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OFERTA HANDLOWA 
 

BALIE 
BALIA Z PIECEM 
ZEWNĘTRZNYM 

BALIA Z PIECEM 
ZINTEGROWANYM 

BALIA Z PIECEM 
GAZOWYM 

BALIA Z PIECEM 
ELEKTRYCZNYM 

BALIA DUŻA Z PIECEM 
ZEWNĘTRZNYM 

BALIA DUŻA Z PIECEM 
ZINTEGROWANYM 

BALIA OWAL 
(2-OSOBOWA) 

Brutto: 8 400zł 
Netto: 6 829,27zł 

Brutto: 9 700zł 
Netto: 7 886,18zł 

Brutto: 11 500zł 
Netto: 9 349,59zł 

Brutto: 12 100zł 
Netto: 9 837,40zł 

Brutto: 13 200zł  
Netto: 10 731,71zł 

Brutto: 18 819zł 
Netto: 15 300zł 

Brutto: 6 800zł 
Netto: 5 528,46zł 

Wymiary balii:  
-wysokość: 97 cm 
-średnica zewnętrzna: 2m 
-średnica wewnętrzna: 1,8m 

Wymiary balii: 
-wysokość: 1,20 m 
-średnica zew: 2,10m 
-głębokość: 1,10m  

Wymiary balii: 
-średnica zew.: 2,20m 
-średnica wew.: 2m 
-głębokość: 95cm 

Wymiary balii: 
-wysokość: 97 cm 
-wym.zew: 2mx1m 

Balia obita drewnem świerku skandynawskiego, z wkładem żywicznym akrylowanym. Metalowe elementy wykonane są ze stali nierdzewnej (kwasówski). Balia 
jest ocieplona pianą PUR. Każda balia jest kompletna, sprzedawana jako zestaw. Zestaw zawiera: balia wraz z piecem (w zależności od wybranego modelu), komin, 
przyłącza z zaciskami, obejmy, schodki, pokrywa. 

1. Kolory wkładów do wyboru: biały, niebieski, szary 
2. Kolory desek do wyboru z dostępnej palety 

 Wyposażenie: 
-osłona na komin 

Wyposażenie: 
-pokrywa termiczna 

Wyposażenie: 
-system hydromasażu 
-pokrywa termiczna 

Wyposażenie: 
-system 
napowietrzania  
-system hydromasażu  
-oświetlenie LED 

Wyposażenie: 
-system 
napowietrzania  
-system hydromasażu  
-oświetlenie 2 x LED 
- pokrywa termiczna  
-drewno termo 
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Kolory drewna do wyboru:

 

Przykładowe zdjęcia: 
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SPECYFIKACJA: BALIA OGRODOWA Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM 
Cena podstawowa: 8 400zł (brutto), 6 829,27zł (netto) 

Drzewo: 
-drzewo: świerk skandynawski 
-grubość: 2cm 
-*kolor: do wyboru według palety 
Wkład: 
-materiał: żywiczny  
-powłoka: akrylowa 
-*kolory: biały, niebieski, szary 

Wymiary balii: 
-wysokość: 97 cm 
-średnica zewnętrzna: 2m 
-średnica wewnętrzna: 1,8m 
 

Pozostałe: 
-ocieplenie: piankowe 
-schodki: świerk skandynawski (kolor jak bali) 
-pokrywa: żywiczna akrylowana (kolor jak 
wkład) 
-przyłącza z zaciskami 
-2 obejmy ze stali nierdzewnej (kwasówki) 

System grzewczy: 
-wymiary pieca: 
                              długość: 62 cm 
                              wysokość: 52 cm 
                              szerokość: 52 cm 
-czas nagrzewania: 3h 
-wysokość komina: 2 m 
-materiał: stal nierdzewna 
(kwasówka) 

Usługi dodatkowe**: (system – brutto – netto) 
system napowietrzania (12 dysz) 1800zł 1463,41zł 
system hydromasażu (6 dysz) 1800zł 1463,41zł 
oświetlenie LED 500zł 406,50zł 
pokrywa termo (10cm) 1500zł 1219,51zł 
system filtracji (filtr piaskowy) 1600zł 1300,81zł 
drewniana półka (1 szt) 100zł 81,30zł 
obudowa na filtr 800zł 650,41zł 
przyłącza do filtra (filtr własny)  400zł 325,20zł 
przedłużenie komina 130zł 105,69zł 
osłona na komin 350zł 284,55zł 
płyta ozdobna LED 1400zł 1138,21zł 

 

*Elementy w ofercie podstawowej- DO WYBORU  **Elementy płatne dodatkowo 

SPECYFIKACJA: BALIA OGRODOWA Z PIECEM ZINTEGROWANYM (WEWNĘTRZNYM) 
Cena podstawowa: 9 700zł (brutto), 7 886,18zł (netto) 

Drzewo: 
-drzewo: świerk skandynawski 
-grubość: 2cm 
-*kolor: do wyboru według palety 
Wkład: 
-materiał: żywiczny  
-powłoka: akrylowa 
-*kolory: biały, niebieski, szary 

Wymiary balii: 
-wysokość: 97 cm 
-średnica zewnętrzna: 2m 
-średnica wewnętrzna: 1,8m 
 

Pozostałe: 
-ocieplenie: piankowe 
-schodki: świerk skandynawski (kolor jak bali) 
-pokrywa: żywiczna akrylowana (kolor jak 
wkład) 
-przyłącza z zaciskami 
-2 obejmy ze stali nierdzewnej (kwasówki) 

System grzewczy: 
-czas nagrzewania: do 2h 
-wysokość komina: 2 m 
-materiał: stal nierdzewna 
(kwasówka) 
-osłona na komin 

Usługi dodatkowe**: (system – brutto – netto) 
system napowietrzania (12 dysz) 1800zł 1463,41zł 
system hydromasażu (6 dysz) 1800zł 1463,41zł 
oświetlenie LED 500zł 406,50zł 
pokrywa termo (10cm) 1500zł 1219,51zł 
system filtracji (filtr piaskowy) 1600zł 1300,81zł 
drewniana półka (1 szt) 100zł 81,30zł 
obudowa na filtr 800zł 650,41zł 
przyłącza do filtra (filtr własny)  400zł 325,20zł 
przedłużenie komina 130zł 105,69zł 
ozdobny wzór na piecu 600zł 487,80zł 
płyta ozdobna LED 1400zł 1138,21zł 

 

*Elementy w ofercie podstawowej- DO WYBORU  **Elementy płatne dodatkowo 
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SPECYFIKACJA: BALIA OGRODOWA Z PIECEM GAZOWYM 
Cena podstawowa: 11 500zł (brutto), 9349,59zł (netto) 

Drzewo: 
-drzewo: świerk skandynawski 
-grubość: 2cm 
-*kolor: do wyboru według palety 
Wkład: 
-materiał: żywiczny  
-powłoka: akrylowa 
-*kolory: biały, niebieski, szary 

Wymiary balii: 
-wysokość: 97 cm 
-średnica zewnętrzna: 2m 
-średnica wewnętrzna: 1,8m 
 

Pozostałe: 
-ocieplenie: piankowe 
-schodki: świerk skandynawski (kolor jak bali) 
-2 obejmy ze stali nierdzewnej (kwasówki) 

System grzewczy zewnętrzny: 
-moc pieca 24KW 
-czas nagrzewania: 2-3h 
-piec zabudowany drewnem 
-wymiary: 93cm x 65 cm 
-wymaga butli gazowej! 
 

Usługi dodatkowe**: (system – brutto – netto) 
system napowietrzania (12 dysz) 1800zł 1463,41zł 
system hydromasażu (6 dysz) 1800zł 1463,41zł 
oświetlenie LED 500zł 406,50zł 
system filtracji (filtr piaskowy) 1600zł 1300,81zł 
drewniana półka (1 szt) 100zł 81,30zł 
obudowa na filtr 800zł 650,41zł 
przyłącza do filtra (filtr własny)  400zł 325,20zł 
przedłużenie komina 130zł 105,69zł 
osłona na komin 350zł 284,55zł 
płyta ozdobna LED 1400zł 1138,21zł 

 

Wyposażenie: 
-pokrywa termiczna 10cm 

*Elementy w ofercie podstawowej- DO WYBORU  **Elementy płatne dodatkowo 

SPECYFIKACJA: BALIA OGRODOWA Z PIECEM ELEKTRYCZNYM 
Cena podstawowa: 9 700zł (brutto), 7 886,18zł (netto) 

Drzewo: 
-drzewo: świerk skandynawski 
-grubość: 2cm 
-*kolor: do wyboru według palety 
Wkład: 
-materiał: żywiczny  
-powłoka: akrylowa 
-*kolory: biały, niebieski, szary 

Wymiary balii: 
-wysokość: 97 cm 
-średnica zewnętrzna: 2m 
-średnica wewnętrzna: 1,8m 
 

Pozostałe: 
-ocieplenie: piankowe 
-schodki: świerk skandynawski (kolor jak bali) 
-2 obejmy ze stali nierdzewnej (kwasówki) 

System grzewczy wewnętrzny: 
-moc pieca 10KW 
-czas nagrzewania: 3-4h 
 

Usługi dodatkowe**: (system – brutto – netto) 
system napowietrzania (12 dysz) 1800zł 1463,41zł 
oświetlenie LED 500zł 406,50zł 
system filtracji (filtr piaskowy) 1600zł 1300,81zł 
drewniana półka (1 szt) 100zł 81,30zł 
obudowa na filtr 800zł 650,41zł 
przyłącza do filtra (filtr własny)  400zł 325,20zł 
przedłużenie komina 130zł 105,69zł 
osłona na komin 350zł 284,55zł 
płyta ozdobna LED 1400zł 1138,21zł 

 

Wyposażenie: 
-system hydromasażu (6 dysz) 
-pokrywa termiczna 

*Elementy w ofercie podstawowej- DO WYBORU  **Elementy płatne dodatkowo 
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SPECYFIKACJA: BALIA OGRODOWA Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM -DUŻA 
Cena podstawowa: 13 200zł (brutto), 10 731,71zł (netto) 

Drzewo: 
-drzewo: świerk skandynawski 
-grubość: 2cm 
-*kolor: do wyboru według palety 
Wkład: 
-materiał: żywiczny  
-powłoka: akrylowa 
-*kolory: biały, niebieski, szary 

Wymiary balii: 
-wysokość: 1,20 m 
-średnica zewnętrzna: 2,10m 
-głębokość: 1,10m 

Pozostałe: 
-ocieplenie: piankowe 
-schodki: świerk skandynawski (kolor jak bali) 
-pokrywa: żywiczna akrylowana (kolor jak 
wkład) 
-przyłącza z zaciskami 
-2 obejmy ze stali nierdzewnej (kwasówki) 

System grzewczy: 
-czas nagrzewania: 4h 
-wysokość komina: 2 m 
-piec materiał: stal nierdzewna 
(kwasówka) 

Wyposażenie: 
-system napowietrzania (12 dysz) 
-system hydromasażu (6 dysz) 
-oświetlenie LED 

*Elementy w ofercie podstawowej- DO WYBORU   

SPECYFIKACJA: BALIA OGRODOWA Z PIECEM ZINTEGROWANYM -DUŻA 
Cena podstawowa: 18 819zł (brutto), 15300zł (netto) 

Drzewo: 
-drzewo: świerk skandynawski 
-grubość: 2cm 
-*kolor: do wyboru według palety 
Wkład: 
-materiał: żywiczny  
-powłoka: akrylowa 
-*kolory: biały, niebieski, szary 

Wymiary balii: 
-średnica zewnętrzna: 2,20m 
-średnica wewnętrzna: 2m 
-głębokość: 95cm 

Pozostałe: 
-ocieplenie: piana PUR 
-schodki: świerk skandynawski (kolor jak bali) 
-przyłącza z zaciskami 
-2 obejmy ze stali nierdzewnej (kwasówki) 
-metalowa rama 

System grzewczy: 
-piec wewnętrzny 
-czas nagrzewania: 3h 
-wysokość komina: 2 m 
-piec materiał: stal nierdzewna 316 

Wyposażenie: 
-system napowietrzania (12 dysz) 
-system hydromasażu (6 dysz) 
-oświetlenie 2 x LED 
- pokrywa termiczna (10cm) 
-drewno termo 

*Elementy w ofercie podstawowej- DO WYBORU   
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SPECYFIKACJA: BALIA OGRODOWA OWAL- 2 OSOBOWA 
Cena podstawowa: 6 800zł (brutto), 5 528,46zł (netto) 

Drzewo: 
-drzewo: świerk skandynawski 
-grubość: 2cm 
-*kolor: do wyboru według palety 
Wkład: 
-materiał: żywiczny  
-powłoka: akrylowa 
-*kolory: biały, niebieski, szary 

Wymiary balii: 
-wysokość: 97 cm 
-wym.zewn: 2m x 1m 

Pozostałe: 
-ocieplenie: piankowe 
-schodki: świerk skandynawski (kolor jak bali) 
-pokrywa: żywiczna akrylowana (kolor jak 
wkład) 
-2 obejmy ze stali nierdzewnej (kwasówki) 

System grzewczy: 
-wymiary pieca: 
                      długość: 62 cm 
                      wysokość: 52 cm 
                      szerokość: 52 cm 
-czas nagrzewania: 1h 
-wysokość komina: 2 m 
-materiał: stal nierdzewna(kwasówka) 

Usługi dodatkowe**: (system – brutto – netto) 
system napowietrzania (12 dysz) 1800zł 1463,41zł 
system hydromasażu (6 dysz) 1800zł 1463,41zł 
oświetlenie LED 500zł 406,50zł 
system filtracji (filtr piaskowy) 1600zł 1300,81zł 
drewniana półka (1 szt) 100zł 81,30zł 
obudowa na filtr 800zł 650,41zł 
przyłącza do filtra (filtr własny)  400zł 325,20zł 
przedłużenie komina 130zł 105,69zł 
osłona na komin 350zł 284,55zł 

 

*Elementy w ofercie podstawowej- DO WYBORU  **Elementy płatne dodatkowo 
 


