
DESFRUTE DE UMA 
EXPERIÊNCIA ÚNICA
ONDE O DESIGN E 
A TECNOLOGIA SE
UNEM!

SAUNA DE INFRAVERMELHOS

Tecnologia infravermelha
de infravermelhos
Quartzo + Magnésio + Carbono

Abeto do canadá

Audio por alto-falante de
ressonância
MP3 / FM / Bluetooth

Cromoterapia LED

PONTOS FORTES

GARANTIAS
Eléctrica 2 anos

Madeira 10 anos

Design e acabamentos personalizados para um espaço de 
total liberdade em casa
Você já sentiu a necessidade de um momento de pura 
relaxamento após um longo dia? Um lugar para relaxar a mente 
e o corpo? A Holl's colocou todo o seu know-how no desenvolvimento 
desta nova linha de saunas infravermelhas para oferecer-lhe todo o
relaxamento que você precisa. 

A inovadora tecnologia "Triple Care" permite-lhe beneficiar da combinação 
de ondas infravermelhas curtas e longas para fornecer-lhe o tão procurado 
efeito “Reset & Restore”.os Emissores de carbono de ondas curtas 
organizados de forma inteligente garantem uma atmosfera acolhedora 
e relaxante para a mente, enquanto que os emissores de quartzo ou magnésio 
permitem uma escolha entre o relaxamento muscular e desintoxicação. 
você pode imaginar uma multiplicidade de tratamentos e criar momentos 
de bem-estar à la carte para si e os seus entes queridos.

Quartzo / Magnésio / Carbono
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Exterior de abeto 
do Canadá

Banco e encosto 
de cabeça de Abachi

Audio Bluetooth
/MP3

Painel de chão
de carbono

Alto-falante 
de ressonância



2 LUGARES 3/4 LUGARES 6 LUGARES

Painel de Controlo digital

Audio Mp3 / Bluetooth / Alto falante de ressonância

Exterior em abeto do canadá

Dimensões 140 x 125 x 190 cm Dimensões 150 x 110 x 190 cm Dimensões 185 x 185 x 190 cm

2 emissores Dual Healthy

Potência de aquecimento 2150 W Potência de aquecimento 3250 W Potência de aquecimento 4000W

Cromoterapia LED

7 emissores Dual Healthy 7 emissores Dual Healthy

5 Painéis de Carbono 6 Painéis de Carbono 5 Painéis de Carbono
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