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Bouwpakket Blokhutten  
Bruto prijsniveau Benelux - 2020 

 
    
 
 
 
 
 
 

   TIJA 
 

(vuren stammen)     (kelo stammen) 

 
Onze buitensauna’s worden handgemaakt van ruwe stammen uit vuren of KELO.  

Het geheel wordt als bouwpakket geleverd, inclusief alle bevestigingsmiddelen.  
We gaan uit van 2 soorten ‘standaard’ buitensauna blokhutten, de TIJA en SANDA  

De maatvoering kan in overleg tegen meerprijs worden aangepast.  

 

TIJA   = 2,5 x 2,75 x 2,6m (lxbxh - hart op hart maat)  

 
Prijs model TIJA in ruwe logs 200-270mm doorsnede  

- Vuren/grenen logs : €   7.570,-   ex btw 

- KELO logs   :     € 11.675,-   ex btw 
 

 
De levering binnen dit prijsoverzicht omvat: 

- Een houten casco van het doe-het-zelf bouwpakket  

(voor montage door Loghuis, zie laatste bladzijde) 

- een enkel-laags dakbeschot uit overnaadse delen  

- saunabanken en kozijnen (1 raam en 1 deur)  

- tekeningen voor opbouw 

- incl. transport (Benelux - excl. afladen) 

- ex. saunakachel (zie keuzeopties laatste bladzijde) 

- ex. dakbedekking (zie keuzeopties laatste bladzijde)  

- verwachte levertijd: 8 weken (te overleggen) 

 

- meerprijs extra geïsoleerde dakconstructie 100mm (platen/sporen),  

incl. 100 mm glaswol isolatie : € 875,- 

 

Prijzen exclusief 21% BTW, geldig tot 31 dec 2020. 
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Bouwpakket Blokhutten  
Bruto prijsniveau Benelux - 2020 

 
 
              SANDA                                  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De maatvoering kan in overleg tegen meerprijs worden aangepast.  

 

 
SANDA  = 4 x 2,75 x 2,6m (lxbxh – hart op hart maat)   

 

Prijs model SANDA in ruwe logs 200-270mm doorsnede 
- Vuren/grenen logs :   € 10.995,-  ex btw 

- KELO logs    :    € 16.495,-  ex btw 
 

De levering binnen dit prijsoverzicht omvat: 

- Een houten casco voor een het doe-het-zelf bouwpakket  

(voor montage door Loghuis, zie laatste bladzijde) 

- een enkel-laags dakbeschot uit overnaadse delen  

- saunabanken en kozijnen (2 ramen en 2 deuren) en bankjes in voorportaal 

- tekeningen voor opbouw 

- incl. transport (Benelux - excl. afladen) 

- ex. saunakachel (zie keuzeopties laatste bladzijde) 

- verwachte levertijd: 8 weken (te overleggen) 

 

- meerprijs extra geïsoleerde dakconstructie 100mm (platen/sporen),  

incl. 100 mm glaswol isolatie : € 995,- 

 

Prijzen exclusief 21% BTW, geldig tot 31 dec 2020. 
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MEERPRIJZEN TIJA/SANDA - 2020 
 

Saunakachels  

 

- De TIJA en SANDA worden standaard geleverd zonder kachel.  

 In overleg kan een elektrische kachel, houtkachel of infrarood worden geleverd worden:  

 

- Indicatieprijs HARVIA Senator 10,5kW elektrische kachel,    €    895,- 

  voorzien van Griffin besturing, inclusief stenen  

 

- Indicatieprijs HARVIA M20 PRO houtkachel,      € 1.145,- 

  voorzien van RVS kachelpijp en dakdoorvoer 

 

Montage (basismodel) 

 

- Indicatieprijs montage TIJA,         € 3.900,- 

  exclusief evt. reis en verblijfskosten en kosten voor een hefwerktuig 

 

- Indicatieprijs montage SANDA,               € 4.900,- 

  exclusief reis en verblijfskosten en kosten voor een hefwerktuig 

 

- Bouwbegeleiding door een Loghuis expert, per dag (8u)   €    360,- 

  exclusief reis en verblijfskosten 

 

Dakbedekking  

 

- Bitumen shingles voor model TIJA, incl. dakhout    €    725,- 

- Dakpannen voor model TIJA       €    795,- 

- Sedum * dakbedekking voor model TIJA      € 1.695,- 

 

- Bitumen shingles voor model SANDA, incl. dakhout    €    945,- 

- Dakpannen voor model SANDA       € 1.195,- 

- Sedum * dakbedekking voor model SANDA     € 2.275,- 

 

*  Levering van materialen voor een Sedumdak, bestaat uit; EPDM rubberfolie,  

   Sedum trays incl substraat, Grind (voor de randen) 

   Montage: € 350, ex btw (TIJA);   € 500, ex btw (SANDA) 

 

Extra 

 

- Houten vloer op ribben voor een betonfundering tbv TIJA   €   650,- 

- Houten vloer op ribben voor een betonfundering tbv SANDA   €   875,- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen zijn exclusief 21% BTW, geldig tot 31 dec 2020. 


