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SAUNA A VAPOR

A SAUNA TRADICIONAL
PANORÂMICA
PONTOS FORTES
Banco de altura dupla
Iluminação de baixo do banco
para um ambiente aconchegante

A sauna com faixada de vidro que o convidará a escapar.
La Sense, um reflexo do conhecimento da France Sauna,
reúne todos os os elementos que favorecem a fuga
espíritual e o relaxamento do corpo.

Abeto do Canadá

Esta tradicional sauna de abeto canadense é uma verdadeira
convite para se instalar, sentado ou deitado, e desfrutar de uma
momento de completa paz para o corpo e a mente. A iluminação
clássico nos cantos superiores da cabine e sob o banco criam
uma atmosfera relaxante enquanto a grande superfície de vidro
proporciona uma sensação de abertura para o exterior.

Vista panorâmica com
faixada de vidro
Aquecedor Harvia incluído
Conjunto de sauna incluído

GARANTIAS
Eléctrica
Madeira

Iluminação de baixo do banco

2 anos
4 anos

Vista panorâmica graças a
sua amplia faixada de vidro

O Aquecedor elétrico que está inclui na Sense fornece um calor
envolvente que favorece o relaxamento de tensões e dá-lhe um
sensação de tranquilidade. Despeje água sobre as pedras de lava
do aquecedor com a colher de madeira incluída no equipamento
da sauna e desfrute com plenitude dessas sessões de bem-estar
que você pode repetir à vontade.

Aquecedor Harvia incluído

Conjunto de sauna incluído
Balde, colher de madeira,
ampulheta, termómetro
e higrómetro
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2 versões disponíveis de 3 a 4 lugares

3 lugares
4 lugares
dimensões: 153 x 110 x 190 cm
dimensões: 153 x 150 x 200 cm
Aquecedor de 3,5kW
Aquecedor de 4,5kW
167kg
235kg
conjunto de sauna: Balde, colher, ampulheta, termômetro, higrômetro incluído
Vidro de segurança com 8 mm de espessura
Monofásico 230 V 1 N ou trifásico 415 V 3 N (opcional)
Exterior em abeto do Canadá
INCLUIDO COM A SUA SAUNA
Aquecedor Harvia Vega + Pedras de lava

conjunto de sauna: Balde, colher, ampulheta, termômetro, higrômetro incluído

