Pirts buss
Pirts Buss, kas izstrādāts pēc Caravan idejas, kļūst arvien populārāks mūsu klientu vidū. Galvenie
iemesli ir plašā pirts un ergonomiskā viesistaba; Turklāt, ir iespēja uzstādīt arī dušas kabīni pirts
busā. Atkarībā no izvēlētā lieluma, līdz 10 cilvēkiem var baudīt pirti uzreiz.
Pirts buss ir lieliska izvēle tiem, kas vēlas pērties un pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem,
pavadot viesistabā. Pirts buss ir 2.3 m platumā un tiek ražoti no 3.5 m līdz 5.9 m garumā un 2.6
m augstumā.
Standarta komplekts ietver: busu sienas klātas ar šindeļi, krāsa pēc Jūsu izvēles - melna, sarkana,
zaļa vai pelēka; koka sānu durvis ar dubulto stikla lodziņu, koka rokturis un slēdzene; grīda no 28
mm priedes koksnes dēļiem; dubultā stiklojuma atverams neliels logs autobusa aizmugurē
(atpūtas telpa); 2 rūdīta stikla dubultā stikla logi busa pirts telpā; rūdīta tonēta stikla durvis, kas
atdala pirti un viesistabu / ģērbtuvi; 2 soliņi (leņķī vai taisni) pirts telpā izgatavoti no Apses vai
Melnalkšņa un 2 pārnēsājamie solini par kāju balstu (saunā ar leņķa soliem); karstumizturīgas
plāksnes zem sildītāja / krāsns.
Ir pieejami arī sekojoši pirts telpas piederumi: galvas balsts, koka spainis, koka kauss, termometrshigrometrs, pirts lampa un tās vāks, drēbju pakaramais, muguras balsts, aizsargājošs žogs un
ūdens tvertne malkas sildītājiem.
Pirts autobusi tiek ražoti ar platumu 2.3 m, kas ļauj no rūpnīcas līdz galapunktam piegādāt pilnībā
samontētu produktu ar kravas automašīnu. Tomēr klients var iegādāties preci arī nesaliktu un
salikt to plānotajā vietā, ievērojot sniegtos rokasgrāmatas norādījumus.

Materiāli,kas lietoti ražošanā
Priedes koksne un termo-koksne
Pirts busi tiek ražoti no priedes koksnes vai termo-koksnes, ar sienu biezumu 46 mm. Koksne
tiek piegādāta no visā pasaulē labi pazīstama ražotāja Stora Enso. Piegādātā koksne ir licencēta
ar FSC un PEFC sertifikātiem.

Bitumena šindeļi

Pirts busa jumta segumam, tiek izmantoti Finish ražotāja Icopal SBS modificēti un ar stikla šķiedru
120 g / m² pastiprināti bitumena šindeļi. SBS modifikācija palielina šindeļa membrānu elastību,
pielietojuma izturību. Tas nodrošina arī lielisku jumta noturību.

