saúde
e bem-estar
sauna • cabine de infra-vermelhos • banho turco

sauna

série

arca

instalação simples como o lego...
abEto nórdiCo
Baixo em resina,
crescimento lento,
durável e denso, contém
pequenos nós.

sauna em elementos Pré-montados • instalação simPles em 40 minutos

Construção em painéis de madeira maciça de abeto de alta qualidade com 39mm
de espessura.
luzes interiores
sistema de ventilação de ar
Portas e janelas de vidro translúcido
Bancos com 2 níveis de altura
204 cm de altura
ligação 230 volts
aquecedor modelo Cup de 3Kw

starter Kit inCluído
essências, balde e colher

mOdelOS e dimenSõeS
diSpOníVeiS

Arca exterior

interior de sauna Arca
195 x 195 mm

interior

Sauna Arca 1 | 129 x 118 cm
Sauna Arca 2 | 162 x 118 cm
Sauna Arca 3 | 173 x 129 cm
Sauna Arca canto 4 | 162 x 162 cm
Sauna Arca 7 | 195 x 195 cm

exterior

Sauna Arca ext. 1 | 129 x 118 cm
Sauna Arca ext. 2 | 162 x 118 cm
Sauna Arca ext. 3 | 195 x 162 cm

série

tana

toda a tecnologia numa sauna…
sauna em elementos Pré-montados • instalação simPles em 30 minutos

Construção em painéis de madeira hemlock com isolamento no interior.
rádio Cd
Controlo remoto
2 colunas de som no interior
luzes interiores
luzes exteriores
sistema de ventilação de ar
Portas e janelas de vidro translúcido
2 bancos com 2 níveis de altura
195 cm de altura
ligação 230 volts
aquecedor modelo Cup de 3Kw

hEmLoCk
muito resistente e densa esta
madeira é proveniente do
Canadá. distingue-se pela cor
avermelhada escura e uma
estrutura de grão fino. Pouco
resinosa e sem nós.

starter Kit inCluído
essências, balde e colher

mOdelOS e dimenSõeS
diSpOníVeiS

Tana Compact de canto

Tana Compact
121 x 131 cm

Tana Compact 1
122 x 183 cm

Tana Compact 2
213 x 195 cm

Tana Compact de canto
152 x 152 cm

série

charme

beleza natural e estilo luxuoso...
sauna em elementos Pré-montados • instalação simPles

abEto nórdiCo

Construção das paredes em módulos de madeira de 12,5mm e interior
em abeto nórdico.
materiais da mais alta qualidade, superfícies perfeitas, design moderno
com os mais recentes contrastes de cores.
uma excitante mistura de materiais tais como a madeira polida e vidro.
visão panorâmica através de amplos painéis de vidro.

Baixo em resina,
crescimento lento,
durável e denso, contém
pequenos nós.

luzes interiores
sistema de ventilação de ar
Portas e janelas de vidro translúcido
Bancos e encostos confortáveis em madeira Faia
198 cm de altura
aquecedor modelo Cup

mOdelOS e dimenSõeS
diSpOníVeiS

starter Kit inCluído
essências, balde e colher

Charme 1

6 Kw - 202 x 185 cm

Charme 2

8 Kw - 202 x 202 cm

Charme 3

8 Kw - 202 x 219 cm

sauna
série

ambiente

na dimensão que desejar...
abEto nórdiCo
Baixo em resina, crescimento
lento, durável e denso, contém
pequenos nós.

sauna em elementos Pré-montados • instalação simPles
Construção em madeira maciça de alta qualidade 44 mm. Esta série permite criar a
sua sauna no espaço livre que tiver. Permite acréscimos na dimensão de 10 em 10 cm.

acessórios

Controlo remoto KH5
luzes interiores
sistema de ventilação de ar
Bancos com dois níveis de altura
204 cm de altura

Portas e janelas de vidro translúcido
aquecedor modelo apollo
(com 32 Kg de pedras vulcânicas)
starter Kit inCluído
essências, balde e colher

um complemento à sua sauna...

LoyLi rEnki
sinta o prazer de um
tratamento por aromoterapia
na sua sauna.

massagEm Para Pés
momentos de descontração
para usufruir na sua sauna.

star sky Light
iluminação por fibra óptica
com variação de cores e com
30 pontos de luz.

startEr kit
O Starter Kit encontra-se incluído
em todos os modelos de sauna.
- 5 essências
- Balde de madeira
com interior em plástico
- Colher de dosagem

CromotEraPia vitaLix
sistema de Cromoterapia,
com comando à distância.

Conjunto EssênCias
Frascos de 100 ml - eucalipto,
pinheiro, bétula e limão.

infra-vermelhos

cabines
Photo credit: Fotolia

série

clever

uso imediato com baixo
custo energético...

Construção em painéis de madeira hemlock.
todas as superfícies incluem elementos de
aquecimento.
rádio Cd e colunas de som embutidas
luzes de baixo consumo no interior
sistema de ventilação de ar
Porta de vidro panorâmica
Bancos e encostos standard
190 cm de altura
Painel de controlo digital no interior

mOdelOS e dimenSõeS
diSpOníVeiS

Clever 1 | 90 x 89 cm
Clever 2 | 120 x 99 cm
Clever 3 | 178 x 102 cm
Clever canto | 127 x 127 cm

série

vape

exterior personalizável...

kit de paredes e tecto em acrílico sem revestimento exterior.

banhos
turcos

luz de 24V incluída
Gerador de vapor incluído
Porta panorâmica de vidro
acentos integrados nas paredes
210 cm de altura

mOdelOS e dimenSõeS
diSpOníVeiS
uso PriVado

Vape 2 | 134 x 108 x 210 cm
Vape 1 | 134 x 134 x 210 cm
Vape 4 | 152 x 152 x 210 cm
Vape 8 | 161 x 171 x 210 cm
Vape 106 | 212 x 193 x 210 cm
Vape 112 | 212 x 252 x 210 cm
Vape 114 | 212 x 311 x 210 cm

uso PúBliCo

Vape C008 | 161 x 171 x 210 cm
Vape C106 | 212 x 193 x 210 cm
Vape C110 | 212 x 252 x 210 cm
Versão de canto disponível por consulta.
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