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PREMIOVÁ INFRASAUNA VITAE DARK ASPEN
Iinfrasauna VITAE DARK ASPEN je originálním výrobkem společnos SAUNUJEME s.r.o, samostatně stojící kabina s propracovaným designem, která může být umístěna

v kterémkoli místě ve Vašem domě nebo bytě. Díky pečlivému výběru materiálů a preciznímu provedení našimi truhláři v Kutné Hoře se stane infrasauna VITAE DARK
ASPEN šperkem Vašeho domova.

VITAE DARK ASPEN pro 1 osobu
Materiál:
Rozměry:
Technologie:
Regulace:
Dveře:
Vybavení:

vnitřní a vnější obklad z masivní široké THERMO OSIKY
1200 x 1200 x 2100 mm
5 ks širokospektrálních infrazářičů EOS VITAE (IR – A,B.C) 1750W/230V
nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s automatickým vypnutím po 25 minutách provozu
dveře s dřevěnou zárubní celoskleněné čiré, bronz nebo šedé, kalené, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání
lavice, opěrka zad, podlavicová výplň a podlahový rošt jsou vyrobeny v širokém provedení ze světlé osiky, stropní
designové světlo se zabudovaným LED osvětlením

Cena: 169.000 Kč (bez DPH)

VITAE DARK ASPEN pro 2 osoby
Materiál:
Rozměry:
Technologie:
Regulace:
Dveře:
Vybavení:

vnitřní a vnější obklad z masivní široké THERMO OSIKY
1600 x 1200 x 2100 mm
7 ks širokospektrálních infrazářičů EOS VITAE (IR – A,B.C) 2350W/230V
nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s automatickým vypnutím po 25 minutách provozu
dveře bezrámové, celoskleněné čiré, bronz nebo šedé, kalené, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání, po obou stranách
dveří je xní sklo, panty sklo - sklo
lavice, opěrka zad, podlavicová výplň a podlahový rošt jsou vyrobeny v širokém provedení ze světlé osiky, stropní
designové světlo se zabudovaným LED osvětlením

Cena: 199.000 Kč (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
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)

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 po celé ČR.
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