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

e higrómetro

Cromoterapia LED de 7 cores

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

A sauna exterior Gaïa Nova reúne todos os ingredientes de uma 
cabine de alta qualidade e oferece um volume confortável graças 
à sua forma quadrada. 
Deixe-se levar pela magnífica tonalidade do cedro vermelho 
do Canadá e do seu cheiro característico. 
Concebido para 6 pessoas, permite-lhe desfrutar de uma autêntica. 
Sessão de sauna finlandesa com banco em dois níveis. O banco 
superior tem um design confortável graças ao seu encosto e ao seu 
assento rebatível, bem como um confortável apoio de cabeça móvel.

Para melhorar o ambiente interior,  tem a i luminação e a
cromoterapia de sete cores que permite criar um ambiente luminoso.

Madeira de
Cedro vermelho
do Canadá

UM ABRIGO DE PAZ
COM TODO O CONFORTO

SAUNA EXTERIOR

PONTOS FORTES

Cedro vermelho do Canadá

Banco superior com várias

posições

Apoio de cabeça CONFORT

Banco triplo, Altura dupla

Abeto do Canadá

Com acessórios para sauna

tradicional.

GARANTIAS
Eléctrica 2 anos

Madeira 10 anos
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RELAXAMENTO E BEM-ESTAR



6 lugares ou 3 reclináveis

Dimensões: 205 x 205 x 220 cm

cromoterapia LED 

cedro vermelho do Canadá 

Espessura da parede: 38mm

Banco triplo, 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 6 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

- Revestimento para o teto

- Cromoterapia LED de 7 cores

- Frente com vidro e Persianas
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