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Privátní vestavěná sauna  

rozměry 2000x2000x2100mm 
 

(M 1:20 ) 
 

  
 
 
                   

 

Interiér řady LUXUS 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

ŘADA LUXUS 
 
Rozměry:                   
                2000x2000x2100mm – privátní vestavěná sauna 

 

 

 

Saunové topidlo a regulace: 

 
     Celonerezové! topidlo České výroby s možností polévání vodou, včetně lávových kamenů   

SALUS – 7,5KW/400 V 

Regulátor teploty digitální SAUNA - (úspora el.energie až 30%) 

 

Dveře: 
               Celoskleněné tónované s bezpečnostním sklem 8 mm a magnetickým zavíráním               

                                                                           nebo 

                                                            dřevěné s dvěma skly.               

                                                             

Vnitřní výbava: 

 
                   3x lavice šíře 500mm – s vyjímatelnými rošty a zvětšeným radiusem čel lavic,1x výplň  

                     mezi lavicemi, 2x opěrka zad, svislá rohová opěrka, 2x podhlavník podlahový rošt,  

                    kryt kamen – vše z africké vrby ABACHI, světlo, čtyřbarevné stropní světlo, teploměr, 

                    přesýpací hodiny. 

 

 

 

Materiál obkladu: 

 
                    Skandinávský smrk profil 14mm – vnitřní a vnější (vnější pohledové) 

 

CENA: 
                       92 000 ,- Kč včetně DPH 15%    

 

 

 

Materiál obkladu: 

 
                     Kanadská borovice HEMLOCK 14mm – vnitřní + futro dveří 

                       Skandinávský smrk profil 14mm – vnější (vnější pohledové) 

 

CENA: 
                       120 500 ,- Kč včetně DPH 15%   

 

 

 

 



 

 

Materiál obkladu: 

 
                     Ušlechtilý bezsukový RED CEDR  17mm – vnitřní + futro dveří 

                       Skandinávský smrk profil 14mm – vnější (vnější pohledové) 

CENA: 
                       122 000 ,- Kč včetně DPH 15%    

 

 

 

Nadstandardní příplatková výbava:   
 
                       2x integrovaný reproduktor do vlhkého 

                                   prostředí a odolností do 110°C…..…6 000,- 

                  Hvězdné nebe (45 RGB diod)……………..   26 000,- 

               Topidlo Vulcan – KOMFORT ( s parním vyvíječem ) / 

                        regulátor Humidus       ……………..…. 27 000,- 

                  Teploměr / vlhkoměr kombi………………….1 850,- 

 

 

 

Madlo za příplatek: 
 

 

 

 

Madlo nerez leštěný / buk nebo keranji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 
                    5 600 ,- Kč 
 

 

 

 

 

Záruční lhůtu poskytujeme na regulátor 24 měsíců na topidlo a ostatní součásti 60 měsíců!! 
 

 

 

Ceny zahrnují dopravu, montáž a 15% DPH. 



 

 

Saunové topidlo řady VULCAN – KOMFORT : 

 
Celonerezová elektrická saunová kamna České výroby VULCAN KOMFORT s vysokou účinností přeměny 

elektrické energie na tepelnou. Vzhledem k velkému množství akumulačních kamenů je udržovaná teplota 

v sauně rovnoměrná a nedochází k přehřívání vzduchu a následnému úbytku kyslíku. Kamna umožňují extrémní 

polévání vodou, pro ještě intenzivnější zvlhčování vzduchu v sauně. Jsou opatřena samostatným parním 

vyvíječem s nezávislým zdrojem vývinu páry a ve spojení s digitální regulací teploty i vlhkosti HUMIDUS 

s teplotním a vlhkostním čidlem tak lze volit režim provozu sauny: suchá - vlhká(vitální) - mokrá - parní 

(turecká lázeň), bylinná, solná ( Laconium), tepidarium (relaxace s hudbou) a Bio saunu - ve spojení 

s barevným osvětlením. Tímto lze vytvářet různé druhy terapií - tyto probíhají nejčastěji v režimu tzv. mokré 

(bylinné apod.)sauny, kdy se teplota pohybuje do 60 
O
C a relativní vlhkost do 60 % RH. V praxi to znamená, že 

v jedné kabině si můžete nastavit saunu či lázeň podle pocitu či zdravotních potřeb. 
 
 
 

 

 
Hvězdné nebe 
 

Atraktivní osvětlení, pro sauny vytvářející kombinací tří základních barev celé barevné spektrum. Světelné 

efekty vytváří 45 ks RGB Led diod. Pomocí programovatelné regulace lze poté volit mnoho typů osvětlení - 

základní barvy světla, některý z 5-ti programů pro celé barevné spektrum nebo individuálně navolený program. 

 

 

  
 
 



 

 

Ochlazovací kádě 

 

 

  

  

 

 

LUX 
 

Laminátová káď s bohatou výbavou vysoké kvality. Je 

vybavena sedačkou, přelivovým žlábkem, táhlem 

ovládanou výpustí a flexibilním syfónem. Venkovní 

obložení obložení smrkové nebo bukové. 

Schůdky volitelně dřevěné nebo laminátové s dřevěným 

obkladem. 

rozměry: 70 x 105 x 105 cm   

 

Ochlazovací káď LUX ( vč. smrk. 

obkladu ) 
21.000,- 

Příplatek za vnější bukový 

obklad               3.500,- 

Celodřevěné schůdky              3.500,- 

Laminátové schůdky              4.500,- 

Napouštěcí tryska ke kádi 

LUX              1.000,- 

   
 

    

 

Solné panely 
 

 

  Solné panely mají blahodárný a příznivý účinek při pobytu v sauně pro naše 

zdraví a náladu. Jedná se o desky z hotovené z křišťálů kamenné soli. 

Doporučený je jeden solný panel na 1,5 až 2 m3  saunového prostoru. Tyto 

desky obsahují řadu prvků nezbytných pro správné fungování našeho 

organismu, a to: železo, vápník, měď, hořčík, zinek, jod, selen, mangan a 

lithium.   

  Uvedené prvky v procesu difúze pronikají z křišťálů soli do vzduchu v sauně 

a tvoří klima obohacené těmito aerosoly. Toto působí, že dýchání tak 

obohaceným vzduchem napomáhá léčbě mnohých nemocí, což potvrdila četná 

lékařská vyšetření. Použití solných desek v saunách podporuje léčbu těchto 

onemocnění: dýchací soustavy, dýchavičnosti a zápalů průdušek, zažívacího 

traktu, dermatologických onemocnění, neuróz, hypofunkce štítné žlázy, stavů 

unavenosti a dysfunkce vegetativní nervové soustavy.  

  

 

   



 

 

 

  

  

Základní parametry solných panelů   

 rozměr : 50 x 50cm  

 tloušťka panelu : 8 - 10 cm   

 hmotnost : 14 - 16 kg  

 solné křišťály růžové a bílé barvy  

 barvy podkladu : žlutá, modrá, zelená, červená, oranžová, hnědá  

 teplotní odolnost: 110 °C   

 Cena 1Ks panelu – 4 500,-Kč 

 

 

Zdravotní účinek solných panelů 

 

Haloterapie je současně rozvíjející se metoda speleoterapie. Metoda na principu dýchaní v aerosolovém 

prostředí sytivým solným aerosolem respirováním v těšně charakterizované hustotě 

Obor služeb na principu haloterapie je novým oborem, ale vyzkoušeným. Možno jí připojit k biologickému 

omlazení spolu se službami prozdravotními v turistice relaxačně-léčebné. Služby haloterapie jsou službami 

léčebnými a přispívají ke zlepšení psychofyzického stavu lidí. V souvislosti s tím se vysouvá nabídka péče o 

zdraví a zdraví životní styl. 

Několikaleté zkušenosti plicních lékařů ukazují, že sůl léčí mnoho potíží a dodává lidem každodenní psychický i 

fyzický komfort. Na základě zkušenosti plicních lékařů, vycházejíc naproti Vaším potřebám, Naše produkty jsou 

provedené z naturálních krystalů kamenné soli, ve kterých jsou mikroprvky potřebné pro život člověka: 

 Železo - předchází chudokrevnosti, zbavuje únavy a ospalosti a zvyšuje obranyschopnost organismu.  

 Vápník - posiluje obranyschopnost našeho organizmu, zpevňuje kosti  

 Magnesium - ulevuje a snižuje nepříjemné bolesti při astmatu. Odbourává stavy po dlouhodobém vyčerpání a chrání také 

před srdečními chorobami  

 Měď - ovlivňuje metabolismus sacharidů v organizmu, ovlivňují vytváření kostní hmoty a krvetvorbu, ovlivňují i fungování 

nervového systému  

 Mangan - je nezbytný pro správnou funkci organismu  

 Zinek - je v organizmu nezbytnou podmínkou pro správné fungování řady enzymatických systémů  

 Selen - napomáhá překonat virová onemocnění a společně s vitaminem E předchází zhoubným nádorům a zpomaluje stárnutí 

organizmu  

 Brom - snižuje krevní tlak, reguluje nervový systém  

 Jód - má pro člověka nezastupitelný význam. Hlavní role jódu je bezprostředně spjata s jeho přítomností v hormonech štítné 

žlázy, které řídí různé procesy v organizmu. Kontroluje psychický a fyzický rozvoj. Reguluje cirkulaci krve a posiluje 

svalstvo.  

Krystalická kamenná sůl je přírodní ionizátor, efektivně upravuje jakost ovzduší, produkuje záporné ionty, které 

se ve velkém množství nachází u moře, u vodopádů a po bouřkách. Z ionizovaný vzduch pomáhá zlepšovat 

zdravotní kondici a pomáhá při léčbě mnoha nemocí jako např.: astma, nemoci plic a průdušek , omezení 

krevního oběhu, po infarktové stavy , vysoký tlak , vředová choroba žaludku a dvanácterníku, zánět žaludku, 

lupenka, zánět pokožky, alergie, růžného typu neurózy, klesání odolnosti na stres, unavenost. 

Léčebné účinky mikroklimatu vytvořeného přes naše Solné Desky, Solné Puzzle, Solné Panely závisí na 

vytvoření přírodního aerosolu. Fází disperze je změněný vzduch, a fází rozprachu částeček plynných a pevných. 

Známou skutečností je, že rozprášené částice jsou záporné. 



 

 

Vzduch v Krystalové Solné Komnatě má mnoho mikroprvků a prakticky neobsahuje znečištění 

charakteristických pro současné městské středisko. Díky velkému obsahu chloridu sodného, který působí 

protialergicky a proti houbově. Čistota vzduchu v Krystalové Solné Komnatě je desetkrát vyšší než venku. 

Vlastnosti mikroklima, tzn. biologická a chemická čistota, syceni stopových prvků a záporná ionizace mající 

velmi dobrý vliv také na organismus zdravých lidi. Pobyt v takové atmosféře redukuje stres, zvolňuje a 

prohlubuje dýchání, zesiluje imunologický systém organismu, zvyšuje schopnost koncentrace, dává pocit 

čerstvosti a spokojnosti, a při tom zvolňuje stáří pokožky, vyhlazuje vrásky a napomáhá spalování tuků s bojem 

s nadváhou. Návštěvy v Krystalové Solné Komnatě se doporučují jednou za týden, aby se zvýšil imunologický 

systém. 

 

 
 


