
UM ABRIGO DE PAZ
COMPACTO E CONFORTÁVEL

PONTOS FORTES

Abeto do Canadá

Banco superior com várias

posições

Apoio de cabeça CONFORT

Banco de Altura dupla

Com acessórios para sauna

tradicional.

GARANTIAS
Eléctrica 2 anos

Madeira 10 anos

SAUNA EXTERIOR

Com a sua gama Gaïa, a Holl's oferece-lhe uma nova linha de 
saunas ao ar livre projetada para mimar seus sentidos.

Relaxe como um casal envolto no conforto do Gaïa Bel la.  
 o aquecedor  elétrico a vapor estimula a circulação sanguínea

e alivia os seus músculos e articulações. Também favorece as 
defesas das células do sistema imunitário e elimina toxinas através 
da transpiração. 
O momento de descontração completa-se com o jogo de cores de 
cromoterapia. A Sauna  Gaïa Bella é composta por dois bancos de
nível duplo. 
Aproveite ao máximo sua sessão, deitado no banco de topo dobrável. 

A sua ergonomia estende-se ao apoio de cabeça integrado.
Esta cabana, de charme escandinavo, vai enfeitar o seu jardim com 
a sua madeira de abeto de cor clara e pelas suas medidas discretas. 
A sua frente com vidro e persianas traz elegância ao formato redondo 
desta sauna ao ar livre.

Apoio de cabeça ConfortConjunto de sauna incluído
Balde, colher de madeira, 
ampulheta, termómetro 

e higrómetro

Banco de conforto dobrável

Abeto do 

Canadá
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3 lugares ou 1 reclinável

Dimensões: 160 x 205 x 220 cm

cromoterapia LED 

Abeto do Canadá 

Espessura da parede: 38mm

Altura dupla 

Banco superior dobrável + apoio de cabeça móvel

Balde, colher, ampulheta, termômetro, higrômetro incluído

Banco e apoio de cabeça em cedro vermelho do Canadá com certificação FSC

Aquecedor recomendado de 4,5 a 8 kW (não incluído)

Telhado betume anti-chuva 

VANTAGENS
- Conjunto de sauna incluído

  Balde de madeira / Colher / 

  Termómetro / Hidrómetro

- Encosto de cabeça confort

- Degrau de entrada em madeira

- Com revestimento exterior

- Cromoterapia LED 

- Frente com vidro e Persianas
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