 

momencie jej długotrwałego braku do demontażu dostarczonego obiektu. 

 

Niniejszy dokument wraz z formularzem zamówienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 Kupujący       Sprzedający 


