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Sauny domowe i ogrodowe to nasza pasja www.supine.eu

Ciepło znane od pokoleń
Zdrowie zachowane na przyszłość
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SAUNY DOMOWE

Sauny combi
Pakiet dla wymagających

Modele combi łączą w sobie różne rodzaje saun, które możesz użytkować na-

przemiennie. W zależności od humoru, potrzeb, czy towarzystwa korzystasz 

z sauny, na którą masz aktualnie ochotę. Aktywując parownik umieszczony na 

piecu sauna wypełnia się gorącą parą wodną, która podnosi wilgotność. Do-

dając olejki zapachowe i zioła korzystasz z aromaterapii. Włączając promienniki 

cieszysz się dobrodziejstwem sauny infrared. 

Sauny infrared
Lecznicze promieniowanie podczerwienią

Wyposażenie sauny obejmuje promienniki podczerwieni, które nagrzewają cia-

ło, nie zaś powietrze. Niewiele przeciwwskazań, szereg korzyści. Jeśli nie lubisz 

znosić bardzo wysokich temperatur, ale chcesz zadbać o swoje zdrowie i ciało 

w warunkach relaksu, ta sauna jest dla Ciebie. Jędrna i ładna skóra to dodat-

kowy bonus korzystania z sauny IR.

Sauny solne
Inhalacja biopierwiastkami

Sauna sucha to za mało? Jej odwzorowaniem z dodatkowym profitem jest 

sauna solna z wbudowanymi w ściany blokami solnymi. Nowoczesny piec elek-

tryczny dba o rozluźnienie organizmu dzięki dostarczanemu ciepłu. Podczas 

seansów uwalniane zostają mikroelementy zawarte w soli, działające anty-

bakteryjnie, przeciwzapalnie i antyalergicznie.

Sauny suche   
Ciepło z natury

Naturalne dobro w postaci starannie wyselekcjonowanego i obrobionego drewna, które przenosi nasze

ciało i duszę na łono natury. 

Wyprodukowane według najnowszych technologii piece i sterowniki zapewniają głęboko relaksujące ciepło. 

Detale wykończeniowe i dodatkowe wyposażenie gwarantują rozkoszne odprężenie w idealnych warunkach.
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SAUNY OGRODOWE
Nasze sauny ogrodowe wyróżniają się nieszablonowymi rozwiąza-
niami, najwyższej jakości materiałami oraz precyzją dopracowania 
drobiazgów. Zyskują miano całorocznych kompleksów spa, w  któ-
rych prócz doznań czuciowych zaznać możemy wrażenia wizualne.  
Dzięki efektownym przeszkleniom zobaczymy krajobraz o każdej po-
rze roku i odczujemy ciepło, podczas zimy za oknem.

Projekt 
Wiemy, iż sauna to inwestycja na lata, 

która ma w 100% spełnić oczekiwania jej 

użytkowników. W tym celu przygotowu-

jemy projekt z wizualizacją dostosowany 

do wymiarów pomieszczenia i  indywi-

dualnych życzeń. Udoskonalamy go aż 

do pełnej akceptacji z Twojej strony.

Drewno
Dbając o  maksymalny komfort przy-

szłych właścicieli, do produkcji naszych 

saun stosujemy najwyższej jakości 

drewno lipy, świerku skandynawskiego 

oraz płyt Rohol. Dzięki doświadczeniu 

wiemy, iż wymienione rodzaje drewna 

idealnie sprawdzają się w  wysokich 

temperaturach, są przyjemne w dotyku 

i nie pękają pod wpływem eksploatacji. 



ELEMENTY SAUNY

Drewno
Naturalne drewno w Twojej saunie

Gatunki drewna prezentowane w katalogu nie bez przyczyny wybraliśmy do budowania saun we-

wnętrznych i zewnętrznych. W świecie leśników uchodzą one za jedne z najtrudniej obrabialnych 

drzew ze względu na swoją nietypową strukturę i gęstość.

Jednak właśnie te cechy sprawiają, że drzewa te doskonale sprawdzają się w saunach i fantastycz-

nie zachowują się w wysokich temperaturach utrzymując swe naturalne kształty, nie pękając i nie 

wysychając na wiór.
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Drewno drzewa lipowego jest koloru żółtawo-białego, czasami przechodzącego w lekką czerwień. Połysk, jaki można ujrzeć przy 

odpowiednio padającym świetle na idealnie przygotowane lico desek, opisać można jako mocny jedwabisty połysk. Struktura lipy 

odznacza się stosunkowo zwięzłą budową, a co za tym idzie jego wytrzymałość mechaniczna jest dobra, mimo to nadal pozostaje 

jednym z lżejszych gatunków drzew. Próbując opisać jego właściwości poprzez zmysł dotyku jedyne co przychodzi do głowy to mięk-

kość. Tak właśnie można odczuwać dobrze obrobione boazerie do saun wykonane z lipy. Dzięki uszlachetnieniu termicznemu lipa 

przybiera cieplejszą barwę karmelu. Pod wpływem światła nabiera atrakcyjnego srebrnoszarego połysku. Deski z lipy termowanej 

pozwalają uzyskać nowoczesną naturalność i przytulny, błogi nastrój.

Lipa, lipa termowana



Drewno Cedru kanadyjskiego jest lekkie, o jednorodnej strukturze, prostosłoiste. Nie zawiera żywic i olejów. 

Jest ono powszechnie znane z wysokiej naturalnej odporności na grzyby, pleśnie i owady co sprawia, że 

jest idealnym materiałem do użytku w miejscach narażonych na wilgoć. Paleta kolorów cedru kana-

dyjskiego jest bardzo szeroka. Biel jest najczęściej jasna z szaro brązowymi paskami. Sauny wykonane 

z cedru kanadyjskiego nagrzewają się bardzo szybko i długo utrzymują odpowiednią temperaturę.  

Są także świetnie wyciszone.

Płyty drewniane austriackiego producenta – Firmy Rohol – to nowoczesny materiał dedykowany do saun. 

Decydując się na okleiny Rohol, w zależności od aktualnej dostępności, można wybrać kolor sklejki od 

najjaśniejszych odcieni, poprzez ciemniejsze, aż do najciemniejszych barw. Płyty świetnie sprawdzają 

się w saunach, co potwierdzają przeprowadzane w trudnych warunkach klimatycznych testy. Mimo 

bardzo wysokich temperatur panujących w saunie nie emitują szkodliwych substancji.
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Płyty ROHOL

Cedr kanadyjski



Drewno świerka skandynawskiego jest najczęściej stosowanym i najbardziej popularnym gatunkiem 

drewna stosowanym w saunach fińskich. Saunowy świerk jest jasny o lekko żółtawym zabarwieniu, 

bogaty w małe sęki, posiada małą ilość żywicy i jest dostępny w bardzo przystępnej cenie. Sęki są 

przeważnie małe, koloru żółto-brązowego, sporadycznie czarne z rzadką tendencją do wypadania.

Drewno sosny wejmutki ma barwę jasnożółtą przez ciemnożółtą, nawet do jasno-czerwono-brązowej. 

Jest ono poddawane obróbce termicznej, której rezultatem jest brak korników, grzybów, czy innych 

szkodników. Dzięki termowaniu zmienia kolor na ciemniejszy, delikatnie przypalany. Charakteryzuje 

się dużą odpornością na niesprzyjające warunki oraz unikatowością pod względem lekkości. W tym 

drewnie do saun występują nieduże sęki.
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Świerk skandynawski

Sosna wejmutka
termowana



9

PIECE
Do saun prywatnych, rodzinnych i publicznych

W tradycyjnych i klasycznych saunach zauważymy piece na drewno, jednak w nowoczesnych znaj-

dują się już elektryczne. Pierwszy rodzaj pozwala wydobyć z kąpieli w saunie wyjątkowy klimat, m.in. 

dzięki zapachowi i widokowi palonego drewna. Do pieców opalanych drewnem wymagany jest 

komin oraz systematyczne usuwanie sadzy. 

Trzeba zwrócić uwagę również na to, że niektóre modele ładowane są z  przedsionka lub z  ze-

wnątrz budynku. Z kolei piece elektryczne są zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze oraz montażu 

i nie wymagają czyszczenia. Co więcej, dzięki wyglądowi, podkreślają nowoczesny design sauny.

Harvia Vega
Wielkie możliwości niewielkiej sauny

2,3-9 kW 20 kg 3-12 m3

Harvia Vega Compact to wielkie możliwości niewielkiej sauny. Piec 

Vega Compact z wbudowanym sterownikiem jest łatwy w obsłu-

dze, dzięki umieszczonym w jego górnej części ergonomicznym 

pokrętłom, sterującymi temperaturą i czasem pracy. Do wyboru 

mamy także opcję z zewnętrznym sterownikiem.

Piec można montować bardzo nisko na ścianie sauny – dzięki temu 

będzie dostarczał ciepło także do niższych ław.

Piece elektryczne
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Harvia Cilindro
Tani piec z ogromną liczbą kamieni

6,8-11 kW 80-120 kg 6-18 m3

Elektryczny piec do sauny Harvia Cilindro zapewnia przyjemne 

doznania podczas kąpieli w saunie. Ten ustawiany na podłodze 

piec charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. 

Ażurowa zewnętrzna obudowa Cilindro wykonana jest ze stali nie-

rdzewnej lub ocynkowanej stali pomalowanej na biało. Możesz 

dostosowywać rodzaj ciepła od łagodnego do silnego, polewając 

wodą kamienie z boku lub z góry.  Dostępny w opcji z wbudowanym 

panelem sterowania lub bez tego komponentu.

Harvia Senator
Stylowy, choć nieduży 10,5 kW 40 kg 8-15 m3

Piec Harvia Senator jest elektrycznym piecem stojącym, przezna-

czonym dla najwybredniejszych użytkowników. Duża komora na ka-

mienie i sześć elementów grzejnych (grzałek) równomiernie i sku-

tecznie ogrzeją każdą saunę. Stała temperatura i delikatna para 

zapewniają komfort długich kąpieli. 

Piec Senator jest wykonany prawie w całości ze stali nierdzewnej. Nada-

je się do niedużych saun publicznych, hoteli jak również saun rodzinnych. 

Piec wymaga zastosowania oddzielnego modułu sterującego.

Harvia Topclass Combi
Ciekawe przeżycie dla zmysłów

5-9 kW 20 kg 3-14 m3

Harvia Topclass Combi to połączenie pieca elektrycznego i gene-

ratora pary zapewniające różnorodne doznania podczas kąpieli. 

Można wybrać pobyt w tradycyjnej saunie fińskiej, w saunie paro-

wej, ziołowej lub aromatycznej. Piec ten to odpowiedni wybór dla 

tych, którzy oczekują delikatnej, wilgotnej sauny i wonnej atmosfery. 

Piec ten jest instalowany na ścianie, ma wysokiej klasy wykończenie 

ze stali nierdzewnej. W wyposażeniu pieca są pojemniki ze steatytu 

na esencje aromatyczne oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na którym 

układa się zioła pakowane w torebkach.

Wersja Automatic posiada standard automatycznego napełniania 

zbiornika wodą mieszczącego 5 litrów. Piece z tej serii wymagają 

doprowadzenia wody z zaworem zabezpieczającym.
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Harvia Virta / Virta Combi
Wydajny piec do intensywnego wykorzystania

6,8-10,5 kW 50-70 kg 5-18m3

Wyjątkowa seria pieców Harvia Virta występuje w trzech mocach. 

Do wyboru mamy piec do tradycyjnej sauny fińskiej (HL) jak rów-

nież do sauny aromatycznej czy parowej (HLS/HLSA). Dzięki nim 

doznania podczas kąpieli w saunie będą  bogatsze i przyjemniej-

sze. Piece Harvia Virta doskonale sprawdzą się w małej saunie, jak 

również w większych saunach rodzinnych. Ze względu na ich moc-

ną konstrukcję i wyjątkowo łatwą obsługę, idealnie nadają się do 

częstego użytku i długich, relaksujących kąpieli. Elementy grzejne 

w piecu Virta są oddzielone od kamieni, co dodatkowo zwiększa 

ich żywotność.

Harvia The Wall
Nowoczesny i minimalistyczny

4,5-9 kW 20 kg 3-14m3

Piec Harvia The Wall łączy minimalistyczny skandynawski design 

z fińskim kunsztem i przyjaznym użytkowaniem. Piec ten zajmuje 

niewiele miejsca wewnątrz sauny. Został stworzony z naciskiem 

na funkcjonalność. Podświetlane przełączniki, trwała konstrukcja 

i łatwość instalacji sprawiają, że The Wall jest świetnym produktem. 

Ponieważ termostat jest używany rzadziej, został umieszczony na 

spodzie urządzenia. Harvia The Wall dostępny jest w dwóch wer-

sjach kolorystycznych, a do wyboru mamy także sterownik wbudo-

wany lub zewnętrzny. Najlepiej sprawdza się z drewnianą obudową.

HUUM HIVE
Czysty skandynawski design pieca

6-18 kW 150-250 kg 9-35 m3

Hive, jak sama nazwa wskazuje, jest idealnym grzejnikiem do więk-

szych saun. Kamienie są także niezwykłe - są to specjalnie wyselek-

cjonowane otoczaki z grupy oliwinów. Dzięki tym kamieniom piec 

wytwarza bardzo miękką parę. Kamienie są krystalicznie czyste 

oraz nie kruszą się. Unikalna konstrukcja Hive utrzymuje kamienie 

dłużej gorące, gwarantując relaksujące wrażenia niezależnie od 

wielkości Twojej sauny. Inspirowany czystą nordycką naturą, jest 

rzeczą piękną w każdej saunie. 

Piec wymaga zastosowania oddzielnego modułu sterującego.
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HUUM DROP
Inspirowany kroplą wody 4,5-9 kW 55 kg 9-14 m3

Zaokrąglony design DROP zmiękcza i ożywia kątowe wnętrze kla-

sycznej sauny. Unikalny kształt pieca zapewnia maksymalne cie-

pło w saunie oraz utrzymuje kamienie bardzo długo gorącymi.  

Ten kompaktowy piec ścienny może pomieścić do 55 kg kamieni, to 

o wiele więcej niż posiada większość pieców opalanych drewnem. 

Kamienie są także niezwykłe - są to specjalnie wyselekcjonowane 

otoczaki z grupy oliwinów. Kamienie te są krystalicznie czyste oraz 

nie kruszą się. Gwarantują długotrwałą przyjemność korzystania z 

sauny. Jest to doskonały wybór, jeśli szukamy pieca do rodzinnej 

sauny domowej. Piec montowany jest na ścianie.

Sawo Scandia Combi
Od sauny suchej do sauny parowej

6-9 kW 20 kg 8-13 m3

Eos Bi-O Thermat
Trwały ogrzewacz dla większych saun

6-9 kW 15 kg 6-14m3

Przystępny cenowo piec do sauny z wbudowanym parownikiem, 

1,5 kW - dla różnych form sauny. Piec EOS Bi-O Thermat W cha-

rakteryzuje się ponadczasowym, eleganckim wzornictwem, dzięki 

aluminiowemu blatowi odlewanemu ciśnieniowo i odpornej na 

zarysowania powłoce zewnętrznej z efektem perły antracytowej. 

Konstrukcja dwuścienna. Komora na kamienie i taca ociekowa ze 

stali nierdzewnej. Parownik po prawej stronie z naczyniem na esen-

cje. Zbiornik na wodę o pojemności 5l - napełniany ręcznie. Piec 

montowany jest naściennie.

Piec do sauny typu combi, połączenie tradycyjnej sauny suchej 

oraz wilgotnej parowej. Scandia Combi to piec wiszący posiadają-

cy wbudowany generator pary, 5 litrowy zbiornik wody oraz jedną 

miseczkę na środki zapachowe. 

Zaprojektowany do większej sauny domowej lub średniej hotelowej. 

Piec pozwala na zmniejszenie temperatury w saunie, a podwyższenie 

wilgotności, dzięki czemu sauna fińska zaczyna przypominać saunę 

parową. Taka kąpiel jest nadal bardzo kojąca i odprężająca, a ciało 

poczuje się w pełni odprężone, oczyszczone i zahartowane. Piec wy-

konany jest ze stali nierdzewnej, wymaga oddzielnego sterownika.
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Harvia 26 PRO
Najwyższej jakości kąpiel

50 kg 10-26 m3

Piec Harvia 26 Pro to najlepszy piec w swojej klasie dla większych 

saun. Duża ilość kamieni zapewnia kąpiel w saunie, nawet po wyga-

śnięciu ognia. Wyróżniają go: duża komora na kamienie oraz spojler 

w górnej części wykonany z nierdzewnej, lustrzanej stali. Posiada 

regulowane nóżki. Piec może być wyposażony w kominowy zbior-

nik na wodę. Obudowa zewnętrzna jest w kolorze grafitowej czerni.

Harvia M3
Stylowy piec dla małych saun

30 kg 6-13 m3

Harvia M3 ma klasyczny wygląd i  przeznaczony jest dla ma-

łych saun opalanych drewnem. Piece Harvia M3 wyposażone są 

w szklane drzwiczki, dzięki którym pobyt w saunie staje się przyjem-

niejszy. Oferowany kolor pieca to grafitowa czerń. Na górze posiada 

nierdzewny kołnierz. Piec Harvia M3 może być wyposażony w komi-

nowy zbiornik na wodę. Wersja M3 SL to piec ładowany z zewnątrz.

Piece na drewno

Harvia 20 PRO
Aktywna kąpiel w saunie

Harvia 20 SL
Piec opalany drewnem SL oraz Bojler

40 kg

40 kg

8-20 m3

8-20 m3

Piec Harvia 20 Pro jest odpowiedni dla średniej wielkości saun. Po-

siada dużą komorę na kamienie oraz górne wykończenie wykonane 

z nierdzewnej, lustrzanej stali. Komora palenia jest wykonana z 10 

milimetrowego żeliwa, co zapewnia trwałość pieca na lata. Model 

ten wyposażony jest w regulowane nóżki, co umożliwia wypoziomo-

wanie oraz np. podłączenie do komina. Piec Harvia 20 Pro może być 

wyposażony w kominowy zbiornik na wodę.

Modele pieców SL przeznaczone są dla osób, które chcą wygodnie 

ogrzewać saunę z sąsiedniego pomieszczenia lub na zewnątrz bu-

dynku. Piece SL oraz Bojler przeznaczone są dla małych i średnich 

saun. Mogą być podłączone do oddzielnych zbiorników na wodę. 

Wszystkie piece Harvia ze ściennym system grzewczym oraz wersje 

Boiler wyposażone są w szklane drzwiczki z możliwością zmiany 

kierunku otwierania, co zapewnia dodatkowe, specjalne odczucia. 

Regulowane nóżki, ułatwiające montaż, dostępne są w wersjach 20.
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PROMIENNIKI KWARCOWE
Do saun infrared

Promieniowanie podczerwone to część spektrum światła słonecznego, którego nie rejestruje oko 

ludzkie, ale odczuwane jest w postaci ciepła. Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego 

polega na jego wpływie cieplnym na tkanki, co wykazuje działanie wzmacniające i terapeutyczne.  

Promieniowanie IR jest bezpieczne dla ludzkiego organizmu, ponieważ  ciało człowieka również emituje 

podczerwień w podobnym zakresie. Sauny Infrared w przeciwieństwie do typowych saun fińskich wy-

korzystują lampy podczerwieni do bezpośredniego ogrzewania ciała, a nie ogrzewania temperatury 

powietrza w kabinie. Do takich saun wykorzystujemy najnowsze promienniki kwarcowe.

Sentiotec ECO
Pełne spektrum radiacji

EOS DR Fisher Vitae
Bardzo wysokiej jakości promienniki kwarcowe

350/500 W

350/500/750 W 

658/815 x 150 x 63 mm

900 x 184 x 65 mm

Promiennik kwarcowy Sentiotec ECO dostępny jest w dwóch wer-

sjach z przeszkleniem lub siatką nierdzewną powlekaną. Nie po-

trzeba go rozgrzewać, promiennik od momentu załączenia działa 

w 100% mocy. Promiennik przeznaczony jest do montażu w ścianie 

lub narożnie. Wymagany jest do niego sterownik zewnętrzny. Za-

pewnia wysoką transmisję w podczerwieni w zakresie IR-A i IR-B.

Promienniki te zawierają kwarcowy żarnik, dodatkowo posiadają 

filtr lepiej rozszczepiający promienie, chroniący oczy oraz skórę. 

Pełną moc uzyskujemy  w mniej niż sekundę po włączeniu. Dzięki 

zamontowanemu filtrowi działanie żarnika jest bardziej efektywne 

i w pełni bezpieczne. Sterownik posiada płynną regulację mocy 

promiennika. Promienniki te zapewniają pełen rozkład w zakresie 

widma Infra Red, w tym IR-A, IR-B oraz IR-C. 
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STEROWNIKI
Zdalne systemy sterowania saunami

Za pomocą sterowników zewnętrznych możesz kontrolować nie tylko funkcje pieca, takie jak tempe-

raturę, czas jego włączenia i wyłączenia, ale również oświetlenie, parownik, dozownik aromaterapii 

czy wentylator. Sterowniki do saun różnią się między sobą parametrami oraz funkcjami. Odpowiedni 

model musi jednak przede wszystkim pasować do rodzaju sauny. Niektóre sterowniki można używać 

w saunie o jednej funkcji, z kolei inne nadają się do saun wielofunkcyjnych. Jeżeli zdecydujesz się na 

saunę combi, która będzie łączyła w sobie funkcje przykładowo sauny fińskiej i infrared, to w swoim 

wyborze musisz wziąć pod uwagę, który sterownik jest wielofunkcyjny. 

Na podstawie naszego doświadczenia, po zapoznaniu się z indywidualnymi preferencjami naszego 

Klienta, jesteśmy w stanie precyzyjnie doradzić rodzaj sterownika, jaki sprawdzi się w danym przypadku.

Przeznaczenie:

  

Sauna 
sucha

Sterowanie piecem elektrycznym 

Moc pieca elektrycznego: do 10,5 kW

Zakres pomiarowy: od -55 do 125°C

BleBox SaunaBox
Sterowanie sauną z dowolnego miejsca na świecie

SaunaBox to sterownik do saun pozwalający włączać i wyłączać 

oraz sterować temperaturą w saunie z dowolnego miejsca na świe-

cie korzystając z darmowej aplikacji wBox – wystarczy domowa 

sieć WiFi. Daną wartość temperatury można sprawdzić oraz usta-

wić zarówno zdalnie przez aplikację jak i bezpośrednio za pomocą 

dotykowych przycisków na panelu urządzenia. Urządzeniem można 

sterować także przy pomocy miniaturowych pilotów lub bezprze-

wodowych przycisków. Dostępne jest także sterowanie światłem.

Sterowanie oświetleniem 

białym kabiny x2

Kontrola czasu pracy

 sauny 10min-24h

Załączenie sauny

z opóźnieniem 10min-12h

Darmowa aplikacja

Android / iOS

Sterowanie

wentylatorem
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Harvia Xenio CX110 i CX170
Sterowniki z dotykowymi panelami sterowania

Sterownik Xenio jest wyposażony w panel sterowania z nowocze-

snym i minimalistycznym interfejsem do sterowania sercem sauny: 

tradycyjnym piecem elektrycznym. Kompaktowy i czytelny panel 

sterowania można zamontować w niemal dowolnym miejscu – 

w saunie, łazience, garderobie, a nawet w salonie. Panel sterowa-

nia informuje, kiedy temperatura w saunie jest idealna do kąpieli.

Przeznaczenie:

  

Sauna 
sucha

Włącznik oświetlenia 

max. moc 100W, 230V 1N~

Kontrola czasu pracy

 sauny 1-12h

Włącznik

wentylatora

Załączenie sauny

z opóźnieniem 0-12h

Sterowanie piecem elektrycznym 

Moc pieca elektrycznego: CX110 - 2,3-11 kW, CX170 - 2,3-17 kW

Regulacja temperatury: 40-110°C

HUUM UKU
Sterowniki z dotykowymi panelami sterowania

Sterownik sauny UKU przeznaczony jest do saun suchych do 18 kW, 

który steruje temperaturą w zakresie od 40 do 110°C. Korzystanie 

z aplikacji Wi-Fi sprawia, że   ogrzewanie sauny jest bardzo łatwe 

i wygodne. Może być używany także lokalnie z dodatkowym 7’ ekra-

nem. Jest wyposażony w kilka funkcji bezpieczeństwa aby zapewnić 

bezpieczne korzystanie z sauny. Dzięki UKU możesz ogrzać saunę 

na miejscu lub zrobić to z telefonu za pomocą aplikacji mobilnej 

HUUM. Może być stosowany z grzejnikami różnych producentów. 

Włącznik oświetlenia 

w aplikacji

Włącznik generatora pary

w aplikacji

Włącznik wentylatora

w aplikacji

Aplikacja

Android / iOS

Czujnik

przegrzania sauny

Zabezpieczenie

przed zwarciem

Regulator czasowy

w aplikacji
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Włącznik

wentylatora

Nexen
Uniwersalne sterowniki do sauny

Nexen B10

Sterowniki mikroprocesorowe Nexen posiadają programowany typ 

sauny oraz parametry pracy. Cyfrowy czujnik temperatury, dokład-

ność +/- 0.5°C.

Panel sterujący z dotykowymi przyciskami P40 w dwóch kolorach: 

białym lub czarnym. Posiadają wyjścia przekaźnikowe do stero-

wania oświetleniem, aromatem, wentylatorem oraz wejścia do 

zdalnego sterowania lub podłączenia zewnętrznych przycisków 

sterujących. Mają możliwość podłączenia ekranu dotykowego.

Seria B sterowników Nexen przeznaczona jest do saun domowych, 

a seria C - do saun publicznych.

Przeznaczenie:

Moc pieca elektrycznego: 9kW

Regulacja temperatury: 40-110°C

Moc promienników: 9kW

Regulacja temperatury: 30-60°C

Do sterowania promiennikami wymagany jest dodatkowy moduł 

i od niego zależna jest moc promienników

  

+

Sauna 
sucha

Sauna 
infrared

Sauna 
combi

Sterowanie oświetleniem 

białym kabiny x2

Sterowanie dozownikiem

aromaterapii

Kontrola czasu pracy

 sauny 10min-24h

Sterowanie

wentylatorem

Załączenie sauny

z opóźnieniem 10min-12h
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Nexen B20

Nexen B31

Przeznaczenie:

Przeznaczenie:

  

  

+

+

+

+

Sauna 
sucha

Sauna 
sucha

Sauna 
infrared

Sauna 
infrared

Sauna 
combi

Sauna 
combi

Sauna 
combi

Sauna 
combi

Sterowanie oświetleniem 

białym kabiny x2

Sterowanie oświetleniem 

białym kabiny x2

Sterowanie dozownikiem

aromaterapii

Sterowanie dozownikiem

aromaterapii

Kontrola czasu pracy

 sauny 10min-24h

Kontrola czasu pracy

 sauny 10min-24h

Sterowanie

wentylatorem

Sterowanie

wentylatorem

Załączenie sauny

z opóźnieniem 10min-12h

Załączenie sauny

z opóźnieniem 10min-12h

Sterowanie piecem elektrycznym oraz parownikiem

Moc parownika: 2kW

Sterowanie piecem elektrycznym oraz parownikiem

Moc parownika: 3kW

Sterowanie piecem elektrycznym 

Moc pieca elektrycznego: 9kW

Regulacja temperatury: 40-110°C

Sterowanie piecem elektrycznym 

Moc pieca elektrycznego: 10,5kW

Regulacja temperatury: 40-110°C

Sterowanie promiennikami podczerwieni

Moc promienników: 9kW

Regulacja temperatury: 30-60°C

Sterowanie promiennikami podczerwieni

Moc promienników: 10,5kW

Regulacja temperatury: 30-60°C

Sterowanie piecem elektrycznym oraz promiennikami podcz.

Moc promienników: 2kW

Sterowanie piecem elektrycznym oraz promiennikami podcz.

Moc promienników: 2x 3kW
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Sterowanie

wentylatorem

Sterowanie

wentylatorem

Nexen C101, C101A, C101B

Nexen C102

Przeznaczenie:

Przeznaczenie:

  

  

+

+

Sauna 
sucha

Sauna 
sucha

Sauna 
infrared

Sauna 
infrared

Sauna 
combi

Sauna 
combi

Sterowanie oświetleniem 

białym kabiny x2

Sterowanie oświetleniem 

białym kabiny x2

Sterowanie dozownikiem

aromaterapii

Sterowanie dozownikiem

aromaterapii

Kontrola czasu pracy

 sauny 10min-24h

Kontrola czasu pracy

 sauny 10min-24h

Sterowanie

wentylatorem

Sterowanie

wentylatorem

Załączenie sauny

z opóźnieniem 10min-12h

Załączenie sauny

z opóźnieniem 10min-12h

Sterowanie piecem elektrycznym 

Moc pieca elektrycznego: C101 - 12kW, C101A - 15kW, C101B - 18kW 

Regulacja temperatury: 40-110°C

Sterowanie piecem elektrycznym 

Moc pieca elektrycznego: 2x 12kW

Regulacja temperatury: 40-110°C

Sterowanie promiennikami podczerwieni

Moc promienników: C101 - 12kW, C101A - 15kW, C101B - 18kW

Regulacja temperatury: 30-60°C

Sterowanie promiennikami podczerwieni

Moc promienników: 2x 12kW

Regulacja temperatury: 30-60°C

Sterowanie piecem elektrycznym oraz promiennikami podcz.

Do sterowania promiennikami wymagany jest dodatkowy moduł i od 

niego zależna jest moc promienników

Sterowanie piecem elektrycznym oraz promiennikami podcz.

Do sterowania promiennikami wymagany jest dodatkowy moduł i od 

niego zależna jest moc promienników
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DRZWI DO SAUNY
Widok na nowoczesną przestrzeń saun

Oferujemy drzwi wysokiej jakości, odporne na wysokie temperatury jak i wahania wilgoci. Drzwi 

szklane dają wrażenie większej przestrzeni i światła, a do tego są trwałe i bezpieczne. Do wyboru 

jest kilka kolorów szkła, które prezentujemy poniżej. Pełnią one nie tylko funkcję użytkową w saunie, 

ale stanowią również ozdobę kabiny, dlatego warto zwrócić uwagę na ich wygląd. Warto przy tym 

zaznaczyć, że na rynku dostępne są drzwi w różnym rozmiarze, dzięki czemu możemy bez problemu 

zaprojektować idealną saunę na wymiar.

Drzwi do sauny spełniają wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponieważ warunki pra-

cy sauny są bliskie ekstremom, drzwi obowiązują wyższe i surowsze normy. Przede wszystkim drzwi 

sauny muszą otwierać się na zewnątrz i tak właśnie montujemy je w naszych saunach.

Kolory szkła:

Drewno ościeżnic:

szare

sosna

brązowe

olcha

bezbarwne

osika

Szklane drzwi zainstalowane w saunie optycznie powiększą pomieszczenie. Szkla-

ne drzwi wykonane są ze szkła hartowanego 8 mm, dlatego są całkowicie bez-

pieczne. Zazwyczaj ten rodzaj szkła może wytrzymać duże wahania temperatury. 

Szyby drzwi do sauny mogą być różne: przezroczyste lub o określonych kolorach. 

Jednak eksperci zalecają wybór przezroczystego szkła, aby mieć pogląd na to, co 

dzieje się w saunie i czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Pamiętaj, że bezpieczeństwo 

ma ogromne znaczenie. Wewnętrzna klamka drzwi musi być drewniana aby nie 

poparzyć dłoni. Zewnętrzna klamka może być metalowa lub drewniana.

Drzwi szklane
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Przez szklane ściany wszystko wewnątrz wygląda pięknie, różne gatunki drewna, 

najlepiej o różnych barwach i odcieniach, różne wersje oświetlenia. Front szklany 

dodatkowo doświetli saunę w środku. Wykonujemy moduły szklane do sauny 

w  dowolnych kształtach i  wymiarach według wytycznych inwestora. Najwyż-

szej jakości materiały, dbałość o każdy detal umożliwia konfigurację wymiarów, 

kształtu prostego i skosów oraz kolorystyki frontowych modułów szklanych. W tym 

przypadku jak przy drzwiach szklanych można wybrać kolor szkła: przezroczysty,  

szary lub brązowy. 

Front szklany

FRONT SAUNY
Istotna część każdej kabiny saunowej

Ważną wizualną kwestią przy wyborze elementów sauny jest wykończenie kabiny. Front sauny jest 

bardzo ważny, ponieważ to on robi tak zwane pierwsze wrażenie. Sauna z zewnątrz powinna wyglądać 

tak samo pięknie jak w środku. Gdy chcesz, aby Twoja sauna była bardzo dobrze widoczna już od 

progu drzwi to zachęcamy do wyboru frontu szklanego. Może chcesz, aby front był spójny z sauną 

i wybierzesz boazerię. Możemy przygotować także podłoże pod kafelkowanie, albo przygotować dla 

Ciebie płyty laminowane których kolor możesz wybrać z przygotowanej przez nas palety. Wierzymy, 

że znajdziesz coś dla siebie. 
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Boazeria

Płyty gipsowo-kartonowe

świerk lipa

Kabinę sauny można wykończyć od zewnątrz boazerią drewnianą. Wykonujemy 

taką boazerię z drewna świerku lub lipy. Dodatkowo można umieścić w takim fron-

cie sauny szybę - tak jak jest to ukazane na zdjęciu po lewej stronie. Front sauny 

nie jest całkiem przeszklony, ale oprócz drzwi można dodać szybę, tak abyśmy 

mogli mieć większy pogląd na to, co dzieje się w saunie. Jest to ważne w kwestii 

bezpieczeństwa. Boazerię można pomalować odcieniami bejcy.

Płyta gipsowa to materiał budowlany, który znajdzie szerokie zastosowa-

nie podczas wykańczania kabiny sauny. Płyty kartonowo-gipsowe kładziemy 

w ramach przygotowania pod kafelkowanie które leży po stronie inwestora.  

Więcej informacji na temat prac do wykonania przez inwestora znajdziesz na 

ostatniej stronie katalogu. 
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Płyty laminowane

biały czarny lattegrafitowy szary satyna

Kolorystyka

Płyty laminowane są produktem wykonanym na bazie trójwarstwowej płyty MDF 

pokrytej papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi, co nadaje im 

ostateczne wykończenie płaszczyzn nie wymagających dalszej obróbki. Proces 

laminowania polega na zaprasowaniu filmu dekoracyjnego na płytę, przy jed-

noczesnym nadaniu struktury. Charakteryzuje je wysoka trwałość powierzchni, 

odporna na zarysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych.
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OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
Dbamy o szczegóły oferując wyjątkowe oświetlenie

Oświetlenie w znacznym stopniu przyczynia się do wypoczynku i relaksu w saunie. W dzisiejszych 

czasach możesz wybrać oświetlenie sauny z szerokiej gamy możliwości. Dzisiaj oświetlenie LED staje 

się coraz bardziej popularne. Zaletą tego rodzaju oświetlenia jest to, że możesz wybrać nie tylko jeden 

kolor, ale także kolorowe oświetlenie, zmieniać kolory lub używać kilku kolorów jednocześnie. Jednak 

przy zakupie paska świetlnego LED należy zwrócić uwagę, czy będzie on odpowiedni do Twojej sauny.

Za pomocą różnych opraw i  ich rodzaju montażu wyposażysz saunę w  przyjemną i  oryginal-

ną atmosferę. Dzięki oświetleniu stworzysz pożądaną atmosferę i  nastrój w  pomieszczeniu.  

Oczka LED

Oczka LED do sauny, które dzięki swojemu eleganckiemu wyglądowi, 

będą pasowały do każdego typu i aranżacji sauny. Zapewniają miłe dla 

oka światło o ciepłej barwie. Specjalne wykonanie oraz użyte materiały 

gwarantują dostosowanie do warunków wewnątrz sauny oraz są gwarantem 

wytrzymałości i trwałości wszystkich lamp i osłon. Dbamy o Twoją satysfakcję,  

oraz o bezpieczeństwo, dlatego oferujemy jedynie te produkty, które spełniają 

odpowiednie normy i wymogi.  Oprawy do saun z oświetleniem LED są całkowicie 

bezpieczne, ekonomiczne i niezawodne.
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Własny kawałek nieba na suficie – brzmi niewiarygodnie? A jednak jest możliwe 

do spełnienia dzięki kompletom gwieździstego nieba wykonanym ze światłowo-

dów LED. Widok nieba usianego gwiazdami podczas kąpieli saunowej z taką in-

stalacją to wspaniałe rozwiązanie. Jest to świetna propozycja dla saun do użytku 

prywatnego.  Światłowody do wykonania gwiezdnego nieba montuje się w suficie. 

Długość oraz ilość oświetlenia światłowodowego dobierana jest w zależności od 

powierzchni i wymiarów sufitu. Światło w montowanym przez nas gwieździstym 

niebie jest koloru naturalnego.

Pas LED emituje ciepłe i nieco żółtawe światło, można umieścić go w sub-

telnym miejscu, a wtedy tworzy bardzo życzliwą atmosferę. Wartym roz-

patrzenia sposobem podświetlenia jest także wielokolorowa taśma LED RGB. 

Podstawowe kolory taśmy to czerwony, niebieski i zielony, które możemy mieszać. 

Rozwiązanie to charakteryzuje się stosunkowo niewielkim kosztem, jednak może 

przynieść niesamowity efekt odsłaniający zupełnie inne oblicze sauny. Podświe-

tlenie LEDowe za oparciami czy też pod ławami bardzo często staje się używane 

jako główne oświetlenie, zamiast lamp sufitowych czy ściennych.

Pas LED

Gwieździste niebo
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DODATKI DO SAUN
Drobne detale, które zapewniają dużą przyjemność

Jeśli chcesz mieć najlepszą saunę, musisz mieć najlepsze wyposażenie sauny. Usprawnią korzystanie 

z sauny i poczujesz się znacznie bardziej zrelaksowany. Oczywiście nie wszystkie z tych dodatków 

są obowiązkowe lub konieczne, jednak z pewnością stworzą komfortową atmosferę i zwiększą przy-

jemność podczas przebywania w saunie. Poniżej przedstawiamy najlepsze akcesoria do sauny jakie 

oferujemy. Można sprawdzić każdy element i wybrać ten, który wydaje się najbardziej atrakcyjny, 

przyciąga wzrok i będzie działał dla naszej wygody. 

Chętnie doradzimy, jakie dodatkowe elementy wyposażenia sprawdzą się w Twojej saunie.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i na podstawie rozmowy oraz naszego doświad-

czenia możemy pomóc wybrać odpowiednie wyposażenie.

Zestaw akcesoriów

Zestaw akcesoriów to idealne rozwiązanie dla osób, które za-

czynają swoją przygodę z sauną. Zestaw zawiera akcesoria po-

trzebne do miłego i bezpiecznego saunowania: cebrzyk z cho-

chlą, termometr z higrometrem, klepsydrę oraz olejki eteryczne.   

Te elementy idealnie uzupełnią eleganckie wnętrze sauny.
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Oparcie ergonomiczne
Ergonomiczne oparcie pod ple-

cy do sauny zapewnia wygodne 

podparcie pleców. Dzięki kształ-

towi litery „S” zagłówek dopaso-

wuje się do pleców i zapewnia 

zdrową postawę.

Misa na zioła i aromaty

Drewniana zabudowa pieca

Ścianka solna

Nagłośnienie

Płyty z betonu architektonicznego

Płyty z kamienia

Przycisk alarmowy

Dzięki misce na zioła i aromaty 

zapewnisz sobie dodatkowych 

wrażeń oraz odczuć podczas po-

bytu w saunie. Wykonana z wy-

sokiej jakości stali nierdzewnej.

Zagłówek do sauny z  drewna 

lipowego najwyższej jakości. 

Stabilna, pewna i  klasyczna 

konstrukcja od wieków używana 

w saunach. Brak części metalo-

wych niweluje ryzyko oparzenia. 

Drewniana zabudowa pieca po-

zwala na bezpieczne korzysta-

nie z sauny. Daje nam komfort 

w użytkowaniu, gdyż chroni nas 

przed ewentualnym dotknię-

ciem pieca oraz zapewnia este-

tyczny, spójny wygląd w saunie.

Bloki solne, które znajdują się 

w saunie fińskiej, pod wpływem 

temperatury uwalniają leczni-

cze mikroelementy. Dzięki temu 

w powietrzu sauny znajdują się 

takie pierwiastki jak: jod, brom, 

wapń czy magnez.

Płyty z  betonu architektonicz-

nego to optymalne rozwiązanie 

dla perfekcyjnego inwestowa-

nia w  wykończenie ściany za 

piecem elektrycznym.

Pyty z kamienia dzięki swojej 

niezwykłej barwie oraz struk-

turze nadają niesamowitego i 

eleganckiego efektu. Podkreśla 

on rustykalny charakter wnętrz.

Nagłośnienie w  saunie w  po-

staci dwóch głośników monto-

wanych pod ławkami w saunie 

oraz wzmacniacza z bluetooth, 

z którym łączysz się przez tele-

fon lub na kabel z wyjściem jack.

Do wyboru mają Państwo tak-

że zagłówek profilowany z  po-

duszką. Poduszki są wykonane 

z  wysokiej jakości materiału, 

który jest ciepły, odporny i nie 

odbarwia się.

W nagłych wypadkach możesz 

użyć przycisku alarmowego 

naciskając go, aż zatrzaśnie 

się (i pozostanie w tej pozycji). 

Przycisk odłączy prąd w saunie, 

a tym samym wyłączy piec.

Zagłówki
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SAUNY OGRODOWE

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA
Technologia bliska naturze

Domek saunowy to rewelacyjne rozwiązanie dla tych, którzy pragną doświadczyć jedynego w swoim 

rodzaju odpoczynku na łonie natury. Ogród otaczający saunę ogrodową znacznie dodaje jej atrak-

cyjności. Zmieniająca się wraz z porami roku roślinność gwarantuje niepowtarzalne doznania pod-

czas kąpieli saunowej. Połączenie nowoczesnej technologii, najwyższej jakości materiałów, dowolno-

ści zagospodarowania i usytuowania nadaje projektowi sauny ogrodowej wyjątkowego charakteru.

W tej części przedstawimy rodzaje elewacji, które możesz mieć na swojej własnej saunie ogrodowej. Sto-

sujemy różnego rodzaju deski elewacyjne, blachy lub płyty HPL, a wybór zostawiamy Tobie i twoim gustom.

Paleta kolorów

biały

szary

dąb ciemny

tik

sosna naturalna

wenge

Wykorzystywany impregnat przeznaczony jest do ochrony i dekoracji drewna 

na boazerii elewacyjnej sauny. Poprzez zastosowanie oleju ochronnego poma-

lowane drewno jest odporne na działanie czynników atmosferycznych. Jest to 

perfekcyjna ochrona przed wodą, a także przed grzybami pleśniowymi i glonami.



Deska elewacyjna - profil romb

Deska elewacyjna - profil duo

Deska elewacyjna - profil półbal

Profil elewacyjny – romb nadaje budynkom saun nowoczesności. Dzięki swojemu 

szerokiemu zastosowaniu świetnie sprawdza się jako boazeria zewnętrzna saun 

ogrodowych. Romby mogą z powodzeniem stworzyć maskowanie konstrukcji 

sauny ogrodowej. Odcień elewacji wybrać można z palety kolorów, która znajduje 

się na poprzedniej stronie.

Profil elewacyjny – duo to deska elewacyjna w podwójnym przekroju. Drewno duo 

nadaje czysty i elegancki wygląd budynkom saun ogrodowych. Odcień elewacji 

wybrać można z palety kolorów, która znajduje się na poprzedniej stronie.

Profil półbal jest bardzo oryginalnym rozwiązaniem, którego deski po złożeniu 

tworzą piękny efekt drewnianego bala. Elewacja z deski o profilu półbal będzie 

wyróżniać się naturalną, jasną i ciepłą barwą oraz trwałością, dzięki której posłuży 

Ci na lata. Odcień oleju elewacji sauny do ogrodu wybrać można z palety kolorów, 

która znajduje się na poprzedniej stronie.

29
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Deska elewacyjna - profil płaski

Płyty HPL

Płaska deska jest klasycznym rozwiązaniem stosowanym na elewację sauny 

ogrodowej. Przylegające do siebie deski tworzą efekt fasady. Deski mogą zostać 

ułożone poziomo lub pionowo. Odcień elewacji wybrać można z palety kolorów 

która znajduje się na stronie 28.

Płyty HPL to warstwowe laminaty HPL, obustronnie odporne na zewnętrzne warunki. 

Zachowują swoje właściwości mimo styczności z wodą, wilgocią czy promienio-

waniem słonecznym. Charakteryzują się łatwością w utrzymaniu czystości. Sto-

sowane są jako dekoracyjne płyty elewacyjne w saunach zewnętrznych. Odcień 

płyt wybrać można z palety kolorów RAL ze strony następnej.

Deska elewacyjna - profil prostokąt

Jest to profil stanowiący jeden z najpopularniejszych rodzajów desek drewnia-

nych, charakteryzujący się nieprzeciętną elegancją. Przekrój profilu to tradycyjny 

prostokąt o lekko zaokrąglonych krawędziach. Odcień elewacji wybrać można 

z palety kolorów która znajduje się na stronie 28.
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Paleta kolorów RAL

RAL 9007 RAL 7016 RAL 9005 RAL 3009

RAL 6020 RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 8004

Blacha elewacyjna na rąbek stojący

Blacha elewacyjna, wykorzystywana w budowie saun zewnętrznych, jest mate-

riałem odpornym na trudne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

Dzięki innowacyjnej technologii coraz częściej stosuje się ją w nowoczesnym bu-

downictwie. W połączeniu z drewnem pozwala stworzyć unikalną konfigurację 

elewacji. Odcień blachy wybrać można z palety kolorów RAL znajdującej się poniżej.
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POKRYCIA DACHOWE
Najważniejszy element całego domku

Położenie dachu kończy bardzo ważny etap inwestycji. Zanim jednak dach znajdzie się na swoim 

miejscu, trzeba zdecydować, jaki rodzaj pokrycia będzie idealny w danym przypadku. Mówiąc o pokry-

ciu, mamy na myśli zewnętrzną warstwę połaci dachowej, która stanowi barierę chroniącą budynek 

przed wpływem czynników atmosferycznych, deszczu, wilgoci, wiatru, słońca czy hałasu. Materiały 

wykorzystywane do tego celu różnią się parametrami, ceną oraz trwałością. Jakie zatem wyodręb-

niamy rodzaje pokryć dachowych i czym różnią się pomiędzy sobą? Możliwości, wariantów i opcji jest 

naprawdę sporo, warto więc poświęcić trochę czasu na wybór idealnego wykończenia dachu. Projekt 

można wtedy dopasować do każdego rodzaju preferencji, więc wybór jest właściwie nieograniczony. 

Dach płaski

Dach płaski to częsty wybór w nowoczesnych domkach saunowych. Charakte-

ryzuje się pokryciem membraną PVC na całej powierzchni dachu oraz okucia-

mi blaszanymi na jego obwodzie. Pod rozwijaną membraną przygotowany jest 

specjalny odpływ i rynna spustowa służąca do odprowadzania nadmiaru wody 

pozostającej po opadach.
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Dach jednospadowy

Dach dwuspadowy

Dach jednospadowy to równie częsty wybór w naszych domkach saunowych. 

Jest to dobre rozwiązanie, kiedy chcemy pokryć je blachą dachową. Blacha jest 

materiałem bardzo wytrzymałym i trwałym. Oferujemy sprawdzoną i dobrze pre-

zentującą się blachę dachową na rąbek stojący. Kolor blachy można wybrać 

z palety kolorów RAL, którą znajdziesz na stronie 31.

Dach dwuspadowy najczęściej wybierany jest przy większych domkach ogro-

dowych lub gdy chcemy dopasować styl sauny do domu, który stoi obok. Tutaj 

również sprawdza się blacha dachowa w różnych konfiguracjach:

-panele dachowe na rąbek stojący (firma Blachotrapez, paleta RAL str. 31)

-gont blaszany Janosik (firma Blachotrapez, kolor WOOD TK 9005 podgląd wyżej)

-blachodachówka różne wzory (firma Blachotrapez, paleta RAL, str. 31)

Blachodachówki

WOOD TK 9005

falista płaska na rąbektrapezowa karpiówka
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OKNA
Wybierz estetyczne i trwałe przeszklenia

W pewnym momencie podczas wyborów do naszej sauny ogrodowej wszyscy stajemy przed dy-

lematem związanym z wyborem odpowiednich okien, które dzięki doskonałym parametrom pełnią 

obecnie ważną rolę nie tylko w dostępie światła, ale też termoizolacji budynku. Zastosowanie no-

woczesnych rozwiązań technologicznych przy ich produkcji umożliwia tworzenie dużych przeszkleń 

zapewniających tym samym zwiększony dostęp do światła słonecznego. Jeśli chcesz zadbać o cie-

pło i design nie obciążając przy tym środowiska, nie ma nic prostszego – niezależnie od twojej wizji 

nasze okna doskonale wkomponują się w każde wnętrze oraz zapewnią pełen komfort cieplny.

Szyba

Zastosowanie oferowanego przez nas przeszklenia jednokomorowego o grubości 

8mm przenosi korzystających z kąpieli bliżej natury. Opcjonalnie możesz wybrać 

hartowaną szybę wenecką, która pozwoli dać poczucie prywatności w swoim 

osobistym porcie relaksu. To idealny sposób na zwiększenie swobody przy jed-

noczesnym zachowaniu dopływu dziennego światła
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Okna PCV

Okna fasadowe PCV łączą w sobie trwałość, estetykę, funkcjonalność i wysokie 

parametry techniczne. Zapewniają doskonałą izolację akustyczną i termiczną.  

Okna te charakteryzują się nowoczesną stylistyką pasującą do każdego rodza-

ju pomieszczeń i domów. Poniżej przedstawiamy najpopularniejszą kolorystykę 

okiennic PVC. Kolory złoty dąb, orzech oraz szary antracytowy są kolorami stan-

dardowymi, pozostałe to wybór premium.

Kolorystyka

biały AP00

złoty dąb AP23

palisander AP33

szary bazaltowy AP62

dąb sheffield 
brązowy AP93

mahoń AP05 daglezja AP11

szary AP34

aluminium 
szczotkowane AP63

sheffield oak 
concrete AP21

dąb specjalny AP01orzech AP27 szary antracytowy AP40

szary kwarcowy
 piasek AP65

turner oak
 malt AP19

ciemny dąb AP06 oregon III AP15

walnuss amaretto AP29

dąb sheffield
 jasny AP75  

sheffield oak 
alpine AP20

dąb naturalny AP02

walnuss terra AP28

kremowy AP49

ciemnobrązowy AP89

dąb khaki AP95
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Okna aluminiowe

Atrakcyjnym wyborem są także okna aluminiowe, które kiedyś używane były 

głównie w obiektach biurowych czy przemysłowych. Teraz montowane są także 

w budynkach jednorodzinnych, domkach letniskowych czy saunach ogrodowych. 

Są wytrzymałe, odpowiednio sztywne, odporne na warunki atmosferyczne. Poniżej 

przedstawiamy kolorystykę lakierów drewnopodobnych. Dodatkowo okna mogą 

być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL - możesz zapytać o nią swojego 

przedstawiciela handlowego.

Kolorystyka

złoty dąb D101

mahoń M103

jodła J107

winchester D207

paleta RAL

dąb rustykalny D210

mahoń sapeli M204

jodła S208

czereśnia ciemna C106

heban M102

sosna S106

wiśnia W109

czereśnia C212

dąb bagienny D502

orzech vein 0205

buk B108

czereśnia C110

orzech 0102

sosna S110

wenge W205

kasztan K101
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Okna drewniane

Stolarka drewniana znów przeżywa swój renesans. Okna drewniane są bardzo 

ciepłe, naturalne, a także eleganckie, dlatego warto wziąć je pod uwagę. Wyso-

ki poziom energooszczędności zapewniony jest dzięki optymalnej jakości ma-

teriałom wykorzystanym do produkcji, stosowanym systemom uszczelnienia 

i pakietom szybowym. Możliwość dowolnej aranżacji, dzięki bogatej ofercie farb 

kryjących i transparentnych.

pinia

sapeli

wiśnia

stara sosna

dąb

acajou

sipo

afromozja

biały

cyprus

orzech

zieleń transparentna

Kolorystyka
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DRZWI
Solidne i modne drzwi zewnętrzne

Przy wyborze drzwi zewnętrznych powinniśmy wziąć pod uwagę takie czynniki jak trwałość, bezpie-

czeństwo, estetyczny wygląd oraz ich parametry techniczne takie jak izolacyjność termiczna i aku-

styczna, odporność na obciążenie wiatrem. Drzwi do sauny należy dostosować przede wszystkim 

do elewacji i ścian wewnętrznych – możemy tutaj postawić zarówno na model w podobnym tonie 

kolorystycznym, jak i w odcieniu kontrastującym ze ścianami i tym samym bardziej wyróżniającym 

skrzydło na tle reszty. Oto na jakie rodzaje drzwi zewnętrznych możemy się zdecydować oraz co 

powinno decydować o ich ostatecznym wyborze.

Drzwi wejściowe

Drzwi PCV

Przeszklone, drzwi PCV w standardowym wymiarze ościeżnicy 210x90cm. Mają 

one możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny ko-

lor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej. Mogą być otwierane na 

zewnątrz lub do wewnątrz. Kolorystykę można wybrać tak jak w przypadku okien 

PCV, na stronie 35.  
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Drzwi stalowe

Drzwi drewniane

Zastosowanie drzwi stalowych zewnętrznych ze skutecznym wyposażeniem za-

bezpieczającym i wysokim współczynnikiem izolacyjności cieplnej gwarantuje 

spokój i bezpieczeństwo oraz zapewnia poczucie komfortu we wnętrzu twojego 

domku. Drzwi stalowe spełniają najwyższe oczekiwania jakościowe. Ekskluzywne 

i wyjątkowe wzornictwo z niewidocznym profilem skrzydła spełni nawet największe 

wymagania aranżacyjne tych, którzy od drzwi oczekują czegoś więcej.

Pełne drzwi drewniane w standardowym wymiarze ościeżnicy 210x90cm. Drew-

no w naszych drzwiach do sauny ogrodowej jest materiałem wielokrotnie mniej 

wrażliwym na niskie i wysokie temperatury i tym samym drzwi drewniane nie 

odkształcają się w upalne czy mroźne dni.

Drzwi aluminiowe

Przeszklone drzwi w standardowym wymiarze ościeżnicy 210x90cm. Mają one 

możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od 

strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej. Mogą być otwierane na zewnątrz 

lub do wewnątrz. Odporność na warunki atmosferyczne, poczucie bezpieczeń-

stwa oraz komfort użytkowania to cechy, które wyróżniają drzwi aluminiowe. Ko-

lorystykę można wybrać tak jak w przypadku okien aluminiowych, na stronie 36.   
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Drzwi tarasowe uchylno-rozwierne

Coraz chętniej montuje się duże drzwi tarasowe, by wnętrza stały się optycznie 

większe, bardziej nowoczesne i eleganckie, a pomieszczenia lepiej doświetlone. 

Najpopularniejsze są drzwi rozwierno-uchylne. Ich wielką zaletą jest łatwe otwie-

ranie i niska cena. Mogą być jedno lub dwuskrzydłowe. Maksymalna szerokość 

skrzydła wynosi zwykle 160 cm. Najczęściej jednak szerokość takiego skrzydła nie 

przekracza 90 cm. Takie drzwi mogą być wykonane z  PVC, aluminium lub drewna.

Drzwi tarasowe przesuwne

System PSK przy zastosowaniu okuć przesuwno-uchylnych prze ko nuje lekkością 

i komfortem porus zania - jedna klamka steruje wszystkimi pro ce sami.

Skrzydła w systemie PSK znajdują sie w jednej linii. Aby przesunąć skrzydło musi 

ono najpierw zostać uchylone i odepchnięte na właściwy tor. Ograniczeniem 

w tego typu konstrukcjach jest ciężar skrzydła do 200 kg. Takie rozwiązanie sto-

sujemy w drzwiach wykonanych z PVC.

Idealnym rozwiązaniem dla pragnących komfortowego połączenia wnętrza 

z  tarasem oraz panoramicznego widoku jest zastosowanie drzwi unoszono-

-przesuwnych HST. Specjalne mechanizmy okuciowe pozwalają na przesuwanie 

ogromnych skrzydeł przy użyciu minimalnej siły. Przekręcenie dużej klamki w dół, 

z pozycji zamknięcia, powoduje uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie 

docisku uszczelek i możliwość swobodnego przesuwania skrzydeł. Takie rozwią-

zanie stosujemy w drzwiach wykonanych z PVC lub aluminium. Drzwi z systemem 

HST możemy zamontować także jako drzwi wejściowe do domku saunowego.

System PSK

System HST
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DESKI TARASOWE
Idealny i oryginalny taras

Tarasy drewniane to świetne miejsce wypoczynku, dlatego powinniśmy zadbać o ich estetykę i solid-

ne wykonanie, aby służyły nam latami. Deski tarasowe wykonane z różnego rodzaju drewna nadadzą 

naszemu tarasowi naturalny wygląd. Jeśli natomiast dbamy o środowisko i chcemy mieć trwały 

taras, świetnym wyborem będzie deska tarasowa kompozytowa, która jest odporna na gnicie, pleśń 

i szkodniki oraz można ją poddać procesowi recyklingu. 

Solidnie wykonany i modny taras to prawdziwa ozdoba każdego ogrodu i domu. Dopasuje deski do 

swoich potrzeb i uzyskasz zamierzony efekt. Piękny taras na lata!

deska tarasowa

deska kompozytowa

 Materiał wykorzystany do wyłożenia podłogi tarasu powinien się wyróżniać wysoką estetyką i trwałością. 

W klimacie umiarkowanym jest on narażony nie tylko na częste zmiany wilgotności. Musi też tolerować 

szeroki zakres temperatur, od -25°C zimą, do około 40°C przy intensywnym letnim nasłonecznieniu. 

Takie warunki doskonale znoszą wyselekcjonowane przez nas deski tarasowe. Odpowiednio przygo-

towana deska tarasowa nie wchłania wilgoci. W efekcie nie jest podatna na pęcznienie i rozsychanie, 

zachowując spójną strukturę bez względu na warunki pogodowe. Brak tendencji do nasiąkania jest 

również ważny z uwagi na czynniki biologiczne.

Deski tarasowe kompozytowe cechują się podwyższoną wytrzymałością. Są one w pełni odporne na ne-

gatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych. Nie są podatne na deformacje wywołane wilgocią, 

promieniowaniem słonecznym, czy też wysokimi obciążeniami. Deska kompozytowa tarasowa to po-

łączenie włókien drzewnych oraz mieszanki polimerowej. Należy podkreślić, że materiały są starannie 

selekcjonowane. Wszystko po to, aby osiągnąć najwyższy poziom trwałości. Należy zaznaczyć, że tego 

rodzaju tworzywo jest bezproblemowe w pielęgnacji. Wynika to z faktu, że nie wymaga ono złożonej 

impregnacji.  Do ich produkcji wykorzystuje się wióry drewniane.
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OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Praktyczne i estetyczne oświetlenie na zewnątrz

Oświetlenie zewnętrzne domku lub tarasu jest niezwykle istotne. Jakie oświetlenie elewacji domu 

jednorodzinnego sprawdzi się najlepiej? Funkcję oświetlenia elewacji oraz desek tarasowych świetnie 

pełnią żarówki ledowe. Także kinkiety bardzo często wykorzystywane są jako oświetlenie zewnętrzne 

do sauny ogrodowej. Takie lampy świetnie sprawdzą się również jako oświetlenie tarasu.

Oczka LED

Kinkiety

Oczka tarasowe

Dzisiaj klasyczne kinkiety powracają do łask, przyjmując świeże, niezwykle fantazyjne wzory.  Lampy przy-

twierdzane do ściany stają się coraz popularniejsze w naszych ogrodach, gdzie pięknie oświetlają 

nasze domki saunowe i tarasy. Nowoczesne kinkiety prezentują się lekko, subtelnie i bardzo stylowo. 

Ich przemyślany dobór i rozmieszczenie z pewnością zaowocuje spektakularnym efektem wizualnym, 

wprawiając w zachwyt odwiedzających Cię gości.

 Oczka LED montowane w zadaszeniu budynku ogrodowego pomogą Ci w pokonaniu drogi do wejścia. Poza 

tym nocą oświetlają pięknie nasz domek saunowy, który będzie bajecznie się prezentował w ogrodzie. 

Dzięki regulacji snop światła może być skierowany w dowolnym kierunku. Wykorzystanie oświetlenia 

LED powoduje, że nasze oprawy i oczka są wydajne i energooszczędne, zmniejszając nawet do 80% zu-

życie energii elektrycznej w porównaniu ze zwykłymi źródłami światła. Zadbaj o swój komfort i wybierz 

odpowiednie oświetlenie. Dobierz liczbę i kształt opraw do swoich potrzeb, aby były spójne z elewacją. 

Prócz roślin, nawierzchni i mebli, do wystroju tarasu przyda się oświetlenie. Światło na tarasie przyciąga 

uwagę i potrafi budować nastrój. Stylistyka oświetleń tarasowych oscyluje od stylu retro po formy 

designerskie, oszczędne, pasujące do nowoczesnej architektury. Oczka tarasowe, które Tobie ofe-

rujemy muszą być szczelne, odporne na zmiany temperatury, korozję i wiatr. Gdy taras jest niewielki, 

wystarczy nawet kilka ulokowanych pośród roślin punktów świetlnych.
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PODŁOGI
Aranżacyjny luksus

Podłoga jest jednym z najważniejszych elementów w każdym wnętrzu. Pełni rolę ochronną, zapew-

niając komfort użytkowania, ale też wpływa na jego wygląd przez wiele lat. Podpowiadamy na co 

zwracać uwagę, decydując się na wybór posadzki. Wybierając podłogę do naszej sauny ogrodowej, 

warto pamiętać, że musi ona służyć przez długie lata. Podłoga drewniana dzięki naturalnym właści-

wościom surowca pozwala stworzyć wnętrze o przytulnym, bezpiecznym charakterze. Drewno jest 

ciepłe i miłe w dotyku, zachęca do chodzenia na boso. Podłogi z surowców naturalnych „oddychają”, 

utrzymując w saunie odpowiedni mikroklimat, m.in. stałą wilgotność powietrza. 

Jeżeli interesuje nas praktyczna alternatywa dla drewnianych podłóg, warto zainteresować się czym 

są panele i płytki winylowe.  Podłogi te są jednocześnie estetyczne, wytrzymałe i mogą być stosowane 

wszędzie tam, gdzie naturalne produkty mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.
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Panel podłogowy lakierowany

Podłoga drewniana ze świerku charakteryzuje się jasną, żółtawą, a nawet białą 

barwą. Posiada regularnie rozmieszczone słoje i drobniejsze sęki. Dzięki tym wła-

ściwościom podłoga świerkowa rozjaśnia każde wnętrze oraz nadaje im prze-

strzenności i elegancji. Zapach, który wydziela podłoga świerkowa wprowadzi do 

naszych wnętrz atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. Podłoga świerkowa, dobrze 

zaimpregnowana, polakierowana oraz odpowiednio pielęgnowana z pewnością 

posłuży na lata.

Panele podłogowe 

Trwałe, nowoczesne i maksymalnie funkcjonalne. Takie są panele AC5, które 

oferujemy. Sprawdzą się tam, gdzie obserwuje się duże natężenie ruchu. Mogą 

świetnie nadać się do sauny ogrodowej przeznaczonej do użytku publicznego. 

Wybierz wysokiej jakości panele podłogowe i miej pewność ich świetnego wy-

glądu na długi czas.

ledbury shildon oldbury

Kolorystyka
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white stonemystery stone coolgrey loft

Kolorystyka

Płyta OSB

Są to płyty składane z prostokątnych wiórów płaskich. Jest to płyta drewnopo-

dobna, opracowana specjalnie dla budownictwa. Cechują ją dobre parametry 

wytrzymałościowe, odporność na uderzenia, bardzo dobra izolacyjność cieplna 

i akustyczna, stabilność kształtu i wymiarów. Produkowana z zastosowaniem ży-

wic syntetycznych, dzięki czemu płyta jest wysoce ekologiczna i przyjazna śro-

dowisku. Płyty OSB kładziemy jako przygotowanie do kafelkowania, jeśli inwestor 

wybierze takie rozwiązanie. Może być także wodoodporna.

Panele winylowe

Panele podłogowe winylowe to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie 

wysoką jakość. Cieszą się dużą popularnością przede wszystkim dlatego, że wy-

glądem przypominają drewniane panele podłogowe, jednak są dużo trwalsze 

i łatwe do utrzymania w czystości. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że są wodo-

odporne. Możemy więc z powodzeniem stosować je w pomieszczeniach narażo-

nych na bezpośredni kontakt z wodą. Mogą być stosowane na powierzchniach 

z ogrzewaniem podłogowym.
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POKRYCIA ŚCIENNE I SUFITOWE
Pełne możliwości

W saunie ogrodowej poza pokryciem w saunie, musimy zdecydować także o pokryciu ściennym 

i sufitowym poza samym pomieszczeniem sauny. W domku saunowym możemy rozmieścić różne-

go rodzaju pomieszczenia jak np. miejsce odpoczynku. Wtedy pokrycia wybieramy w zależności od 

charakteru danego miejsca oraz jego potrzeb.

Boazeria świerk STP

Świerk charakteryzuje się dużą gęstością i małymi przyrostami rocznymi. Taka 

struktura drewna jest najbardziej odpowiednia do stosowania w domku z sauną 

jako okładzina ścienna i sufitowa. Cechuje je wysoka kumulacyjność cieplna co 

pomaga w utrzymaniu ciepła w domku. Drewno to posiada młode, niewypada-

jące sęczki. Profil STP to klasyczny profil saunowy o zaoblonej krawędzi.
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Płyty kartonowo-gipsowe

Płytki winylowe

Płyty gipsowo-kartonowe posłużą Ci do wykończenia ścian lub sufitu w techno-

logii suchej zabudowy. Cechą charakterystyczną tej płyty, jest fakt, że posiada 

ona spłaszczoną dłuższą krawędź, która została obłożona kartonem. Wspomniana 

spłaszczona krawędź pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni w przypadku 

łączenia płyt, a także zmniejsza ona ilość masy szpachlowej, potrzebnej do użycia 

w tejże spoinie. Płyty są dostępne także w wersji wodoodpornej dla pomieszczeń 

o wilgotności większej niż 70%. Pozostawiamy stan surowy, wykończenie pozostaje 

w zakresie inwestora.

Płytki winylowe montujemy w naszych domkach saunowych na ścianach jako 

imitację kafelek w kilku wzorach. Bardzo dużą zaletą jest ich odporność na wodę. 

Co ważne, płytki winylowe, podobnie jak drewno, absorbują ciepło. Wszystkie pa-

nele winylowe na ścianie są odporne na wilgoć, łatwe w utrzymaniu czystości 

i wykazują właściwości antystatyczne, co czyni z nich materiał idealny dla aler-

gików. Do ich pielęgnacji nie są wymagane specjalistyczne środki myjące.

Kolorystyka
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OGRZEWANIE
Zróżnicowane techniki grzewcze 

Nie ma jednej uniwersalnej metody ogrzewania, która sprawdziłaby się we wszystkich domkach 

saunowych - sposób grzania musi być dopasowany do konstrukcji budynku, potrzeb użytkowników 

sauny i wielu innych czynników. Tylko wybór optymalnego rozwiązania zapewni komfort cieplny i po-

zwoli zminimalizować koszty ogrzewania. Proponujemy kilka rozwiązań aby ogrzać saunę ogrodową, 

uwzględniając najważniejsze czynniki.

Folia grzewcza

Panel grzewczy na podczerwień

Grzejnik elektryczny

Folie grzewcze to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie ogrzewania. Proces emisji ciepła działa na zasadzie 

promieniowania podczerwonego, dzięki czemu ogrzewanie jest bardziej wydajne. Folia grzejna to w rze-

czywistości elastyczny grzejnik. Wykonana jest z wysokiej jakości węgla o konkretnych właściwościach 

oraz masy aluminiowej. Folia grzewcza zasilana jest za pomocą miedzianej taśmy, która podłączona 

zostanie do sieci elektrycznej na stałe.

Wśród alternatywnych metod ogrzewania domków saunowych znajdziemy elektryczne promienniki 

podczerwieni. Ten sposób ogrzewania jest wygodny, przyjazny dla zdrowia i ekologiczny. Elektryczny 

promiennik podczerwieni to urządzenie przetwarzające energię elektryczną w ciepło pod postacią 

promieniowania podczerwonego. 

Grzejnik elektryczny to najprościej rzecz ujmując grzejnik przystosowany do pracy poza instalacją cen-

tralnego ogrzewania. Źródłem ciepła jest w nim grzałka elektryczna zanurzona w czynniku grzewczym 

albo przewód grzewczy umieszczony wewnątrz grzejnika. Moc grzejnika wybieramy odpowiednio do 

kubatury pomieszczenia.
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GNIAZDKA I WŁĄCZNIKI
Najwyższy komfort i bezpieczeństwo

W zależności od potrzeby montujemy gniazdka i włączniki pojedyncze lub podwójne, a także her-

metyczne - montowane na zewnątrz sauny, które posiadają dodatkowe osłony zabezpieczające 

(w postaci klapki) przed wodą, wilgocią czy zanieczyszczeniami. 

Gniazdka

Włączniki

Włączniki są dodatkowo zabezpieczone za pomocą specjalnych nakładek niwelujących możliwość 

porażenia prądem nawet w przypadku pojawienia się wilgoci. Ich wypukła powierzchnia pozwala 

na szybką identyfikację i umożliwia łatwy dostęp do znajdujących się w puszce włączników.

Wybrane przez nas gniazdka elektryczne cechują się subtelnym wyglądem, który po właściwym 

montażu nie rzuca się w oczy i nie ingeruje w wystrój pomieszczenia. Wyrób charakteryzuje 

się odpornością mechaniczną i trwałością dzięki solidnej konstrukcji obudowy z tworzyw. Biały 

kolor i nowoczesne wzornictwo sprawią, że gniazdo będzie dobrym wyborem do Twojej sauny.
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DODATKI
Akcesoria tworzące całą atmosferę

Nasze sauny wykonujemy z najwyższą starannością, z dbałością o detale i wysoką jakość. Aby zwięk-

szyć ich funkcjonalność i dać klientom nieograniczone możliwości relaksującego saunowania, przy-

gotowaliśmy specjalną ofertę przydatnych dodatków. Wszystkie dostępne artykuły są przystosowane 

do naszych modeli saun i odznaczają się wysoką estetyką.

Czujnik zmierzchu

Podgrzewacz przepływowy

Czujnik zmierzchu to urządzenie bardzo przydatne w przypadku instalacji oświe-

tlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Podłączony do lampy to niezwykłe udo-

godnienie, które zapewni wygodę, ale także podwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Automat zmierzchowy wyposażony jest w specjalny fotorezystor, który odpowiada 

za analizę jasności oświetlenia. W momencie, kiedy natężenie wykrytego światła 

jest zbyt niskie, czujnik zmierzchu uruchamia przełącznik i włącza światło.

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody znajdzie zastosowanie w domkach 

saunowych w których potrzebny jest dostęp do bieżącej ciepłej wody. Najczęściej 

wybierany przepływowy podgrzewacz wody elektryczny przeznaczony jest do funk-

cjonowania w jednym punkcie, czyli montuje się go najczęściej nad zlewem lub 

umywalką. Urządzenia cechują się niewielkimi rozmiarami i dużą skalą wydajności.

Deszczownica zewnętrzna

Deszczownica zapewniająca szeroki strumień wody, doskonale imituje wrażenia 

towarzyszące padającym kroplom deszczu, a tym samym podwyższa komfort 

kąpieli. Montując deszczownicę, z pewnością zapewnisz sobie wyjątkowe dozna-

nia ochładzając się po gorącej sesji w saunie ogrodowej.
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Kranik do węża ogrodowego

Balustrada

Zewnętrzny kranik do wody stosuje się przede wszystkim do czerpania wody użyt-

kowej. Może być on usytuowany na zewnątrz budynku. Jest to bardzo praktyczne 

rozwiązanie, ponieważ łatwo jest podłączyć np. wąż ogrodowy, który może być 

przydatny podczas podlewania ogrodu. 

Balustrady to doskonałe dopełnienie każdego tarasu. Przepięknie sprawdzają 

się w każdych warunkach, tym bardziej, że ich rodzaj można śmiało dopasować 

zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej, modernistycznej architektury. To, co 

dodatkowo je wyróżnia to zapewnienie bezpieczeństwa. Wykonamy dla Ciebie 

dokładnie takie balustrady jakich potrzebujesz.

Fotowoltaika

Instalacja domowa fotowoltaiczna waha się w przedziale mocy od 3 kW do 10 kW– 

dostosowujemy odpowiedni zestaw urządzeń maksymalizując osiągi, minimali-

zując koszty. Każdy projekt przygotowujemy indywidualnie respektując potrzeby 

konsumenta.  Instalację trzeba prawidłowo zaplanować, przygotować i zainsta-

lować – realizujemy inwestycję od projektu po montaż. Zapewniamy darmową 

ofertę i wycenę. Instalacja fotowoltaiczna jest mechanizmem zmiany energii 

słonecznej w energię elektryczną. System ten gwarantuje wieloletnie działanie 

i generuje oszczędności nie naruszając równowagi ekologicznej.

Ścianka ażurowa

Panele ażurowe znajdują swoje zastosowanie nie tylko jako ściany działowe lecz 

także jako dekoracyjne elementy fasad budynków. Dzięki niezwykłemu designo-

wi i wzornictwie przekształcają fasady budynków w nowoczesną bryłę. Znajdują 

swoje zastosowanie również jako zadaszenie tarasów czyli pergole. Bogate wzor-

nictwo paneli ażurowych nada tarasowi awangardowy wygląd.
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Jacuzzi

Balia do schładzania

Balia gorąca

Przy saunie ogrodowej lub na jej tarasie możemy także zamontować jacuzzi czyli 

wannę z hydromasażem, w której strumienie powietrza i wody oddziałują na na-

sze ciało. Jacuzzi wyposażone jest w dwa główne elementy. Są to dysze wodne 

oraz napowietrzanie. Te ostatnie odpowiedzialne są za wytwarzanie pęcherzyków 

powietrza, które działają na nasz organizm relaksująco. Proponujemy ten relaks 

masażem wodnym połączyć z kąpielą w Twojej saunie.

Balia do schładzania idealnie sprawdzi się zarówno w upalne, letnie dni 

jak i zimowe wieczory. Balia znakomicie ochładza nasz organizm, dzięki 

czemu zaleca się korzystanie z niej po seansie w saunie. Kąpiel w balii 

do schładzania to tradycyjny sposób na poprawienie pracy układu od-

pornościowego. Balie są wypełnione wkładem akrylowym do wyboru 

w 3 kolorach. Razem z zakupem sauny rekomendujemy zakup beczki. 

Dzięki temu w jednym miejscu możesz zaopatrzyć się we wszystko 

czego potrzebujesz w swoim ogrodowym SPA.

Dziś balia czyli ogrodowa beczka przy saunie ogrodowej to standard.  

Kiedyś prawdziwy luksus zarezerwowany dla wybranych, dzisiaj niemal 

must have każdego jesiennego i zimowego wypoczynku. Zażywanie go-

rącej kąpieli na łonie przyrody to świetny sposób na relaks. W ten sposób 

całe ciało odpręża się, a umysł uspokaja. Pozytywne reakcje organizmu 

na taki odpoczynek wpływają ponadto na zwiększenie odporności. 

Kąpiele w drewnianej balii poprawiają krążenie i wzmacniają pracę 

serca. Dostępne są również pokrywy na balie.

natural wood

coal black

old wood

dark wallut
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PRACE W ZAKRESIE INWESTORA
Niektóre kwestie wolimy pozostawić Tobie

Z przyczyn technologicznych nie wykonujemy pewnych zadań, dlatego celem usprawnienia mon-

tażu saun część prac przekazujemy na barki inwestora. Pod bacznym okiem naszych specjalistów 

przekazujemy informacje w jaki sposób należy wykonać poniższe zadania.

Wyposażenie łazienki

Meble do zabudowy

Gładź i wykończenie płyt kartonowo-gipsowych

Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO

Podłączenia hydrauliczne

Fundamenty

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych
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O nas 
Supine to zespół specjalistów realizujący najbardziej twórcze i  indywidualne koncepcje saun od projektu po montaż. 

Naszym zadaniem jest skonfigurowanie sauny, która spełni Twoje oczekiwania zarówno pod względem wizualnym jak 

i funkcjonalnym. W tym celu konsultujemy z Tobą pomysły i doradzamy, by wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie.

Wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć miejsce o którym marzysz!

www.supine.eu            sklep@supine.eu          tel. 795 600 656
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Łukasz Błaszcz

ul. Halna 19

43-360 Bystra

NIP: 9372659970

Twój przedstawiciel handlowy:

www.supine.eu          sklep@supine.eu          tel. 795 600 656

Producent saun domowych i ogrodowych


