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DESIGNOVÁ
infrasauna

PREMIOVÁ DESIGNOVÁ INFRASAUNA VITAE DESIGN
Infrasauna s výrazným použitím prosklených částí, s celou prosklenou
přední stěnou, v interiéru je zadní stěna také celá prosklená a s
integrovanou opěrkou zad. V infrasauně jsou využity špičkové materiály
a samozřejmostí je moderní design, umocněný krásným výhledem. Tyto
kombinace Vám zprostředkují nezapomenutelný zážitek a odpočinek
pro celou rodinu.

POHODLÍ
v luxusu

PREMIOVÝ SAUNOVÝ DOMEK SOLIS
Prémiový saunový domek SOLIS je určený pro náročnější klientelu.
Využití špičkových materiálů, skleněných elementů a moderního
designu, umocněno krásným výhledem do přírody, Vám zprostředkují
nezapomenutelný zážitek a odpočinek pro celou rodinu.

MODERNÍ

design a precizní zpracování

Vitae Design 1 - INFRALAVICE
Materiál:
Rozměry:
Technologie:
Regulace:
Dveře:
Vybavení:

Cena:

africká vrba ABACHI v kombinaci s osikou
600x1200x2100mm
3 širokospektrální zářiče VITAE (IR –A,B,C) 1050 W/230 V
nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí infrazářičů a provozu po předem nastavenou dobu s automatickým
vypnutím
otevřené řešení bez dveří
infralavice je pro jednu sedící osobu, 2 ks infrazářičů VITAE jsou umístěny na záda a 1 ks infrazářiče VITAE je umístěn
pod lavicí na nohy, s minimálním použitím dřeva na obklady stěn, zadní stěna mezi zářiči je vyplněna šedým sklem,
do skla je zabudována dřevěná opěrka zad.
108.000Kč (bez DPH)

Vitae Design 2
Materiál:
Rozměry:
Technologie:
Regulace:
Dveře:
Vybavení:
Cena:

vnitřní a vnější obklad stěn a stropu je provedený z bezsukatého dřeva osiky STS
1600x1200x2100mm
7 širokospektrálních zářičů Vitae (IR –A,B,C) 2350 W/230 V

nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s automatickým vypnutím po 25 minutách provozu
celoskleněné ve skleněné stěně, sklo kalené, ŠEDÉ, BRONZ nebo ČIRÉ, 8 mm s panty sklo – sklo
celoskleněná přední stěna, skleněná stěna na zadní stěně v interiéru sauny, lavice, opěrky zad, podlahový rošt –
vyrobeno z africké vrby ABACHI
192.000Kč (bez DPH)

Vitae Design 3
Materiál:
Rozměry:
Technologie:
Regulace:
Dveře:
Vybavení:
Cena:

vnitřní a vnější obklad stěn a stropu je provedený z bezsukatého dřeva osiky STS
2100x1200x2100mm
8 širokospektrálních zářičů Vitae (IR –A,B,C) 2800 W/230 V

nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s automatickým vypnutím po 25 minutách provozu
celoskleněné ve skleněné stěně, sklo kalené, ŠEDÉ, BRONZ nebo ČIRÉ, 8 mm s panty sklo – sklo
celoskleněná přední stěna, skleněná stěna na zadní stěně v interiéru sauny, lavice, opěrky zad, podlahový rošt –
vyrobeno z africké vrby ABACHI
218.000Kč (bez DPH)

Ceny platné od 20.8.2021 do odvolání nebo vydání nového ceníku.

Příplatkové vybavení k infrasaunám VITAE DESIGN
Regulace EOS INFRATEC PREMIUM s možností regulovat výkon infrazářičů

4.900Kč (bez DPH)

BLUETOOTH zvukový modul včetně reproduktorů a vnitřního ovladače

14.900Kč (bez DPH)

LED RGB podsvícení opěrek zad s možností měnit barvu světla

5.900Kč (bez DPH)

COLORTERAPIE, stropní LED světlo

8.900Kč (bez DPH)

Zateplená podlaha sauny

individuální kalkulace

Děkujeme Vám, že uvažujete o infrasauně od SAUNUJEME s.r.o.

Informace:
Celou technickou realizaci infrasauny zkonzultujeme, na místě zaměříme a navrhneme
nejvhodnější řešení.
Možnost realizace v každém prostoru (vestavná nebo volně stojící kabina).
Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
Preciznost a kvalita.
Uvedené ceny obsahují dodávku infrakabiny na klíč, cena je včetně montáže, zaškolení a dopravy
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