shopping saune

⊳ CLASIC Modelul Nivala
Clasic Plus, pereți lemn
masiv (68 mm), 194 x 194 x
199 cm, sobă 3,6 kW. 9.720
lei. De la Deiola

� DESTINDERE
Saună Fintura –
dimensiuni de 197/247
x 197cm, încălzitor de
7,5/ 9,0 kW (în funcție
de dimensiunea
saunei), finisaj
transparent. Prețuri
între 16.00 și 16.900
lei. De la Deiola

aLUMINOASĂ Saună Ellen
Glass (panouri de molid
finlandez, sticlă specială).
192 x 192 x 200 cm. 19.350
lei*. Kasta Metal

1. Cabină de saună modulară (se

asamblează într-o cameră de
baie). Dimensiuni 2 x 1.5m (capacitate 3 persoane). Echipamente
standard furnizate. Preț de la
9.900 lei. De la Hobbitro
2. Sauna clasică Tylö, cu pereți

din lemn de rășinoase (esențe
polare) .... ..... .....
DE COMPLETAT

2

1

Cură de sănătate
Reîncărcați-vă
bateriile în sauna din
locuință! Alegeți un
model standard
(demontabil) sau
comandați în funcție
de spațiul disponibil
din casă

Acasă

în oaza de relaxare
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⊳ EXTERIOR
Căsuță cu saună model
Mikkeli. Dimensiuni 250
x 250 cm (sauna
plasată în interiorul
căsuței are 194 x 144
cm), pereții saunei din
lemn nordic (68 cm
grosime), sobă de 7,5
kW. Preț 14.300 lei.
De la Deiola

 Sauna asigură climatul optim

Foto: Tylö

�Stil rustic
Saună de colț
Joutsen cu pereți
din molid finlandez
(grosime 45 mm),
dotată cu bănci,
suporturi, grilaj de
protecție sobă,
grătar. Ușă de sticlă
(opțional).
Dimensiuni variabile
(lungimi 2,06–2,50
m, lățimi 1,64–2,06,
înălțime 2 m). Poate
fi echipată cu o sobă
de 6–8 kW. Optimă
pentru 5–6 persoane
(în poziție șezut sau
2–3 poziție întins).
Preț de la 13.900 lei
(nu include
echipamentele).
De la Kasta Metal

pentru revitalizarea organismului obosit și solicitat.
 Reprizele de saună
relaxează (este stimulată
circulația sângelui), slăbesc
(accelerează metabolismul),
antrenează (reface musculatura obosită), curăță (prin deschiderea porilor și eliberarea
toxinelor), împrospătează etc.
 Pentru o cabină de saună la
domiciliu se poate alege un
model modular standard sau
se poate amenaja la comandă
în funcție de spațiul disponibil
 Majoritatea modelelor au
pereți groși din lemn uscat și
tratat (40–60 mm) bine izolați
termic (cu vată minerală) și împotriva vaporilor de apă (folie
specială), bănci din lemn în interior, iar geamurile sunt de
tip securit
 Montarea agregatului electric (încălzitorul) și a accesoriilor, ca și realizarea conexiunilor electrice se va face doar
de personal calificat

aCABINĂ SPECIALĂ
Saună cu raze
infraroșii Classic
Line, echipată cu 4
radiatoare ceramice
cu emisii în infraroșu,
ușă Parsol bronz de
siguranță, pereți din
lambriu gros (molid
nordic). Preț 7.060
lei. De la Deiola
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