
UTOPIA
SAUNA A VAPOR

DEIXE-SE LEVAR PELOS 
SEUS SONHOS...

GARANTIAS
Eléctrica 2 anos

Madeira 10 anos

Kit sauna tradicional
incluído

Exterior em abeto
do Canadá

Grande faixada de vidro Teto com efeito 
céu estrelado

Iluminação e
cromoterapia por LED

Interior espaçoso. Desfrute da sua sessão com todo o conforto 
graças à ergonomia cuidadosamente estudada, que se traduz 
em grandes bancos que oferecem amplo espaço para todos. 
Os bancos corridos em madeira maciça são valorizados 
pelo conjunto de ripas em toda a cabine.
O banco de altura dupla da Utopia  oferece-lhe um conforto 
inigualável para desfrutar de uma sessão de sauna com 
os seus entes queridos.

    RELAXAMENTO
E BEM-ESTAR
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BENEFÍCIOS

+ Tecnologia de vapor tradicional

+ Abeto canadense de qualidade 

   premium

+ Design de "Vista para o exterior" 

   com grande superfície de vidro

+ Bancos interiores em madeira abachi

+ Jogo de luzes de alto relaxamento: 

    teto com efeito estrelado 

+ Cromoterapia de 7 cores

+ Aquecedor Harvia incluído

CONFORTAVELMENTE INSTALADO

TUDO SOBRE A TECNOLOGIA A VAPOR

O princípio da sauna é simples. Consiste em expor o corpo a altas 
temperaturas para provocar uma transpiração intensa que tem como
efeito eliminar as muitas toxinas acumuladas no organismo.
O corpo liberta endorfinas sob a ação do calor. Esta substância combate
 o estresse e promove o relaxamento e o sono. A sauna a vapor, 
conhecida como tradicional ou mesmo finlandesa, é classificada entre 
as saunas úmidas. As pedras vulcânicas são aquecidas com um 
aquecedor elétrico.  Bastará, portanto, ligar o aquecedor para que as 
pedras aqueçam. O usuário pode então derramar água sobre essas 
pedras para produzir vapor e libertar o seu calor.
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Exterior em abeto do canadá - Banco em Abachi

Dimensões 200 x 145 x 196 cm Dimensões 200 x 183 x 210 cm

Aquecedor HARVIA VEGA 6 kW incluído Aquecedor HARVIA VRGA4.5 kW incluído

UTOPIA 4 UTOPIA 6

HL-UTA04PK HL-UTA06PK

4 LUGARES 6 LUGARES

Iluminação interior / Teto efeito céu estrelado / Cromoterapia led 7 cores
visor táctil  para audio Mp3 & Bluetooth

Porta de vidro reforçada com puxador em madeira no interior e de inox no exterior
Kit sauna tradicional incluído.
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