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VITAE DIAMOND 1
Samostatně stojící infrakabina VITAE DIAMOND je vybavená širokospektrálními infrazářiči VITAE německé výroby. Kabina je celá vyrobená z kanadského širokého cedru, interiér
kabiny je v moderním designu s decentní kombinací s africkou vrbou ABACHI. Celoprosklené dveře a boční stěny poskytují vzdušnost a luxusní vzhled. V kombinaci se stropním
multibarevným světlem se stane tato kabina krásným doplňkem místnosti nebo Vašeho domácího wellness. Naši truhláři ji pro Vás vyrábí v moderně vybavené dílně v Kutné Hoře.
ROZMĚRY
1300x1200x2100mm
TECHNOLOGIE
5 širokospektrálních zářičů Vitae 1750 W/230 V

1300

REGULACE
nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s automatickým
vypnutím po 25 minutách provozu
DVEŘE
dveře s dřevěnou zárubní celoskleněné čiré, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání

CENA

155 000Kč (bez DPH)

1200

VYBAVENÍ
lavice a opěrka zad z masivního cedrového dřeva ve stylu DIAMOND v kombinaci
se širokými prkny z ABACHI, podlahový rošt z cedrového dřeva, stropní designové
LED světlo COLORTERAPIE se skrytými LED pásky s možností měnit barvu světla, v
cedrovém rámu, prosklené bočnice sauny, sklo kalené ESG 8 mm v
dřevěném rámu z masivního cedru

VITAE DIAMOND 2
Samostatně stojící infrakabina VITAE DIAMOND je vybavená širokospektrálními infrazářiči VITAE německé výroby. Kabina je celá vyrobená z kanadského širokého cedru, interiér
kabiny je v moderním designu s decentní kombinací s africkou vrbou ABACHI. Celoprosklené dveře a boční stěny poskytují vzdušnost a luxusní vzhled. V kombinaci se stropním
multibarevným světlem se stane tato kabina krásným doplňkem místnosti nebo Vašeho domácího wellness. Naši truhláři ji pro Vás vyrábí v moderně vybavené dílně v Kutné Hoře.
ROZMĚRY
1800x1200x2100mm
TECHNOLOGIE
7 širokospektrálních zářičů Vitae 2350 W/230 V

1800

REGULACE
nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s automatickým
vypnutím po 25 minutách provozu
DVEŘE
dveře celoskleněné čiré, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání

CENA

180 000Kč (bez DPH)

1200

VYBAVENÍ
lavice a opěrka zad z masivního cedrového dřeva ve stylu DIAMOND v kombinaci
se širokými prkny z ABACHI, podlahový rošt z cedrového dřeva, stropní designové
LED světlo COLORTERAPIE se skrytými LED pásky s možností měnit barvu světla, v
cedrovém rámu, prosklené bočnice sauny, sklo kalené ESG 8 mm v
dřevěném rámu z masivního cedru, částečně prosklená přední stěna s panty sklo sklo

VITAE DIAMOND 3
Samostatně stojící infrakabina VITAE DIAMOND je vybavená širokospektrálními infrazářiči VITAE německé výroby. Kabina je celá vyrobená z kanadského širokého cedru, interiér
kabiny je v moderním designu s decentní kombinací s africkou vrbou ABACHI. Celoprosklené dveře a boční stěny poskytují vzdušnost a luxusní vzhled. V kombinaci se stropním
multibarevným světlem se stane tato kabina krásným doplňkem místnosti nebo Vašeho domácího wellness. Naši truhláři ji pro Vás vyrábí v moderně vybavené dílně v Kutné Hoře.
ROZMĚRY
2100x1200x2100mm
TECHNOLOGIE
8 širokospektrálních zářičů Vitae 3100 W/230 V

2100

REGULACE
nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s automatickým
vypnutím po 25 minutách provozu
DVEŘE
dveře celoskleněné čiré, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání

CENA

209 000Kč (bez DPH)

1200

VYBAVENÍ
lavice a opěrka zad z masivního cedrového dřeva ve stylu DIAMOND v kombinaci
se širokými prkny z ABACHI, podlahový rošt z cedrového dřeva, stropní designové
LED světlo COLORTERAPIE se skrytými LED pásky s možností měnit barvu světla, v
cedrovém rámu, prosklené bočnice sauny, sklo kalené ESG 8 mm v
dřevěném rámu z masivního cedru, částečně prosklená přední stěna s panty sklo sklo

PŘÍPLATKOVÉ VYBAVENÍ
Regulace EOS INFRATEC PREMIUM s možností regulovat výkon infrazářičů
BLUETOOTH zvukový modul včetně reproduktorů a vnitřního ovladače
LED RGB podsvícení opěrek zad s možností měnit barvu světla

4 900Kč (bez DPH)
14 900Kč (bez DPH)
5 900Kč (bez DPH)

Zadní stěna interiéru sauny celoprosklená s integrovanou opěrkou zad

individuální kalkulace

Zateplená podlaha sauny

individuální kalkulace

DEXON zvukový modul s reproduktory a Bluetooth
Solný panel z himalájské soli 600 x 600 mm s LED podsvícením

8 900Kč (bez DPH)
15 900Kč (bez DPH)

INFORMACE
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 po celé ČR.
Děkujeme Vám, že uvažujete o infrasauně sauně od SAUNUJEME s.r.o.
Ceny platné od 1.2.2022 do odvolání nebo vydání nového ceníku.
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Stropní LED COLORTERAPIE
v základní ceně každé infrasauny SAUNUJEME

UKÁZKY REALIZACÍ

