
Sauna CHARISMA

Styl sauny Charisma to klejnot ze świa-

tła, formy i techniki, półotwarte wejście

z prysznicem i okrągłą podstawą, a

także stopniowalne zamknięcie. Sauna

ta spełnia najwyższe wymagania co do

formy i funkcjonalności. Można ją dopa-

sować do każdych warunków zabudo-

wy. Dodatkową zaletą jest zharmonizo-

wana sauna z prysznicem. Między

kąpielami w saunie dobrze jest wziąć

odświeżający prysznic, który dysponuje

czterema natryskami: falowym, na

głowę, 6 głowicowym na ciało i z

wężem Kneippa. Wszystko jest pięknie

oświetlone zamontowanymi u góry

halogenami. Dostępne są oczywiście

wykonania z innych fornirów, w zależno-

ści od gustu i rodzaju wyposażenia. Ale

obojętnie na jaki rodzaj drewna i wiel-

kość sauny się zdecydujecie – miękkie

formy dominują również w zaakcento-

wanej z rozmachem części wejściowej.

Wyposażone w ozdobną klamkę prze-

szklone drzwi o ponadwymiarowej sze-

rokości i chromowanych okuciach uzu-

pełniają harmonijnie całość. 

W saunie CHARISMA delikatne światło

nowoczesnego systemu oświetleniowe-

go zaprasza do zanurzenia się

w marzeniach. Zintegrowana z sufitem

lampa rozprasza strumienie ciepłego

i jasnego światła, które wytwarza

w kabinie przytulny nastrój i wrażenie

przestronności. Szerokie drzwi ze stylo-

wym uchwytem oraz okna umieszczone

z boku zapewniają dostateczny widok

i elegancję.
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Sauna PROTEO

To sauna przeznaczona do montażu

w pomieszczeniach prywatnych:

PROTEO zachwyca prostą formą, naj-

lepszym wykonaniem i wysokiej jakości

materiałami. Centralnym punktem kon-

cepcji sauny jest spełnienie najwyż-

szych oczekiwań co do życzeń projek-

towych fanów sauny: już możliwość

dowolnego wyboru komponentów sta-

nowi wielce obiecujący przedsmak

radości z dobrego samopoczucia. Ścia-

ny boczne nowej sauny PROTEO mogą

być wykonane ze szlachetnego forniru

z zebrano, aspe lub hemlock, lub

pomalowane w ciepłej tonacji brązu.

Szklane drzwi sauny i ściana wysokich

części okiennych harmonizują wspania-

le z utrzymanymi w tonacji łososiowo-

czerwonej lub biało-zielonej drzwiami

szklanymi regałów, które wbudowane

zostały w przednią fasadę. Wspaniale

prezentuje się także wnętrze PROTEO –

szerokie powierzchnie do leżenia gwa-

rantują komfort. Stąd można rozkoszo-

wać się widokiem piecyka, który jest

sercem każdej sauny. Do projektu

pieca Majus dostosowany jest narożnik

pieca wmontowany w ścianie.

Sauna REFUGIO

Sauna Klafs REFUGIO jest

przykładem praktyczności.

Można ją dopasować do

każdych warunków zabudo-

wy. Specjaliści od wzornic-

twa dołożyli wszelkich sta-

rań, aby sauna zajmowała

wystarczająco mało miejsca

i aby wkomponowała się

w całość pomieszczenia.

Sauna wykończona jest jasnym forni-

rem klonowym (dostępne są również

inne formy drewna). Wejście do kabiny

jest zaakcentowane przez stylową

klamkę o zaokrąglonym kształcie.

Przez przeszklone drzwi wpada do

środka więcej światła, co daje wrażenie

przestronności i przyjemności. Z boku

sauny umieszczone są praktyczne

półki na kosmetyki i ręczniki. 
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