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Koobassaunad B R A N D B O O K

Revonia koobassaunu valmistatakse 4 eri
nevast moodulist:
• 11,7 m2 suurune eeskojaga ja ristkü

likukujulise põrandaplaaniga moodul ning 
veelgi suurema ruumi saavutamiseks on 
mõeldud

• 9,7 m2 lisakambrimoodul
• 10,2 m2 ristkülikukujulise põrandaplaa

niga ristvõlvmoodul
• 4,5 m2 kuusnurkse põrandaplaaniga 

moodul eraldi leiliruumiks

Moodulite laekõrgus on 2,52,7 m. Pakutava
test moodulitest saab valida endale vajaliku 
suurusega ruumi. Samuti saab ristküliku
kujulise põrandaplaaniga mooduleid omava
hel liita nii pikemat kui ka lühemat külge pidi 
ja ühendada nendega kuusnurkse põranda
plaaniga mooduli.
Lisaks on võimalik suurematest ristvõlv
moodulitest kokku liita ka suurem sauna
kompleks.

asuKoha valiminE ja paigaldus

Sauna paigaldades on tähtis teada konk
reetse asukoha põhjavee olukorda. Koo
bassauna ei ole soovitatav paigaldada 
sügavamale piirist, kuhu kevadel ja sügisel 
tõuseb põhjavesi. revonia mooduleid saab 
tehnoloogiliselt paigaldada nii täiesti maa 
alla kui ka täielikult maa peale.
Enne saunamooduli paigaldamist tuleb val
mis teha vastav aluspind (pannakse paika 
revonia esindajaga) ning kui moodulid on 
objektil paika tõstetud, kaetakse koobas
saun mullaga. Katva pinnasekihi paksus on 
soovitavalt vähemalt 1 m.

moodulite kirjeldus
revonia moodulid toodetakse monoliitsest 
betoonist ning välispind kaetakse hüdroiso
latsiooniga (standardina suletud pooridega 
PUrvaht). Kõik puitdetailid on tehtud täis
puidust. nähtavale jäävad pinnad katame 
lubikrohviga.

Koobassauna eripära
revonia toodab võlvlaega koobassaunu, 
millel on võrreldes klassikalise saunaga 
kaks erinevust. Kuna revonia moodulid 
on võlvlaega, siis liigub soe õhk leiliruumis 
ühtlaselt ehk leili visates saavad kõik sau
nasolijad samaaegse leili. Teiseks, kuna 
tegemist on koobassaunaga, siis kestab leil 
tavalisest pikemat aega, sest soojus ei kao 
nii kergelt.

revonia kasutusvalmis sauna ehitus kestab koduõuel vaid ühe päeva. Sauna saab paigaldada nii maa alla, peale või ka nõlva sisse.
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B R A N D B O O K

soomE saun

Eriti tervisliku leiliga saun, sest võlvlagi 
muudab leili liikumise ruumis ühtlasemaks. 
Sauna siseviimistlus on naturaalne ja loo
duslik. Pinnasekihi soojamahutavuse tõttu 
on ka järgmisel päeval hea leili visata.

suiTsusaun

Suitsusaun on eriti väärikas saun, sest suit
susauna kombestik on maailma vaimse 
pärandi esindusnimekirjas. Suitsusaunaks 
sobib väga hästi võlvlaega leiliruum, mis 
mõnusalt leili jaotab, nii et saunalised saavad 
niiske ja kuuma massaaži. Revonia suitsu
sauna hooldamine on lihtne. 
Suitsusaun kestab mitu põlve.

vaid neljast moodulist on võimalik luua võlvhoone alates 4,5 m² kuni sadade ruutmeetriteni.

Eeskojaga kamber
Kaarvõlv 11,7 m2

lisakamber
Kaarvõlv 9,7 m2

Kuusnurkne
kamber
Kuppelvõlv 4,5 m2

Ristvõlvmoodul
Ristvõlv 10,2 m2

Laius 2450 mm
Sügavus 6000 mm

Laius 2450 mm
Sügavus 4400 mm

Laius 2378 mm
Sügavus 3973 mm

Laius 2450 mm
Sügavus 4560 mm
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