
SPECYFIKACJA TECHNICZNA BECZKI EXCLUSIVE 

 

 

 Jest to propozycja dla osób ceniących sobie 

wygodę, komfort, estetykę wykonania produktu 

jak również higienę oraz prostotę w 

użytkowaniu produktu. Beczka posiada 

wyprofilowany wkład polipropylenowy, dzięki 

czemu siedzenie w podczas kąpieli w gorącej 

wodzie staje się bardziej relaksujące.  

 

 

Beczka posiada wkład z włókna szklanego wykonanego z 3 warstw materiału. Wkład posiada ławeczki 

z wgłębieniem dzięki czemu siedzenie w beczce jest bardziej komfortowe. Siedziska posiadają 

wysokość oraz szerokość 30 cm. Nad piecem siedzenie usytuowane na wysokości 55 cm. Cały wkład z 

ławeczkami stopiony w jeden element, nie posiada żadnych łączeń - nie ma obaw, że beczka 

gdziekolwiek przecieknie. Wysokość beczki w środku: od podłogi do górnego rantu 85 cm.  

W beczce wmontowanych jest 12 dysz powietrznych jacuzzi oraz oświetlenie LED. Beczka posiada 

wypukłą plastikową przykrywę o wysokości około 30 cm. Obudowana deską świerkową o grubości 18 

mm. Podkład drewna z boku beczki, dzięki czemu palenie oraz użytkowanie balii staje się bardziej 

czystsze, przyjemne oraz bezpieczne. Komin posiada piękną oraz praktyczną osłonę zapobiegającą 

przed oparzeniem. 

W skład beczki wchodzi: 

- beczka z wkładem z włókna szklanego 

- 2 obejmy beczki  

- ławeczki wykonane z włókna szklanego 

- piec wewnętrzny z paleniskiem bocznym - NOWOŚĆ !!! 

- komin z daszkiem oraz osłoną zabezpieczającą 

- pokrywa beczki wypukła wykonana z włókna 

- odpływ wody 

- schodki do wejścia 

- system napowietrzania jacuzzi - 12 dysz powietrznych 

- oświetlenie LED 

 

Wkłady beczek dostępne są w białym, niebieskim lub szarym kolorze. 

 

     

 



 

    

   

 

CENNIK: 

 

Średnica Beczki Ilość osób Piec wewnętrzny Piec zewnętrzny Piec zintegrowany 

180cm 6-8 9000zl netto 9500zl netto 10000zl netto 

200cm 8-10 12000zl netto 125000zl netto 13000zl netto 

 

Odbiór  lub możliwość dostawy bani pod wskazany adres przez kupującego na terenie całego kraju. 

Cena transportu jest uzgadniana indywidualnie. 

   

Beczkę można zamówić osobno lub razem z jurtą. 

   

 

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas: info@jurty.com.pl lub zadzwoń: +48 791 331 491




