
BENEFÍCIOS 

+Tecnologia infravermelha 

   Dual healthy

+ Estrutura em cedro vermelho 

    e abachi

+ Emissor de carbono no solo

+ Áudio com recepção Bluetooth/MP3

   e FM

+ Painel de controle de toque 

    centralizado

+ LED de luz ambiente

+ Porta de vidro de segurança

GARANTIAS
Eléctrica 2 anos

Madeira 10 anos

A escolha entre as alegrias de uma sauna tradicional 
e dos benefícios das ondas infravermelhas.

Holl's pensou em si criando uma cabine combinando esses 
dois designs de sauna! 

A Hybrid Combi revoluciona a prática da sauna, pois permite-lhe 
beneficiar de sessões de vapor ou de infravermelhos de acordo 
com o seu estado de espírito e as suas necessidades.

8 emissores duplos saudáveis   de quartzo + magnésio estão 
idealmente localizados em todas as paredes da sauna para 
fornecer o máximo de benefícios. 
1painel de carbono no piso fornece instantaneamente 
um calor envolvente na cabine. 
Se preferir uma sessão de vapor tradicional, a Hybrid Combi 
está totalmente equipado com um aquecedor e um kit sauna 
(balde, colher, ampulheta, higrômetro, termômetro). 

Aproveite o seu momento de relaxamento com tranquilidade.

HYBRID COMBI
Tradicional e Dual Healthy, 
o melhor de 2 mundos
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Exterior em Cedro 
vermelho e Abachi

Conforto ideal graças aos bancos
e apoios de cabeça em abachi

Painel de comando digital
Audio integrado com bluetotth / Mp3 

e receptor FM

Escolhe o ambiente que
deseja com a cromoterapia LED 
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TECNOLOGIA HÍBRIDA
A Hybrid Combi revoluciona a prática da sauna, pois 
permite escolher entre 3 modos de funcionamento.

Tecnologia infravermelha e uma escolha entre 
emissores de magnésio e emissores de quartzo de 
espectro total para desfrutar de calor superficial intenso 
ou uma sessão de infravermelho de quartzo com calor 
seco mais suave, mas mais penetranteTecnologia de 
vapor com calor seco e intenso que relaxa 
instantaneamente o corpo em profundidade.E tudo isso 
na mesma sauna de grande capacidade.

TECNOLOGIA DUAL HEALTHY

e emissores de infravermelhos, Magnésio e Full 
Spectrum Quartz, que são acionados de acordo 
com os resultados pretendidos: um promove a 
transpiração e a desintoxicação da pele, o outro 
o relaxamento muscular e articular.

O calor numa sauna infravermelha é menor que 
o de uma sauna a vapor; está entre 40°C e 60°C.

Aquecedor Harvia incluído
Aquecedor Harvia incluído

Aquecedor Harvia incluído

3 packs saunas + aquecedor

Dimensões:180x140x190cm
8 emissores Quartz + Magnésio
Potência total 2800W
1 painel de Carbono de 100W
Cedro Vermelho do Canadá 
e Abachi
Cromoterapia LED
Audio FM / Mp3 / Bluetooth
Porte em vidro de segurança
Kit sauna incluído
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