
 

Fem store fordele hos Saunabutik 
- Vi har er listet fem store fordele ved at handle hos Saunabutik. Fordele som vi mener gør en forskel. 

 

1. Mange års erfaring 

Vi har haft med mange typer saunaer at gøre i en lang årrække, både med salg af saunaer, men også udlejning af 

saunaer, så vi kender til saunaer og vi har testet og afprøvet adskillige modeller henover årene, så vi forventer at 

kunne svare på nærmest alle tænkelige spørgsmål om den sauna du måtte være interesseret i, og vælger du at købe 

en sauna hos os, så forventer vi ligeledes, at kunne guide dig, hvis det bliver nødvendigt. 

 

 

2. Stort udvalg 

Et stort udvalg af saunaer har været vores mål, og det kan du nemt se ved selvsyn her på vores hjemmeside. Vi vil 

have en sauna til alle, uanset ønsker og krav. Skulle det ske, at vi ikke har en saunaer, som matcher dine behov og 

ønsker, så kontakt os, så skal vi se om ikke vi kan finde den til dig alligevel.  

 

 

 

 

3. De bedste producenter af saunaer udvalgt 

Fordi vi har mange års erfaring med saunaer, så ved vi også, hvor vi kan få saunaer i god kvalitet. Vi ved også hvor vi 

ikke bør indkøbe saunaer fra. Derfor har vi naturligvis kun de, efter vores mening, bedste saunaer på vores 

hjemmeside.  

 

 

 

4. Vi klarer ALT fra bestilling til levering 

Som du kan se og læse i en anden af vores filer her på hjemmesiden, så skal du ikke gøre andet end at finde den 

sauna du ønsker og så bestille den. Herfra tager vi 100% over, og koordinerer fragt og levering af saunaen med lokal 

kran vognmand til din have. Det bliver vel ikke meget nemmere        

 

 

 

 

5. Betal først dagen før levering 

Et saunakøb er naturligvis en større udskrivning for de fleste. Derfor handler det også om at have vished og 

sikkerhed for at saunaen ankommer som aftalt. Derfor har vi hos saunabutik et godt tilbud til alle købere af sauna: 

Bestil nu, og betal først saunaen dagen før levering. Dagen før, fordi du som køber kan få bekræftet, at saunaen er 

ankommet til en lokal kran vognmand, der dagen efter leverer din sauna til din have. Du har med andre ord 100% 

sikkerhed for at der er en sauna på vej til dig.  

 


