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pROGRAM KLASYCzNY
Sauny o określonych wymiarach i wersjach materiałowych. Dzięki 
dużej rozpiętości wymiarów można dobrać saunę stosownie do potrzeb. 
Zdefiniowane parametry pozwalają zaplanować saunę już podczas 
projektu domu.

pROGRAM iNDYwiDuALNY
To co wykracza poza program klasyczny i daje możliwość skonstruowania 
sauny w każdym szczególe dopasowanej do potrzeb czy gustu. Tu przydaje 
się szczególnie nasze wieloletnie doświadczenie.

Oczywiście saunę należy wyposażyć w piec i inne urządzenia. Tu 
współpracujemy z najlepszymi producentami z Finlandii i Szwecji – harvia, 
helo, Sawo czy Tylö.
Wiele możliwości daje oświetlenie sauny a szczególnie zastosowanie 
światłowodów.

KABiNY iNfRARED
Podobnie jak sauny występują w programie klasycznym (standardowe) 
i indywidualnym.

łAźNiE pAROwE
Daje praktycznie nieograniczone możliwości zindywidualizowania projektu. 
użycie właściwych materiałów umożliwia wykonanie prawie dowolnych 
kształtów zaś mozaika ceramiczna daje nieograniczone możliwości 
kolorystyczne. To sprawia, że każda łaźnia jest niepowtarzalna.
Posiadamy w swojej ofercie również łaźnie parowe z tworzywa sztucznego.

Firma Sauna s.c. jest dystrybutorem wanien SPA firmy Reflection 
Spas. Sanus Per Aquam czyli zdrowie przez wodę to wyjątkowa forma 
relaksu. Kąpiel w wannie SPA kusi licznymi możliwościami i korzyściami 
wynikającymi z wykorzystania ruchu ciepłej wody.

Firma Sauna s.c. to polski producent saun, kabin 
infrared, łaźni parowych. Są to produkty standardowe 
(program klasyczny) jak i zabudowy na wymiar 
(program indywidualny). Sprawdzona technologia 
i zastosowanie właściwych materiałów dają 
w konsekwencji produkt wysokiej jakości. Dzięki 
dużemu doświadczeniu możemy zrealizować wszelkie 
koncepcje zabudowy naszych produktów.
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 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SAUN FIŃSKICH
• sprzedaż kompletnie wyposażonych kabin saunowych
• sprzedaż pieców i akcesoriów do saun
• sprzedaż materiałów i elementów do budowy saun

 PROJEKTOWANIE I BUDOWA KABIN TERMICZNYCH
(INFRARED)
• sprzedaż kompletnie wyposażonych kabin
• sprzedaż systemów ogrzewania w podczerwieni

 PROJEKTOWANIE I BUDOWA ŁAŹNI PAROWYCH
• sprzedaż kompletnie wyposażonych łaźni
• sprzedaż generatorów pary
• sprzedaż elementów wyposażenia łaźni

 WANNY SPA


