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Sauna maciça

BASIC MEDIUM
 imensões básicas: 194,5 x 156 x 204 cm
D
Dimensões interiores: 185 x 146,5 x 198 cm
Espessura da parede: 40 mm

Estimado cliente,
Antes de começar a trabalhar, verifique, com base na lista de peças, se todas as peças individuais foram efetivamente fornecidas. Se, excecionalmente, faltarem peças individuais, informe o seu distribuidor num período
máximo de 14 dias após a receção da cabina.

Conserve a guia de remessa, a fatura e o manual de montagem
para consultas posteriores.
Necessitará das seguintes ferramentas:
1 martelo com madeira suplementar (ou um martelo de borracha)
1 aparafusadora sem fios com pontas para parafusos em cruz e Torx
1 fita métrica de enrolar
1 broca Ø10 mm; 1 broca Ø3 mm
1 nível de bolha de ar
1 lápis de carvão
Para a montagem é necessária uma pessoa auxiliar! Recomendamos ainda
que realize a perfuração prévia dos furos para os parafusos.

!

A ligação elétrica só pode ser executada por um eletricista ou por uma pessoa
com formação equivalente.
As medidas podem variar ligeiramente.
Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
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Lista de peças BASIC MEDIUM
Parte da frente com porta de vidro
 elementos de parede 82,6 x 4 x 55,6 cm
2
(parte I – inferior reta)
2 elementos de parede – encaixe 96,2 x 4 x 55,6 cm
(parte II – superior)
1 tábua perfilada com entalhe para entrada
de ar 185 x 4 x 14,6 cm
1 tábua perfilada 185 x 4 x 13,6 cm
1 moldura de porta 178,3 x 73,5 x 4 cm
incl. porta de vidro
1 conjunto de puxadores da porta
2 anéis de plástico
Lado direito
 elemento de parede 154,5 x 4 x 96,2 cm
1
(parte I – superior reta)
1 elemento de parede 154,5 x 4 x 82,6 cm
(parte II – inferior)
Parte de trás
 elemento de parede 185 x 4 x 96,2 cm
1
(parte I – superior reta)
1 elemento de parede 185 x 4 x 82,6 cm
(parte II – inferior)

Teto
 elementos de teto 145,5 x 92 cm
2
2 barras de apoio para o teto 180 x 4 x 4 cm
2 barras de apoio para o teto 150 x 4 x 4 cm
1 barra de apoio para
o teto interior 145,5 x 8 x 1,5 cm
2 bancos 184 x 50 cm
2 barras de apoio para o banco 50 x 4 x 4 cm
2 barras de apoio para o banco 100 x 4 x 4 cm
1 apoio para a cabeça
1 grelha de proteção do aquecedor
2 unid. 46,5 x 56,5 cm
3 barras de retenção para grelha de proteção
do aquecedor (2 unid. 3 x 3 x 39 cm;
1 unid. 3 x 3 x 73 cm)
1 proteção de lâmpada
1 lâmpada sem fonte de luz
1 corrediça de ventilação
4 barras de fixação 204 x 8 x 1,5 cm
4 barras de fixação 68 x 8 x 1,5 cm
– ombreira de porta horizontal
4 barras de fixação 188,9 x 8 x 1,5 cm
– ombreira de porta vertical
1 barra de cobertura para cabos 150 x 4 x 3 cm
1 cabo de silicone – 3 m. lin.; 5 x 1,5 mm²
1 conjunto de material de montagem
1 manual de montagem

Lado esquerdo
 elemento de parede 154,5 x 4 x 96,2 cm
1
(parte I – superior reta)
1 elemento de parede 154,5 x 4 x 82,6 cm
(parte II – inferior)
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1. Em primeiro lugar, coloque o lado direito e a parede traseira
(parte I inferior reta) como indicado na Fig.1.1, de forma que
os parafusos fiquem visíveis do lado de fora. Aparafuse a parte
lateral à parede traseira. (parafusos 5 x 80) Proceda do mesmo
modo com o lado esquerdo. A parede traseira é montada entre
as duas faces exteriores.

Fig. 1.1
2. Agora, pegue na tábua perfilada frontal com a abertura
para as portas e coloque o elemento de parede direito estreito
sobre a mesma. (o elemento tem uma barra saliente na parte
inferior direita. Fig. 1.2) A seguir, aparafuse a tábua perfilada
inferior à barra a partir da frente (parafusos 3 x 40 – Fig.1.3)
e lateralmente à face exterior.
Fig. 1.2

Fig. 1.3
Proceda do mesmo modo com o elemento de parede esquerdo.
Neste momento, a cabina de sauna tem a aparência da Fig. 1.4.

Fig. 1.4
3. Verifique se a cabina de sauna está em ângulo reto, medindo
diagonalmente o comprimento em ambas as partes laterais.
(Fig. 1.5)
A medida das duas partes laterais tem de ser igual. (+/- 2 mm;)
Em seguida, utilize um nível de bolha de ar para verificar se
as partes laterais estão na horizontal, colocando-o no rebordo
superior da parte lateral.

Fig. 1.5
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4. Coloque a parte traseira e o lado esquerdo (parte II) sobre
a partes inferiores e aparafuse-as lateralmente. (parafusos 5 x 80)
Certifique-se de que não fica visível nenhum parafuso no interior.
Proceda do mesmo modo com o lado direito e com a parte da
frente. (Fig. 1.7)
Fig. 1.7

A sua cabina de sauna deve ter o seguinte aspeto neste momento.
(Fig. 1.6)

Fig. 1.6

5. Agora, coloque a tábua perfilada superior sobre a parte da
frente e aparafuse-a às partes laterais. (parafusos 3 x 40 – Fig. 1.8)

Fig. 1.8

6. No passo seguinte, fixe as barras de apoio para o teto de
9,5 cm às partes laterais desde o rebordo superior da parte
lateral até ao rebordo inferior da barra. (parafusos 4 x 70
– Fig. 1.9) A superfície arredondada das barras deve ficar
visível em baixo.
Fig. 1.9
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7. Quando as quatro barras estiverem montadas, pode colocar os
dois elementos de teto sobre as barras. (Fig. 1.10 + Fig. 1.11)
A seguir, aparafuse as partes do teto a partir de cima.
(parafusos 5 x 80)

Fig. 1.10

Fig. 1.11
8. Agora, monte as barras de apoio para o banco. Fixe as
barras de apoio para o banco inferiores de 4 x 4 x 100 cm
de comprimento a uma distância de 41 cm do chão até ao
rebordo superior da barra a ambas as partes laterais, do lado
esquerdo e direito da porta de vidro. (parafusos 4 x 70)
Rode as barras de forma que o rebordo redondo fique visível
a partir de cima. Monte as barras superiores mais curtas de
4 x 4 x 50 cm com o rebordo superior da barra a 86 cm do
chão. Rode estas barras de forma que o rebordo redondo fique
visível a partir de baixo. (Fig. 1.12) Depois, coloque os dois
bancos sobre as barras.

Fig. 1.12
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9. Para a iluminação da cabina, faça um furo com aprox.
10 mm de diâmetro no canto superior esquerdo ou direito,
através da parede traseira. A grelha de cobertura é fixada sobre
o canto com quatro parafusos depois da montagem da lâmpada. (parafusos 3 x 40 – Fig. 1.13)
A ligação da iluminação apenas pode ser efetuada por uma
empresa do setor elétrico certificada.

Fig. 1.13

10. Agora, coloque a porta de vidro com a moldura na abertura. Pode alterar a direção de abertura da porta da esquerda
para a direita rodando a moldura da porta de vidro 180°.
A moldura deve ficar alinhada com as partes laterais e não
pode sobressair. (parafusos 4 x 70 – Fig. 1.14)

Fig. 1.14
11. Aparafuse a moldura às paredes laterais. (parafusos 4 x 70
– Fig. 1.15) No lado da dobradiça, pode aparafusar a moldura à face exterior pelo furo do meio da dobradiça da porta
de vidro. (Fig. 1.16)
Fig. 1.15

Fig. 1.16
12. Para montar os puxadores, deslize a chapa de transferência
à altura dos orifícios do puxador na porta de vidro. Coloque um
encaixe de plástico nos orifícios da porta de vidro.

Fig. 1.17

Certifique-se de que o entalhe junto ao puxador se encontra no
lado da chapa de transferência. Introduza os dois parafusos na
parte perfurada do puxador e aperte com cuidado a contrapeça.
(Fig. 1.17)
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13. Depois de montar a porta, fixe as barras de cobertura.
Comece pela barra de cobertura frontal do lado esquerdo
da porta e, a seguir, fixe a segunda barra de cobertura sobre
o canto. (parafusos 3 x 40 – Fig. 1.18)
Proceda do mesmo modo com o canto direito. Em função da
necessidade, também pode ser fixada uma barra de cobertura
atrás, num lado visível.

Fig. 1.18
14. Agora, fixe a barra de cobertura interior e exterior à ombreira da porta e à parte lateral da porta. (parafusos 3 x 40)
A distância até à moldura da porta é de aprox.12 mm em todos
os lados. (Fig. 1.19)

Fig. 1.19
15. A sua sauna já está quase pronta. Aparafuse ainda as
barras individuais da grelha de proteção do aquecedor como
ilustrado na Fig. 1.20. (parafusos 3 x 40)

Fig. 1.20

Consulte as medidas para a montagem do aquecedor de sauna
nos manuais de montagem do aquecedor utilizado.
A ligação do aquecedor de sauna e do controlo apenas pode
ser efetuada por uma empresa do setor elétrico certificada.
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