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VARIANT

MODELE

S1010 S2220H
S1212 S3020H
S1215R S2222
S1215L S2222R
S1515 S2222KL
S2520 S1515R 
S2520R S2015 
S2520L S2015R 
S2522 S2015L 
S2522R S2020 
S2522L S2020R 
S2522M S2220 
SUB2025R S2220R 
SUB2025L S2220L

Instrukcje monta¿u
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INSTRUKCJE MONTA¯U

Przed rozpoczêciem monta¿u nale¿y zapoznaæ siê z ni-
niejsz± instrukcj±. Wysoko¶æ saun Variant wynosi 2030 
mm (dziêki regulowanym nó¿kom mo¿e wynie¶æ  +20-
40 mm). Minimalna wysoko¶æ pomieszczenia, w którym 
chcemy zamontowaæ saunê wynosi 2150 mm.

Do monta¿u potrzebne s± nastêpuj±ce narzêdzia:
•	 m³otek
•	 wiertarka
•	 rêczny lub elektryczny ¶rubokrêt elektryczny
•	 pi³a o drobnym uzêbieniu
•	 miarka
•	 papier ¶cierny
•	 poziomica
•	 wiert³a (3,5 mm oraz 10 mm)
•	 taboret lub drabinka
•	 no¿yk (do otwierania kartonów lub ma³ych poprawek)

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna mo¿e byæ wykonana tylko przez 
wykwalifikowane osoby.

Uwaga:
•	 Drewno jest materia³em naturalnym i pomimo 

prawid³owego przechowywania mo¿e pêcznieæ, 
kurczyæ siê lub wypaczaæ. Dlatego niektóre partie 
monta¿u mog± wymagaæ u¿ycia si³y i/lub narzêdzi 
stolarskich np. ¶cisków. 

•	 Do monta¿u nale¿y u¿yæ ¶rub oraz gwo¼dzi 
znajduj±cych siê w zestawie.

•	 Przed wkrêceniem wkrêtów wszystkie miejsca ³±cze-
niowe powinny byæ nawiercone. Wiêkszo¶æ otworów 
zosta³o wykonanych w fabryce. 

•	 Pomieszczenie, w którym ma byæ zamontowana 
sauna powinno byæ suche. Istotne jest, aby zapewniæ 
dobry przep³yw powietrza w pomieszczeniu przed 
rozpoczêciem pracy. 

•	 Pozosta³e wewnêtrzne elementy sauny nie powinny 
byæ impregnowane. 

•	 Przepi³owane krawêdzie powinny byæ z³agodzone 
(zaokr±glone) papierem ¶ciernym.

•	 W razie potrzeby mo¿na zaszpachlowaæ powsta³e 
dziury, pêkniêcia, nierówne z³±czenia mieszanin± 
trocin i kleju.

•	 Zewnêtrzne ¶ciany sauny mog± zostaæ pomalowane 
specjalnym ¶rodkiem ochronnym do saun lub odpo-
wiednim lakierem. Powierzchnia taka jest ³atwiejsza 
w zachowaniu czysto¶ci. 

Ostrze¿enie!
Je¿eli w saunie zamontowany jest piec dwufunkcyjny 
(combi) lub inna wytwornica pary, to po zakoñczeniu 
pracy takich urz±dzeñ nale¿y upewniæ siê, ¿e sauna 
jest dobrze wysuszona. W tym celu przed ca³kowitym 
zakoñczeniem k±pieli w saunie nale¿y pozostawiæ 
pracuj±cy piec bez funkcji pary na oko³o 15–30 min. Rów-
nie¿ nale¿y pozostawiæ otwarte drzwi oraz wylot powie-
trza w saunie (wentylacja).

W przypadku kiedy dodatkowy zawór wentylacyjny 
(SOFT) nie zosta³ zamówiony wraz z sauna jako opcja, to 
mo¿na go zainstalowaæ ju¿ po monta¿u, w górnej czê¶ci 
¶ciany lub w suficie. 

Monta¿ coko³u
Cokó³ sauny skrêcamy u¿ywaj±c wkrêtów 4.5 x 45 mm. 
Przed skrêcaniem nale¿y upewniæ siê, ¿e cokó³ jest 
prawid³owo wypoziomowany (Rys. 2). 

Monta¿ ¶cian
Monta¿ elementów ¶ciennych rozpoczynamy od jednego 
z roku o k±cie 90°. WA¯NE! Monta¿ powinien zakoñczyæ 
siê w jednym z naro¿ników. Ostatni panel ¶cienny nale¿y 
przechyliæ na zewn±trz w taki sposób, ¿eby odpowiednio 
wpasowaæ w go w panele s±siednie. Panele nale¿y skrêciæ 
wkrêtami 4,5 x 45 mm, otwory s± ju¿ nawiercone. Do 
przybicia listew boazeryjnych (maskuj±cych) nale¿y u¿yæ 
gwo¼dzi 45 x 1,7 mm (Rys. 2 oraz 3). W przypadku kiedy 
ostatni naro¿nik nie mo¿e byæ spasowany od zewn±trz, 
nale¿y usun±æ profil ³±cznikowy z ostatniego panela 
¶ciennego (Rys. 3).

Uwaga! Monta¿ drzwi nie mo¿e zostaæ pozostawiony na 
sam koniec monta¿u.

Nale¿y równie¿ sprawdziæ od góry czy po³±czenia paneli 
¶ciennych s± szczelne.

Monta¿ sufitu
Po zakoñczeniu monta¿u ¶cian elementy sufitowe nale¿y 
u³o¿yæ na górze. Upewnij siê, ¿e dolne profile monta¿owe 
sufitu pasuj± do górnych profili ¶cian. 
•	 Stoj±c w ¶rodku sauny, do monta¿u sufitu nale¿y 

u¿yæ listew wykoñczeniowych (przysufitowych) 
(28 x 28 mm) oraz ¿ó³tych wkrêtów (4.5 x 45 mm) 
³±cz±cych ¶ciany z sufitem (Rys. 4). 

•	 Przed przykrêcaniem nale¿y sprawdziæ odpowiednie 
d³ugo¶ci listew.

•	 Listwy przysufitowe maj± nawiercone odpowiednie 
otwory dla wkrêtów. Natomiast w celu unikniêcia 
pêkniêæ w listwach boazeryjnych nale¿y przed monta¿em 
listew przysufitowych nawierciæ je wiert³em 3.5 mm.

•	 Listwy przysufitowe powinny byæ najpierw przykrêcone 
do ¶cian, pozostawiaj±c przerwê ok. 5 mm pomiêdzy su-
fitem, a listw± przysufitow±. Gdy ¶ruby s± przykrêcone 
do sufitu ten wtapia siê w ta¶mê uszczelniaj±c±, która 
biegnie wzd³u¿ górnej czê¶ci ¶ciany. 

Uwaga! Dotyczy monta¿u sauny typ S1010. Z powodów 
technicznych ³awki w saunie powinny byæ zamontowane 
przed monta¿em sufitu. 

Odpowiednia ¶ciana kabiny posiada specjalne otwory 
w celu przeprowadzenia instalacji elektrycznej do pieca 
oraz sterownika. Otwory te s± widoczne w górnym ele-
mencie konstrukcyjnym ¶ciany. 

Na zewnêtrznej ¶cianie znajduje siê ruchomy element 
boazeryjny umo¿liwiaj±cy pod³±czenie sterownika, na-
tomiast w ¶rodku usytuowany jest podobny element 
umo¿liwiaj±cy pod³±czenie pieca (Rys. 5). Je¿eli to ko-
nieczne, to nale¿y wywierciæ otwory na przewody elek-
tryczne w zdejmowanych elementach paneli. 

Otwór na przewód o¶wietlenia mo¿e byæ wywiercony 
uko¶nie przez górn± krawêd¼ elementu ¶ciennego lub 
bezpo¶rednio przez ¶cianê, jednak wtedy bêdzie widocz-
ny na zewn±trz (Rys. 6).

Otwory dla przewodów do oddzielnych czujników lub 
g³o¶ników powinny byæ przewiercone przez ¶cianê lub 
sufit. 
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Wlot powietrza w cokole (25 x 320)

Wentylacja powietrza (na zewn±trz, 80 x 160)

Obieg wentylacji

Wylot powietrza w ¶cianie (80 x 160)

Rysunek 1. Rozwi±zanie wentylacji w saunie 

Rysunek 2.

Monta¿ listew wykoñczeniowych, 
zewnêtrznych
Patrz Rys. 5. Przed monta¿em listew wykoñczeniowych 
(15 x 90) nale¿y upewniæ siê, ¿e przewody pod³±czeniowe 
pieca i o¶wietlenia zosta³y przeprowadzone i pod³±czone 
poprawnie.

Zacznij od przykrêcenia drewnianych kawa³ków 
uzupe³niaj±cych, pod listwami wykoñczeniowymi. Do 

ich zamontowania u¿yj wkrêtów 4.5 x 60 mm. Kawa³ki 
uzupe³niaj±ce nale¿y przykrêcaæ co oko³o 500–600 mm. 
Koñcowe na danej ¶cianie kawa³ki uzupe³niaj±ce powinny 
byæ przykrêcone jak najbli¿ej rogów b±d¼ k±tów kabiny. 

Dotnij listwy wykoñczeniowe do odpowiednich 
d³ugo¶ci. Do ich przykrêcenia u¿yj wkrêtów 3.2 x 45 mm.

DET 1

DET 2

DET 3

4,5 x 45

45 x 1,7

4,5 x 45

45 x 1,7

4,5 x 45

DET 1

DET 3

DET 2 Cokó³

£±czenie 
naro¿ne

£±czenie 
¶cienne

Wkrêty

Gwó¼d¼

Wkrêty

Gwó¼d¼

Wkrêt 
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Rysunek 5.

DET 2

DET 1

DET 2

DET 1

1,7 x 45 mm4,5 x 45 mm

Ostatni naro¿nik Ostatnie po³aczenie

Rysunek 3.

4,5 x 45 mm

4,5 x 45 mm5 mm 0 mm

1. 2. 3.

Rysunek 4.

4,5 x 60 mm

3,2 x 45 mm
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Monta¿ ³aw
Przykrêæ podparcia ³awy (32 x 90 mm) u¿ywaj±c wkrêtów 
6 x 70 mm. Rys. 7.

Uwaga! Przed przykrêceniem górnej ³awy L (krótszej) 
nale¿y oprzeæ na podparciach ni¿sz± ³awê. W przeciw-
nym razie w pó¼niejszej fazie monta¿u mo¿e byæ zbyt 
ma³o miejsca na monta¿ dolnej ³awy.

Pozosta³e informacje
Do przykrêcenia zasuwki I kratki wentylacyjnej u¿yj 
wkrêtów 4.5 x 45 mm. Zamocuj klakê do drzwi oraz os³onê 
pieca zgodnie z do³±czon± instrukcj±.

Rysunek 6. Umiejscowienie lampy oraz os³ony
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*

6 x 70 mm

Rysunek 7.

*) Uwaga! Wysoko¶æ ³awy w saunach   
 specjalnych musi byæ zweryfikowana  
 z rysunkiem.

Uwaga! Je¿eli zamierzasz zamontowaæ piec wisz±cy 
na ¶cianie z oknem to najpierw nale¿y zamontowaæ 
do³±czone drewniane podpory. Nastêpnie do podpór za-
mocuj piec.

Uwaga! Zda¿a siê, ¿e skrzyd³o drzwi nie pasuje po 
ca³ej d³ugo¶ci do futryny. Najczê¶ciej jest to wynikiem 
przesuniêcia siê dolnego coko³u sauny podczas ca³ego 
monta¿u. Nale¿y delikatnie skorygowaæ ewentualne 
odstêpstwa od prawid³owego ustawienia poprzez deli-
katne przesuwanie ca³ej kabiny, po ziemi i w odpowied-
nim kierunku.
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1. Sufit
2. Lampa
3. Kabel
4. ¦ciana
5. £awka

Pod ³awk± 

W rogu blisko 
sufitu
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Rysunek 8a.

4,5 x 45 mm
+ drewniane za¶lepki

4,5 x 45 mm

FORMULA

Rysunek 8b.

EXCLUSIVE

350 mm

330 mm

215 mm

4,5 x 45 mm
+ drewniane za¶lepki

4,5 x 45 mm

Monta¿ otoczenia ³aw 
(dolna czê¶æ ³awki)

4,2 x 50 mm

Monta¿ otoczenia ³aw 
(dolna czê¶æ ³awki)
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Rysunek 8c.

SOLAR
4,5 x 60 mm

4,5 x 45 mm
4,5 x 80 mm

350 mm

330 mm

4,5 x 45 mm
+ drewniane za¶lepki
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VENTURA
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4 mm

3 x 40 mm
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4,5 x 60 mm

4 x 30 mm (≈6 szt.)

4 x 60 mm

Rysunek 8d.

Rysunek 9.
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INSTALACJA LAMPY W SAUNIE

Ka¿da sauna wyposa¿ona jest w specjaln± lampê do 
sauny. Zaleca siê zainstalowanie lampy w saunie, chocia¿ 
nie jest to wymagane. Szczególnie w przypadku kiedy 
przez drzwi szklane wpada du¿o ¶wiat³a z s±siedniego 
pomieszczenia. 

Je¿eli Twoja sauna wyposa¿ona jest w oddzieln± 
jednostkê steruj±c± o¶wietleniem i lampa ma byæ za-
instalowana w saunie to nale¿y postêpowaæ wed³ug 
poni¿szych wytycznych:
•	 Lampa powinna byæ pod³±czona do o¶wietleniowej 

instalacji elektrycznej budynku i byæ pod³±czona 
do oddzielnego wy³±cznika. Wy³±cznik powinien 
byæ zainstalowany na zewn±trz sauny, zgodnie z 
przepisami elektrycznymi IEE.

•	 Napiêcie: 230/240 V, 1 faza
•	 ¯arówka: typ E14, zalecana moc 25–40 W (max. 40 W). 

¯arówka nie jest dostarczana z lamp±.
•	 Przekrój kabla zasilaj±cego: 2 x 1.5 mm2, odporno¶æ 

na temperaturê min. 70 °C.
Je¿eli to konieczne to nale¿y wywierciæ dziurê w ¶cianie 
drewnianej w celu przeprowadzenia kabla. Poni¿sze 
zdjêcia obrazuj± w jaki sposób nale¿y dokonaæ pod³±czeñ 
elektrycznych:

Uwaga! Pod³±czeñ elektrycznych mo¿e dokonywaæ 
tylko wykwalifikowany elektryk. Parametry elektryczne 
o¶wietlenia znajduj± siê na oprawie. Nale¿y dostosowaæ 
siê do tych oznaczeñ. Przed rozpoczêciem pod³±czania 
o¶wietlenia lub w trakcie serwisu nale¿y wy³±czyæ 
zasilanie.
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(Sufit H)

(Sufit HR)

(Sufit H)

(Sufit HL)

(Sufit H1, H2) (Sufit H1, H2)
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(Sufit H1, H2)

(Sufit H1, H2)(Sufit H1, H2)

(Sufit H1, H2) (Sufit H1, H2, H3)

(Sufit H1, H2)
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(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)

(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)

(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)
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(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)

(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)

(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)
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(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)

(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)

(Sufit H1, H2, H3) (Sufit H1, H2, H3)




