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Finská sauna v komerčním wellness hotelu Bedřiška, 
Špindlerův Mlýn

Zrealizujte s námi svůj sen o vlastní sauně. 
Vysoce kvalitní produkty od německého 
výrobce KLAFS a náš profesionální 
tým odborníků vám zajistí naprostou 
spokojenost nejen po dokončení 
projektu, ale i dlouhá léta poté.

V následujícím přehledu vám představíme, 
jaké druhy saun nabízíme, jaké přinášejí 
klady a zápory, a jaké jsou mezi nimi 
rozdíly. Popíšeme vám varianty topných 
systémů, možnosti doplňkového vybavení 
a obložení, a také se dozvíte, jak probíhá 
proces realizace.  

Společnost KLAFS je celosvětovým 
lídrem ve výrobě finských a parních 
kabin, ale také ostatních wellness 
produktů. Díky precizní německé výrobě 
a vyškolenému týmu našich obchodních 
zástupců, projektantů a techniků si 
můžete být jisti, že u nás bude váš projekt 
ve správných rukou. Přijďte si s námi 
popovídat o vašich přáních. Věříme, 
že společně najdeme to pravé řešení 
přesně podle vašich představ.
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Jaký typ 
sauny zvolit?

Typ sauny

Plánujete si pořídit saunu a nevíte si rady 
s tím, který typ sauny bude pro vás ten 
pravý? Velmi rádi vám při rozhodování 
poradíme! Můžete si vybrat z několika 
možností – klasickou finskou saunu, 
SANARIUM®, infrasaunu nebo různé druhy 
parních lázní. Rozhodnutí o konkrétním 
druhu sauny je totiž prvním a základním 
krokem při plánování. 

detoxikační a regenerační účinky
účinná forma posílení 
metabolismu
nastartování a podpora 
imunitního systému
vhodná jako prevence 
proti alergiím

nevhodná pro osoby 
se srdečními a závažnými 
dýchacími potížemi
nutnost vybudování 
ochlazovací zóny

výběr z několika forem 
parních lázní
vhodná při respiračních 
a kožních problémech
zbavuje stresu a migrény

náročnější stavební příprava
složitější údržba parní kabiny  
než u klasické finské sauny

Finská sauna
 Vysoká teplota okolo 90 °C a nízká vlhkost cca 10 %.

Parní lázeň
 Vysoká vlhkost až 100 % a nižší teplota okolo 45 °C.

5 variant využití: finská, 
horkovzdušná, tropická, 
aromatická a lehká parní sauna
snadné nastavení programu
vhodné pro osoby s vyšším 
krevním tlakem a rodiny s dětmi

nutnost kvalitního odvětrání

SANARIUM®
 Kombinovaná sauna s více 
 druhy saunových procedur.

intenzivní prohřívání tkání
bez zatížení organismu 
vysokou teplotou
vhodná pro sportovce 
a při rekonvalescenci
bez nutnosti ochlazení

menší detoxikační účinky

Infrasauna
 Hloubkové prohřátí svalů bez 
 většího vlivu na okolní teplotu.
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Typizovaný model saunyModel sauny

Typizovaný 
model nebo 
sauna na míru?
Ať už se chystáte na stavbu soukromého 
či veřejného projektu, pomůžeme vám 
saunu vybrat tak, aby splnila vaše 
očekávání. Vybírat si můžete z mnoha 
variant typizovaných modelů, nebo 
vám postavíme kabinu zcela na míru. 
V obou případech si můžete vybírat 
z velkého množství doplňkové výbavy, 
díky které dokážeme i typizovanou saunu 
přizpůsobit vašim požadavkům.

Sauna na míru

přizpůsobitelnost jakémukoliv prostoru – včetně malých prostor 
či podkrovních místností
individuální velikost až po extra velké sauny
možnost designových prvků i mimo klasickou nabídku: zdobné kameny, 
dekorace ze dřeva, solné stěny
zkušený tým projektantů a možnost konzultace s architektem

náročnější proces plánování projektu

velké množství modelů 
v různých designech
modely vhodné pro privátní 
i komerční provozy
velká variabilita nabídky 
a doplňkového vybavení
rychlé a snadné plánování
nižší cena za projekční práce
rychlejší termín dodání

některé modely není možné 
přizpůsobit různým velikostem 
a půdorysům zvoleného prostoru
některé modely mají omezený 
výběr z variant obložení 
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Umístění

Vnitřní nebo 
venkovní?
Důležitým rozhodnutím při výběru sauny 
je také její umístění. Volit můžete mezi 
saunovou kabinou integrovanou do interiéru, 
nebo venkovní saunou. Velkou výhodou 
vnitřní sauny je její výrazně snazší stavební 
příprava, ale také jednodušší údržba 
a nižší provozní náklady. Na druhou stranu, 
exteriérové realizace se těší v poslední 
době stále větší popularitě – nabízejí totiž 
jedinečný zážitek pro vaše smysly a tělo, 
a to v bezprostřední blízkosti přírody!  
Ať už si vyberete jakoukoli variantu, budete 
si moci užívat saunování celoročně bez 
jakýchkoli omezení. 

Vnitřní sauna

Venkovní sauna

výběr z typizovaných modelů, 
individuálních samostatně 
stojících saun či multifunkčních 
zahradních domků 
jedinečná atmosféra 
venkovního saunování
možnost následného zchlazení 
ve sněhu, venkovním bazénu 
či přírodním jezírku

náročnější požadavky na stavbu, 
izolaci a volbu materiálu 
vnějšího obložení
vyšší pořizovací a provozní 
náklady

snazší stavební příprava 
i realizace
jednodušší údržba
více soukromí
možnost integrování okna 
pro výhled ven
nižší provozní i pořizovací 
náklady

bez „venkovní romantiky“ 
menší kontakt s přírodou
nutnost vyhrazení 
dostatečného místa
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Finské sauny
Nabízíme vám typizované modely finských saun ve třech 
řadách: základní, designové a speciální, které se od sebe liší 
nejen vzhledem, ale i základní výbavou. Výhodou je možnost 
vzájemného kombinování designových prvků jednotlivých 
modelů tak, aby finální podoba sauny byla přesně dle 
vašich představ! Druhou možností je navržení zcela 
individuální saunové kabiny na míru, odpovídající vašim 
přáním a představám, včetně těch netradičních! Vyberte 
si materiál pro vnitřní a vnější obložení, šířku a typ lavice, 
saunová kamna a doplňkové vybavení – my vám vše 
pomůžeme efektivně rozmístit s ohledem na správné 
fungování sauny a maximální komfort při jejím používání! 
Finskou saunu si navíc můžete postavit víceméně 
kdekoliv – ve sklepě, v koupelně, anebo třeba na zahradě. 
Přejete-li si výjimečnou saunu, ať svým vzhledem, 
komfortem, funkčností, variabilitou, nebo dlouholetou 
životností, budou pro vás produkty KLAFS tou správnou 
volbou – přesvědčte se sami!

Moderní realizace finské sauny s celoskleněnou 
stěnou v privátním wellness v Praze 13



Veškeré sauny nabízíme 
od německého výrobce 

KLAFS, který je celosvětovým 
lídrem v oboru wellness. 

Díky nejmodernějším 
technologiím, neustálým 

inovacím a preciznímu 
zpracování vám tak můžeme 

nabídnout ty nejkvalitnější 
produkty na trhu. 

Dopřejte si tu 
nejvyšší kvalitu.

Privátní finská sauna PREMIUM 
v zahradním domku

Finská sauna na míru integrovaná 
do prostoru se šikmým stropem

Komerční finská sauna 
ve wellness hotelu Tree of Life

Privátní finská sauna s prosklenou 
přední částí v privátním wellness

Finské sauny – realizace



Základní modely

Finské sauny - přehled modelů

Řekne-li se pojem „základní“, asociujeme si něco obyčejného, 
standardního. Něco, co pouze uspokojí naše potřeby, ale neuchvátí 
naše smysly. Základní modely firmy KLAFS vás přesvědčí o pravém 
opaku! Jednoduchý, moderní styl, výběr z několika typů dřevěného 
obložení a topných systémů, možnost přizpůsobení danému prostoru, 
a to včetně adaptace na okno či podkrovní zkosení stropu – pět modelů 
základní řady KLAFS jsou ideální volbou zejména pro privátní provozy.

• 34 modelových velikostí s čtyřhranným 
 nebo pětihranným půdorysem 
 – 9 z nich s možností napájení 
 ze zásuvky na 230V
• LED osvětlení s různými režimy svícení
• různé možnosti vnitřního a vnějšího 
 obložení včetně prosklení
• jednoduchá a rychlá montáž 
 jen za pomoci základního nářadí

• možnost přizpůsobení velikosti po 10 cm 
• ergonomicky tvarované opěrky zad 
 a podhlavníky ze dřeva abachi
• volitelný vnitřní a vnější obklad sauny
• možnost vestavby okna, držáku 
 či háčku na ručníky a podopěrkového 
 osvětlení SUNSET
• u malých velikostí kabiny k dostání 
 s napájením z 230V zásuvky
• dodáváme s topným systémem FERO

Model EASY

Model HOME

Model sauny HOME 
s designovým obložením na míru



Dvě sauny typu PREMIUM v komerčním 
wellness Fit&Co v Bratislavě

• konstrukce sauny z masivního dřeva 
• jednoduchý rustikální design 
 k dostání ve dvou provedeních: 
 karelském smrku nebo kanadském 
 jedlovci hemlock
• široký výběr velikostí a tvarů 
 půdorysu sauny
• tradiční zdobná stropní lišta, 
 osvětlení LUMA
• možnost vestavby okna 
• k dostání se všemi nabízenými 
 topnými systémy

• jednoduché, čisté a velmi 
 elegantní provedení kabiny
• jedinečná kombinace 
 přírodního dřeva a lesklého 
 lakovaného vnějšího obložení 
• možnost také zvolit vlastní design 
 vnějšího obložení
• rozsáhlé rohové prosklení vstupní části
• pro vnitřní obložení jsou použity 
 úzké laťky z hemlockového dřeva
• k dostání se všemi nabízenými 
 topnými systémy

• nejoblíbenější model finské sauny
 • vysoká variabilita vnitřního a vnějšího 
 obložení, včetně prosklených stěn
• možnost adaptace na okno 
 či podkrovní zkosení stropu
• maximální přizpůsobivost tvaru 
 půdorysu a rozměrů
• ergonomicky tvarované opěrky zad 
 a podhlavníky ze dřeva abachi
• k dostání se všemi nabízenými 
 topnými systémy

Model EMPIRE

Model PURE

Model PREMIUM
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Designové modely

Finské sauny - přehled modelů

Elegantní čisté linie, propracovaný design, jedinečné detaily, 
exotické dřevo, bohatá prémiová výbava – designová řada KLAFS 
prezentuje luxusní sauny té nejvyšší kvality na trhu. Stavíte-li 
domácí či komerční wellness vašich snů a chcete něco opravdu 
výjimečného, pak jste našli to, co jste hledali! Vyberte si jeden 
z pěti modelů a nechte si jej přizpůsobit zcela na míru vašim 
představám – rozšíříme vám prosklenou část, doplníme hvězdné 
nebe nebo vám model na přání zkrášlíme osvětlením SUNSET!

• tradiční alpský design finské sauny
• vnitřní a vnější obložení z masivního 
 dřeva borovice limba
• rustikální styl je dále posílen 
 odsazeným stropem a decentními 
 dekorativními prvky na stěnách
• moderní dojem naopak vzbuzuje 
 otevřená prosklená vstupní část 
 a geometrické linie lavic 
 a zádových opěrek
• k dostání se všemi nabízenými 
 topnými systémy

 • prosklená vstupní část vedená 
 přes roh s výrazným madlem 
 a elegantním matným rámováním
• standardní vnitřní obložení 
 se dřevem hemlock
• podsvícení zádových opěrek SUNSET
• designový 3D plastický povrch 
 vnějšího obložení s asymetricky 
 zvlněným vzorem
• doporučujeme s topným 
 systémem FERO

Model CHALET

Model SHAPE
Finská sauna CHALET 
v showroomu společnosti KLAFS
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Model sauny AURORA 
v privátním wellness rodinného domu

• otevřený pohled do kabiny 
 díky celoprosklené čelní stěně 
• efekt „vznášející se“ lavice 
 bez nutnosti podpěrné konstrukce
• pro vnitřní a vnější obložení 
 možnost tmavého tropického 
 dřeva wenge
• jedinečný zdobný strop CURVE 
 s hvězdným nebem POLAR
• tento model doporučujeme 
 se skrytými kamny BONATHERM

• možnost přizpůsobení velikosti 
• esteticky vyvážený koncept 
 propojující modernu a útulnost
• výběr vnitřního obložení 
 z horizontálně či vertikálně 
 uspořádaných panelů dřeva 
 hemlock, ořechu či borovice
• designově ukotvená lavice 
 s podsvícením ze dřeva 
 hemlock nebo ořechu
• k dostání se všemi nabízenými 
 topnými systémy

• klenutý třídimenzionální strop EUKLID 
 vyznačující se propracovaným 
 designem a integrovaným osvětlením
• efekt „vznášející se“ lavice 
 bez nutnosti podpěrné konstrukce
• vnitřní obložení ze dřeva hemlock 
 nebo z ořechu
• vnější obložení nahrazeno 
 skleněnými stěnami bez rámování
• tento model doporučujeme 
 s kamny FERO, MAJUS a BONATHERM

Model CASENA

Model AURA Model AURORA
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Speciální modely

Finské sauny - přehled modelů

Pod „speciální řadou“ saun KLAFS se skrývají nevšední modely, 
které vám nabídnou vždy něco navíc. Ať už se jedná o inovativní 
výsuvnou technologii saun S1, dokonalý design modelu MATTEO THUN 
navržený uznávanými architekty, limitovanou edici sauny BIORYTHM 
s atypickými žebrovanými lehátky, anebo model 2v1 CHARISMA 
se sprchovým koutem – každý koncept je zcela unikátní a najde si 
svého obdivovatele. Třeba jím budete právě vy!

• ve složeném stavu hluboká jen 60 cm, 
 po vysunutí dosahuje 160 cm
• snadná manipulace díky 
 automatizované pojezdové 
 mechanice a dotykovému ovládání
• volitelný materiál pro vnitřní 
 a vnější obložení a možnost volby 
 míry prosklení
• modely s napájením na 230V 
 nebo 400V a speciálně vyvinutými 
 podlavicovými kamny MONO 
• možné zvolit si model S1 také 
 jako infrasaunu ve velikostech 
 pro jednu nebo dvě osoby

• v zasunutém stavu hluboká jen 60 cm, 
 po vysunutí dosahuje 160 cm
• snadná manipulace díky pojízdné 
 synchronizované mechanice
• možnost volby designu vnitřního 
 a vnějšího obložení včetně 
 prosklené části
• lehátka a nástupní stolička 
 ze dřeva abachi neboli vrby africké 
• modely s napájením z 230V zásuvky 
 a se speciálně vyvinutými 
 podlavicovými kamny MONO

Automatický 
model S1

Manuální model S1

Automatická sauna S1 
v pokoji hotelu Miramonti 25



Model sauny MATTEO THUN 
v privátním wellness rodinného domu

• limitovaná edice pouze 111 kusů 
 saunových kabin
• dvě dřevěná ergonomicky tvarovaná 
 lehátka s atypickým žebrováním 
• vnější obložení je inspirováno 
 interiérovým 3D žebrovaným 
 designem a je ozdobeno decentními 
 rostlinnými motivy
• tento model je k dostání výhradně 
 s podlavicovými kamny BONATHERM 
 se speciálním výklopem pro komfortní 
 polévání lávových kamenů

• model 2v1 se sprchovým koutem 
 umístěným za saunovou kabinou
• výrazně předsunutá vstupní část 
 s prosklenými dveřmi
• vyklenutý strop trychtýřového tvaru 
 s důmyslně řešeným osvětlením 
 a paprsčitým obložením
• tři elegantní úzká okna 
 a integrovaný systém poliček 
 přístupný z vnější části kabiny
• tento model doporučujeme 
 s podlavicovými kamny BONATHERM

• výjimečný design, který díky 
 nepřímému pronikání světla do kabiny 
 vytváří příjemnou intimní atmosféru
• materiál obložení je možno vybírat 
 ze dřeva hemlock, dubu či ořechu
• v exteriéru se střídají dřevěné lišty 
 s prosklenými průhledy, což z dálky 
 znemožňuje pohled do saunové kabiny
• tento model doporučujeme 
 s podlavicovými kamny BONATHERM

Model BIORYTHMModel CHARISMA

Model 
MATTEO THUN
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Individuální saunové kabiny

Finské sauny - přehled modelů

Kromě výběru typizovaných modelů nabízíme i možnost vytvoření 
sauny zcela na míru. Dokážeme splnit i ta nejoriginálnější přání. 
Ať už si přejete speciální typ dřeva, saunový domek na míru, jedinečný 
půdorys či máte jasnou představu o designovém zpracování sauny, 
rádi se přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům. Abychom 
zajistili nejen unikátní design, ale i perfektní funkčnost, jsou 
individuální sauny plánovány ve spolupráci s architekty a našimi 
projektovými specialisty.

• vytvoření zahradního saunového 
 domku pro privátní i komerční provozy
• do domku se většinou kromě sauny  
 integruje také sprchový kout k ochlazení
• možné doplnit o odpočívárnu 
 nebo například fitness zónu
• díky vytváření saunového domku 
 na míru lze sjednotit design domku 
 s designem ostatních budov na pozemku
• konzultace s naším týmem odborníků 
 při plánování detailů projektu

• možnost vytvořit saunu v jakékoli 
 velikosti i půdorysu
• ideální zejména pro komerční provozy 
 se speciálními požadavky 
 na velikost kabiny 
• možnost volby dřeva dle přání klienta
• možnost vytvoření libovolně prosklené 
 kabiny (max. 45 % z celkové velikosti 
 kabiny pro zachování funkčnosti)
• konzultace s naším týmem odborníků 
 při plánování detailů projektu

Venkovní 
saunové domky

Sauny na míru

Sauna se speciálním obložení stěn dřevem 
Wastewood Weathered v komerčním wellness v Olbramovicích

Zahradní saunový domek 
s fitness zónou ve Středočeském kraji

Finská sauna ve wellness Grandhotelu Tatra 
se speciálními lavicemi vytvořenými ze dřevěných špalků
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Základní výbava 
sauny – kamna

Finské sauny - výbava

Topná tělesa jsou srdcem každé sauny. 
Zajišťují správné a rychlé nahřátí 
a zároveň mohou být využívány 
i na různé saunové rituály. Do každé 
kabiny je důležité zvolit vhodný typ 
kamen. Vybírat si můžete ze čtyř typů 
lišících se od sebe velikostí, množstvím 
olivínových kamenů a způsobem 
umístění – při výběru vždy závisí pouze 
na vašich preferencích a dispozicích 
prostoru. Volit můžete z klasických 
volně stojících kamen FERO a MAJUS, 
anebo se můžete rozhodnout pro 
podlavicovou variantu BONATHERM 
či zážitková kamna MAXIMUS.

Nejmenší saunová kamna KLAFS 
k dostání ve dvou velikostech:

• 82 x 30 x 30 cm se 7 kg 
 kamenů, ideální pro velmi 
 malé kabiny
• 82 x 40 x 40 cm se 40 kg 
 kamenů, pro sauny běžných 
 rozměrů
 
Model FERO umožňuje funkci 
SANARIUM® a aroma lázeň.

Volně stojící topný systém 

• 96 x 48,5 x 48,5 cm 
 a 60 kg olivínových kamenů
 
Nabízí inovativní dvojí typ 
výhřevu saunové kabiny – 
variantu intenzivního nahřátí, 
nebo pomalé tradiční zahřívání. 
K dostání i s funkcí SANARIUM®.

Podlavicový topný systém 

• 78 x 120 x 57 cm se 100 kg   
 olivínových kamenů
 
Je vhodný především do 
menších saun. Jeho výhodou 
je úspora místa v kabině, 
zajištění maximální bezpečnosti 
a zároveň perfektní cirkulace 
vzduchu. I v případě tohoto 
modelu se můžete rozhodnout 
pro oblíbené SANARIUM®.

Nadstandardní topný systém 

• 220 x 170 x 95 cm a 30 kg 
 lávových kamenů
 
Může být volně stojící v prostoru, 
umístěný u zdi či v rohu. Disponuje 
speciálním ceremoniálním 
systémem, při kterém dochází 
v pravidelných intervalech 
k automatickému polévání kamenů 
doprovázeném světelnými efekty. 

FERO MAJUS

BONATHERM

MAXIMUS
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Základní výbava 
sauny – materiály

Finské sauny - výbava

Volba materiálu má vliv nejen na design 
projektu, ale také na správnou funkčnost 
a vaše pohodlí. Pro vnitřní obložení stěn 
jsou vhodná dřeva s vysokou tepelnou 
vodivostí zajišťující intenzivní sálavé teplo. 
Lavice jsou naopak vyrobené tak, aby 
ani po velkém nahřátí nepálily na dotek 
a umožnily vám ničím nerušenou relaxaci. 
Venkovní obložení si však můžete volit 
dle svého vkusu. Vybírat si můžete 
ze základní nabídky materiálů KLAFS, 
nebo vám vytvoříme individuální obložení 
sauny zcela na míru. Prohlédněte si vybrané 
ukázky variant vnitřního a vnějšího obložení. 
S konkrétními materiály vhodnými pro 
váš projekt vám rádi poradíme na základě 
vašich individuálních požadavků.

topol softline

smrk softline bílý lakovaný

hemlock softline

smrk softline

třešeň dýha

zebrano dýha sklo

kelo

javor dýha

bílý lesklý lak

douglaska

hemlock lakovaný

ořech dýha

hemlock panely

wenge

dub dýha
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Finské sauny – výbava

Základní výbava 
sauny – ovládání
Nezbytnou součástí sauny je samozřejmě 
také ovládací panel. Všechny druhy 
ovládání KLAFS fungují na nejmodernějších 
technologických principech, které vám zajistí 
ještě více komfortu, dlouhou životnost 
a bezpečné používání. 

Všechny ovládací panely vybavené 
displejem můžete navíc při zakoupení 
doplňkového vybavení ovládat i na dálku 
přes aplikaci KLAFS nebo skrze napojení 
na inteligentní řízení domu. Saunu si tak 
můžete nahřát jednoduchým stisknutím 
tlačítka například při cestě z práce 
a po příjezdu domů nebudete muset 
čekat ani minutu!
 

Základní ovládací panely

Inteligentní dotykové ovládání

Aplikace KLAFS SAUNA

Základní ovládací panely vám nabízí to nejsnazší ovládání sauny 
pouze za použití několika přehledných tlačítek.

velmi snadné ovládání
součástí základní výbavy většiny saunových modelů
vhodné do saun bez velkého množství doplňků

Nový dotykový ovládací systém KLAFS, který umožňuje ovládat 
všechny typy moderní doplňkové výbavy. 

barevný dotykový displej
ovládání skrze mobilní aplikaci
napojení na chytrou domácnost
napojení na nejnovější saunové funkce

Ovládejte svoji saunu na dálku. Odkudkoli a kdykoli. Díky aplikaci 
KLAFS SAUNA již nebudete muset na nahřátí sauny nikdy čekat.

intuitivní snadné používání
zdarma ke stažení na Google Play a App Store
funguje se saunami s inteligentním dotykovým ovládáním
možnost nastavení teploty a vlhkosti vzduchu na konkrétní čas

Model 18 043

Model 21029 T / 21033 T 

Model 18 028

Model 21029 / 21033 
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Doplňková 
výbava sauny

Finské sauny – výbava

V ceně každé sauny je základní výbava, 
která se skládá z teploměru, přesýpacích 
hodin, vědra a naběračky pro polévání 
lávových kamenů. Vybrat si ale můžete 
hned několik dalších doplňků a technologií 
firmy KLAFS - některé rozšíří funkce 
vaší sauny a jiné ji promění v místo pro 
dokonalou relaxaci. Zvolte si například 
přístroj MICROSALT, osvětlení LIFTLIGHT, 
doplňkové vybavení SANO 2, anebo 
speciální saunové polštáře a matrace 
MOLLIS, které vám zajistí perfektní pohodlí 
a zároveň vaši saunu maximálně zútulní.

Zároveň vám doporučujeme si stáhnout 
aplikaci do mobilu KLAFS SAUNA, která 
vám umožní ovládat vaši saunu vybavenou 
TOUCH CONTROL nebo inteligentním 
dotykovým ovládáním na dálku, a tak 
budete mít svou saunu neustále pod 
kontrolou a nebudete muset po příchodu 
domů čekat na její nahřátí.

SANO 2 je speciální doplňkové 
vybavení, díky kterému si 
můžete přímo v sauně dopřát 
kyslíkovou kůru. Vysoká 
koncentrace kyslíku zlepšuje 
soustředění, zrychluje reakce 
a podporuje výkonnost.

Přístroj s technologií 
k inhalaci soli vhodný 
jak pro privátní,  
tak i komerční provoz. 
Zdraví prospěšná 
solná terapie pomáhá 
především při respiračních 
a kožních obtížích.

Inovativní designové  
vybavení – zútulněte si saunu 
polštáři a matracemi z vysoce 
odolných lyocellových vláken, 
speciálně vyvinutých pro 
účel extrémních podmínek 
saunování!

Designové stropní osvětlení 
složené z desítek malých 
LED světélek regulovatelných 
čtyřmi snadno nastavitelnými 
programy.

Zvolte si různé typy 
designového osvětlení – 
závěsné lampy, stropní 
nasvícení, oblíbené 
podsvícení zádových  
opěrek SUNSET nebo 
speciální barevné osvětlení 
LIFTLIGHT, které dokáže 
vypínat pleť a navracet 
jí elasticitu.

SANO 2

MICROSALT Polštáře 
a matrace 
MOLLIS

Hvězdné 
nebe

Osvětlení

V ceně každé sauny je 
základní výbava, která 
se skládá z teploměru, 
přesýpacích hodin, vědra 
a naběračky pro polévání 
lávových kamenů.

Základní 
doplňky
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období v týdnech

Regulace krevního tlaku se systémem SANARIUM®

Regulace krevního tlaku za 10 týdnů při saunování 2x týdně (SANARIUM®, 40 – 60 °C, vlhkost 40 – 55 %)

normální krevní tlak

vysoký krevní tlak

nízký krevní tlak

kr
ev

ní
 t

la
k

Doplňková 
výbava sauny: 
SANARIUM® 
a SAUNAPUR®

Finské sauny - výbava

SANARIUM® je nadstandardním vybavením, 
které z vaší klasické finské sauny vytvoří 
saunu kombinovanou. Speciálně upravená 
saunová kamna vám nabídnou 5 různých 
typů saunování – klasickou finskou saunu, 
horkovzdušnou lázeň, tropickou lázeň, 
aromasaunu a „odlehčenou“ parní lázeň! 

Díky širokému výběru různých nastavení 
teploty a vlhkosti se SANARIUM® perfektně 
hodí především pro rodiny s dětmi a pro 
jedince se zdravotními obtížemi, kteří 
špatně snášejí vysoké teploty klasického 
finského saunování. Dále si můžete 
zvolit speciální vybavení SAUNAPUR®, 
díky kterému si budete moc užívat původní 
přirozenou formu finského saunování.

• finská sauna: teplota: 70–100 °C, vlhkost: 3 %

• horkovzdušná lázeň: teplota: 40–60 °C, vlhkost: 10 až 20 %

• tropická lázeň: teplota: 48–75 °C, vlhkost: 20 až 50 %

• lehká parní lázeň: teplota: 46–60 °C, vlhkost: 40 až 55 %

• aromalázeň: teplota: 40–45 °C, vlhkost: 40 až 55 %

Funkce SAUNAPUR® podporuje nejpřirozenější formu saunování 
pro vaše tělo. Kamna se automaticky vypínají při 80–85 °C  
a díky tomu je dosaženo měkkého sálavého tepla, které je ideální 
k intenzivnímu polévání. Tlačítko je umístěno přímo v interiéru 
sauny – tak, abyste jej měli vždy po ruce! SAUNAPUR® si můžete zvolit 
samostatně jako doplněk do klasické finské sauny, ale i v kombinaci 
s vybavením SANARIUM®.

SANARIUM® má prokázané 
pozitivní zdravotní účinky 
a pomáhá zejména při 
léčbě vysokého krevního 
tlaku či při poruchách 
prokrvení.

SANARIUM® – 5 saunovacích 
programů

SAUNAPUR®

SANARIUM® 
– pozitivní 
zdravotní 
účinky

SAUNAPUR®

SANARIUM® 
se SAUNAPUR®

Aromalázeň:
teplota: 40 – 45 °C
vlhkost: 40 – 55 %

Lehká parní lázeň:
teplota: 46 – 60 °C
vlhkost: 40 – 55 %

Horkovzdušná lázeň:
teplota: 45 – 60 °C
vlhkost: 10 – 20 %

60 %0 %

40
 °

C
10

0 
°C

průměrná vlhkost

te
pl

ot
a 

v 
°C

Finská lázeň:
teplota: 70 – 100 °C
vlhkost: 3 %

Tropická lázeň:
teplota: 48 – 75 °C
vlhkost: 20 – 50 %
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Doplňková 
výbava sauny: 
infrasedadlo

Finské sauny - výbava

Infrasauny představují mírnější alternativu 
klasického saunování, kdy je docíleno 
pozvolného velmi příjemného zahřívání 
a prokrvení organismu infračerveným 
zářením typu C.

Díky inovativní technologii INFRAPLUS 
se nyní již nemusíte rozhodovat mezi 
finskou a infračervenou kabinou. Nechte 
si svou finskou saunu vybavit sedadlem 
INFRAPLUS a dopřávejte si různé druhy 
saunování na jednom místě!

Infračervené sedalo INFRAPLUS se může stát nadstandardní 
součástí každé finské sauny KLAFS i v kombinaci s doplňkovým 
vybavením SANARIUM® a SAUNAPUR®. Jeho promyšlená 
sklápěcí technologie zádového opěradla navíc umožňuje využití 
celé plochy lavice k ležení v případě, že se chystáte oddávat 
klasickému finskému saunování. Infrasedadlo je nejčastěji 
vyráběno z dubového dřeva opatřeného bezbarvým lakem.

Jedinečná čtyřnásobná senzorová technologie SENSOCARE 
sedadel INFRAPLUS měří bezkontaktní metodou povrchovou  
teplotu těla. Díky tomu je intenzita infrazáření automaticky 
vždy korigována tak, aby bylo docíleno optimálních účinků  
blahodárně působících na lidský organismus. Tento druh 
saunování je skvělým pomocníkem při stažených svalech, 
bolestech zad, revma a migréně.

Stačí se usadit  
do infrasedadla, zářič 
se automaticky zapne 
a pomalými teplotními 
přechody zahájí terapii 
infračerveným zářením.

INFRAPLUS

SENSOCARE

Technologie
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Parní lázně
Nabízíme šest typizovaných modelů parních kabin KLAFS. 
Pokud však máte vlastní představu, rádi vám navrhneme zcela 
individuální parní saunu. V takovém případě záleží pouze na vašich 
představách, přáních a očekáváních. Vybírat si můžete ze široké 
škály materiálů vhodných pro stavbu parní kabiny – speciálního 
tvrzeného skla, akrylátu, přírodního kamene či oblíbené mozaiky 
a keramických dlaždiček různých barev a designu. U parních kabin 
na míru si můžete samozřejmě volit i rozměry, design, umístění 
lavic a typy výparníků. V případě, že jste limitováni prostorem 
a nemáte kam parní saunu umístit, i pro vás máme skvělé
řešení - a tím je parní sprcha. Vybrat si můžete ze tří typů 
a užívat si tak parní lázně až do teploty 48 °C! Kromě klasických 
parních saun a parních sprch nabízíme také realizaci prostorů 
a kabin pro speciální lázeňské procedury – onsen, hamam, 
caldarium, temidarium či laconium… Stačí si jen vybrat. 

Parní kabina v komerčním wellness 
Fit&Co v Bratislavě 43



V současné době se těší 
parní sauny velké oblibě, 

a to nejen pro svou příjemnou 
teplotu, ale zejména díky 

pozitivnímu vlivu na zdraví 
a psychiku člověka. Parní 

lázeň působí blahodárně na 
dýchací cesty, vazy, svalovou 
hmotu a krásu pleti. Zároveň 

příjemná jemná forma této 
lázeňské procedury pomáhá 
odbourávat stres a nastolit 

duševní pohodu. 

Hloubková 
relaxace 

a regenerace.

Parní kabina v komerčním wellness 
Fit&Co v Bratislavě

Parní kabina s tmavým obložením 
v hotelovém wellness v Olbramovicích

Pára obložená skleněnou mozaikou 
ve wellness Grandhotelu Tatra

Parní kabina MATTEO THUN
v rodinném domě v okolí Košic



Akrylátové parní kabiny

Parní sauny – přehled modelů

Pro akrylátové sauny KLAFS je typický velmi moderní čistý design, 
který se skvěle hodí do privátních i komerčních wellness. 
Využijte možnosti libovolného potisku stěn u kabiny D6 a proměňte 
svou parní saunu v luční louku nebo nechte kolem sebe poletovat 
ptáky na blankytně modré obloze – záleží jen na vás! Anebo dolaďte 
své wellness jedním ze 4 barevných odstínů kubistické sauny 
QUADRANO. Všechny parní sauny KLAFS jsou navrženy tak, aby jejich 
údržba byla co nejsnazší, a vy jste mohli nerušeně relaxovat. 

• komfortní široké lavice navazující na stěnu 
• akrylát s příměsí umělé pryskyřice 
 pro snadnou údržbu a dlouhou 
 životnost sauny
• vstupní část vyrobena 
 z bezpečnostního odolného skla
• systém OPTISTEAM rovnoměrně 
 rozptyluje páru a teplý vzduch a zároveň 
 zcela automaticky udržuje optimální 
 vlhkost a teplotu v kabině
• několik barevných provedení:  
 bílá, bílá/modrá, bílá/vínová, bílá/zlatá

• zdi a strop jsou vyrobeny z vysoce 
 kvalitního akrylátu – vyberte si barvu 
 ze široké škály odstínů a dolaďte design 
 kabiny libovolným potiskem
• lavice ukotvené s odstupem ode zdi tak, 
 aby kondenzovaná voda na stěnách 
 mohla volně stékat na zem
• snadná údržba díky sklápěcímu 
 mechanismu lavic a hladkému povrchu 
 obložení kabiny

Model QUADRANO

Model D6

Model parní kabiny D6 v bronzovém provedení  
s obložením skleněnou mozaikou 47



Designové parní kabiny

Parní sauny – přehled modelů

Čtyři unikátní modely parních saun. Každá se svým jedinečným 
příběhem a designem od světově uznávaných architektů. Pro jejich 
výrobu byly použity pouze vysoce kvalitní materiály a jsou doplněny 
nadstandardní výbavou, která vám poskytne ten nevyšší komfort. 
Jedinečnost této prémiové řady dokazuje i přístup k otázce 
ochrany přírody – součástí základní výbavy každého z těchto 
modelů je eko-balíček GREEN STEAM, který výrazně sníží spotřebu 
elektrické energie.

• luxusní teakové obložení lavic 
 nahraditelné na přání přírodním 
 kamenem či keramickými deskami
• stříbrnozelené provedení 
 ARGENTO BIANCO vycházející 
 z designu modelu ORO NERO 
• nabízíme také v kontrastním 
 provedení ORO NERO designérů 
 Henssler&Schultheiss kombinující 
 černou barvu se zdobnými 
 zlatými motivy květin

Model D12

• parní kabina s několika  
 typizovanými rozměry a půdorysy
• možnost volby vysoce kvalitního 
 kamenného obkladu
• speciální technologie vyhřívaných 
 lavic pro ještě silnější zážitek 
 ze saunování
• interiér doporučujeme zkrášlit 
 hvězdným nebem POLAR
• součástí standardní výbavy 
 eko-balíček GREEN STEAM 
 a ovládání TOUCHCONTROL

Model HOMBRE



• parní sauna s rozsáhlou koupací  
 plochou s místem k ležení, 
 sprchovací zóna a pět volitelných 
 lázeňských procedur
• ve stropě zabudované speciální 
 osvětlení se 4 barevnými odstíny 
 světla a funkcí LIFTLIGHT
• možnost designové varianty 
 ARGENTO BIANCO
• procedura onsenbad blahodárně 
 působí na krevní oběh, látkovou 
 výměnu a vede k uvolnění svalstva  
 celého těla

Model D12 VARIO

• prosklená vstupní část střídá mléčně 
 zbarvené sklo s čirými průhledy, 
 což znemožňuje z dálky pohled do kabiny
• do zadní zdi a postranních stěn 
 vyrobených z křemene jsou vyryty 
 jednoduché horizontální drážky, 
 které plynule navazují na design 
 prosklené části
• nepřímé stropní osvětlení vzbuzující 
 dojem zapadajícího slunce

Model 
MATTEO THUN

Parní sauna MATTEO THUN 
v privátním wellness v okolí Košic



Individuální parní kabiny

Parní sauny – přehled modelů

Toužíte po něčem zcela jedinečném? Není problém – rádi vám 
navrhneme, vyrobíme a nainstalujeme parní saunu KLAFS zcela 
na míru, a to přesně podle vašich představ a přání! Ukažte nám 
prostor, ve kterém se má vaše vysněná parní kabina nacházet 
a vyberte si vlastní materiál obložení a doplňkové vybavení 
z naší široké nabídky.

Parní kabina obložená skleněnou mozaikou 
v komernčím wellness 3PLE centrum v Košicích

Parní kabina s keramickým obložením a dekorativní solnou 
stěnou v komerčním wellness 3PLE centrum v Košicích

Parní kabina zcela 
na míru 

dle vašich představ. 
Ideální varianta 

pro komerční wellness  
nebo pro náročné 

privátní klienty. 

Parní kabina s hvězdným nebem v hotelovém 
wellness ve Špindlerově Mlýně
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Parní sprchy

Parní sauny – přehled modelů

Nemáte-li dostatek místa na klasickou parní kabinu, 
nezoufejte – i pro vás máme řešení! Parní sprchy KLAFS se dají 
využít hned dvěma způsoby, k běžnému sprchování, ale i jako 
parní sauna. Nastavte si teplotu až na 48 °C na dotykovém 
displeji a užívejte si příjemnou lázeň, a to včetně aromaterapie. 
Vyberte si jeden ze tří modelů parních sprch vybavený například 
elektricky vyhřívanou lavicí.

• individuální rozměry 
 s kapacitou až pro 2 osoby
• volitelné obložení – skleněná 
 mozaika nebo keramický obklad
• možnost instalace sklopného 
 sedátka ze dřeva
• osvětlený strop, masážní 
 sprchová hlavice RAINMAKER 
 a speciální saunová hadice 
 pro zchlazení
• výparník umístěn ve skrytém 
 technologickém výklenku

• široké možnosti barevných 
 odstínů skleněné mozaiky
• vestavěná odkládací plocha 
 s decentním nasvícením
• výparník umístěn ve skrytém 
 technologickém výklenku 
• možnost aromaterapie
• dotykový ovládací displej 
 pro snadné ovládání

• obložení je tvořené z hladkých 
 odolných akrylátových desek 
 bílé barvy
• integrovaná široká lavice k sezení 
 a designová ruční sprcha
• výparník umístěn ve skrytém 
 technologickém výklenku
• možnost aromaterapie
• sprchová vana se dnovou 
 výpustí pro ještě snazší  
 instalaci a údržbu

Model VALLEY

Model MOSAIKModel QUADRANO
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Lázeňské procedury

Lázeňské procedury – přehled typů

Stejně jako parní sauna, i další lázeňské procedury mají pozitivní  
účinky na zdraví. Rozdíl je však většinou ve větším prožitku díky 
speciálnímu průběhu lázeňského procesu a v rozvržení či designu 
saunovací místnosti. Procedury vycházejí z osvědčených a velmi 
tradičních očistných metod orientálních zemí a jsou často 
rozděleny na několik fází. Vybrat si můžete ze čtyř forem speciálních 
lázeňských procedur: hamamu, caldaria, tepidaria a laconia.

Speciální rituální lázeňská procedura pocházející z Osmanské říše je výjimečná svým orientálně 
laděným prostředím, ale také svým jedinečným průběhem – skládá se ze dvou částí: důkladného 
očistného pocení a následné relaxace.

Tradičně je hamam procedura rozdělena do čtyř místností: camekanu, sogukluku, harary a lifu. 
Často se ale v komerčních wellness setkáváme s využitím pouze poslední zmíněné části – očistné 
místnosti lif. Jejím hlavním prvkem je mohutný masážní stůl vyrobený z kamene, na jehož 
rozehřátém povrchu probíhá speciální mýdlová masáž.

Volba materiálů a designu pro hamam místnosti není ničím limitována. Je jenom na vás, 
zda zvolíte typický masivní kámen s výbornou vodivostí tepla, anebo zda se rozhodnete pojmout 
hamam po svém a obložíte jej například skleněnou mozaikou.

HAMAM
Hamam v showroomu společnosti 
KLAFS ve Schwäbisch Hall v Německu

Místnost pro hamam procedury 
v komerčním wellness v Olbramovicích
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Při parní lázni v tepidariu ležíte 
na vyhřívaném ergonomicky tvarovaném 
lehátku, kdy na vás ze zdí, podlahy 
a odpočívadla působí rovnoměrné 
sálavé teplo o teplotě 37–39 °C.  
Tato procedura slouží k prohřátí  
organismu, relaxaci a celkové regeneraci. 
Vlhkost vzduchu v tepidariu je cca 20 %.

Caldarium působí na tělo intenzivním 
pronikavým teplem, které si můžete 
nastavit na dva teplotní stupně: 
relaxačně uvolňující o teplotě 30–40 °C 
anebo detoxikačně regenerační  
o teplotě 50–60 °C. Vlhkost vzduchu 
v caldariu se pohybuje okolo 20 %. 

Saunování v laconiu je podobné 
tomu v caldariu, ovšem s tím 
rozdílem, že vlhkost vzduchu je 
o něco nižší – cca 15–20 % 
a teplota vzduchu dosahuje 60 °C.  
Tyto podmínky vyvolávají 
pomalé, ale intenzivní pocení.

TEPIDARIUM

CALDARIUM LACONIUM

Očistná místnost pro procedury hammam 
s mramorovými umyvadly
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Základní výbava 
parní kabiny – 
obložení

Parní sauny – výbava

Pro volbu obkladového materiálu 
u parních saun, parních sprch a lázeňských 
procedur je nejdůležitější vlastností 
voděodolnost a nenasákavost vybraného 
materiálu – vzhledem k vysoké, až 100 % 
vlhkosti, která se v parní kabině vyskytuje. 

Nabízíme vám celou řadu vhodných obkladů 
v různém designu, barevných odstínech, 
velikostech i hrubostech materiálu.

Vyberte si například bezúdržbový akrylát, 
přírodní kámen či keramiku, anebo si zvolte 
luxusně vypadající skleněnou mozaiku 
a saunu opatřete rozsáhlou skleněnou 
vstupní částí! Keramické dlaždice 

jsou dalším voděodolným  
materiálem, který se  
zahřívá pouze na teplotu 
příjemnou na dotek.

U akrylátového materiálu 
nedochází k absorpci 
vlhkosti a je tak velmi 
snadný na údržbu. 
Nabízí navíc široký 
výběr barevných odstínů,  
designů a potisků.

Většinou se používají 
skleněné mozaiky, 
ale na přání je možné 
saunu obložit i mozaikou 
z přírodního kamene, 
u které je však nutná 
impregnace.

Prosklená vstupní část, 
anebo adaptace saunové 
kabiny na okno. Sklo se 
stává stále častěji 
designovým prvkem 
moderních parních kabin.

Používá se hladký kámen, 
kámen otesaný nahrubo, 
štípaný kámen nebo 
například dekorační 
obkladové pásky.

Keramika

Akrylát Mozaika

SkloPřírodní 
kámen
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Doplňková 
výbava parní 
kabiny

Parní sauny – výbava

Oživte vzhled vaší parní kabiny stylovým 
osvětlením, dekoračními malbami, potiskem 
stěn, exkluzivně vypadajícím kamenným 
obložením, anebo zkrášlete design místnosti 
pro lázeňské procedury například vestavěnou 
dekorativní stěnou ze solných kamenů.

Líbí se vám typizovaný model saUny KLAFS, 
ale i přesto byste si přáli její interiér lehce 
„vyšperkovat“? Žádný problém – rádi vám 
splníme vaše přání.

Nepřímé osvětlení 
dodává kabině uvolňující  
atmosféru – zvolit si 
můžete podsvícení lavic 
i stropu, a to v libovolných 
odstínech světla. 
Rozhodnutí je jen na vás!

Chtěli byste svou parní saunu něčím ozvláštnit? Pak byste se 
měli určitě zamyslet nad širokými možnostmi, které vám nabízí 
designové dekorace. Prostor saunové kabiny můžete zpestřit 
také malbou na sklo nebo potištěnými akrylátovými panely.

Vytvořte si nad hlavami 
romantické nebe plné 
hvězd díky designovému 
stropnímu osvětlení 
složenému z desítek 
malých LED světélek. 

Podsvícení

Dekorativní prvky

Hvězdné 
nebe
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Projektování 
saun a wellness

Projektování

Procesem realizace vás provedou 
naši odborníci s dlouholetými znalostmi 
z plánování privátních i komerČních 
wellness. Ať už si chcete pořídit saunu 
domů, či zrealizovat celé komerční wellness, 
základem vaší spokojenosti je pečlivý 
výběr – od volby materiálu a vybavení, až po 
stylizování relaxačního místa designovými 
prvky. S tím vám ve spolupráci s našimi 
nebo vašimi architekty pomůže náš 
obchodní specialista, který vám také poradí, 
jak zvolené produkty vhodně zakomponovat  
do vámi zvoleného prostoru. Poté se vám 
bude věnovat jeden z naších projektových 
manažerů, který bude dohlížet na technické 
aspekty zakázky, koordinaci stavebních prací 
a instalaci produktu. Můžete si být tudíž jisti, 
že váš projekt bude po celou dobu realizace 
pod dohledem našeho firemního zástupce, 
na kterého se samozřejmě můžete kdykoliv 
obrátit. Naším cílem je vaše absolutní 
spokojenost.

Veškeré produkty KLAFS 
jsou vyráběny v německém 
Schwäbisch Hall. Připravený 
produkt je ve většině případů 
dovezen na naši centrálu 
v rozloženém stavu a následně 
je instalován našimi montážníky 
přímo na místě realizace.

Abychom docílili vaší 
naprosté spokojenosti, 
nabízíme vám nejen 
možnost vytvoření 
technických výkresů 
(které jsou nutné pro 
výrobu), ale také vytvoření 
vizualizací pro lepší 
představu, jak finální 
projekt bude vypadat.

Na základě vašich 
požadavků vám přidělený 
zástupce sestaví cenovou 
nabídku. Ta se průběžně 
přizpůsobuje dle 
konkrétnějších specifikací 
a úprav projektu.

Výroba 
a instalace

Návrhy a 
vizualizace

Nabídka
První setkání může 
proběhnout různými 
způsoby. Navštivte náš 
showroom, anebo 
si sjednejte schůzku 
přímo s jedním z našich 
obchodních zástupců 
u vás doma.

Konzultace
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Kvalita 
a technologie

Kvalita a technologie

Každý rok získává firma KLAFS řadu
celosvětově uznávaných ocenění
deklarujících nejvyšší kvalitu. Jedná se
například o certifikáty RAL, VDE a GS.
Naše sauny jsou vyráběny s ohledem
na šetrnost k přírodě a k lidskému zdraví, 
a tak používáme dřevo výhradně 
z obnovitelných lesů bez následného  
ošetření formaldehydem.

Společnost KLAFS také pravidelně 
získává designová a technologická ocenění, 
která potvrzují její vedoucí pozici v oboru 
wellness. I v technologických inovacích 
jsou produkty KLAFS daleko před konkurencí. 
Ať už se jedná o revoluční produkty, využití 
mobilních aplikací či napojení na chytrou 
domácnost, vždy se můžete spolehnout, 
že získáte to nejlepší řešení na trhu.

Ačkoliv jsou saunovací či lázeňské procedury prověřené staletou 
historií, neustále je možné přicházet s inovacemi a vylepšeními, které 
vám zajistí ještě příjemnější relaxační zážitek, pohodlnější užívání, 
snazší údržbu či zvýší pozitivní zdravotní účinky na lidské tělo. 
KLAFS je v tomto směru lídrem ve svém oboru a neustále přichází 
s novinkami, které posouvají technologické hranice o krok dál. A nejen to, 
firma KLAFS získala již v roce 2008 certifikát „Modrého anděla“, 
kterým jsou oceněny produkty, jež jsou ve všech směrech šetrné 
k životnímu prostředí a splňují zdravotní a bezpečnostní standardy.

Množství designových ocenění 
a seznam světoznámých 
architektů, kteří spojili se 
značkou KLAFS své jméno 
jasně ukazuje, že při koupi 
produktu KLAFS získáte nejen 
nejvyšší kvalitu, ale také 
moderní designový produkt, 
který bude zdobit váš domov 
či wellness.

Precizní řemeslné zpracování 
je vidět v každém detailu saun 
KLAFS. Ať už se jedná o celkovou 
konstrukci kabiny nebo 
o jednotlivé designové prvky, 
vše je vyrobeno s naprostou 
přesností tak, aby vám sauna 
dělala radost dlouhá léta.

Vysoká kvalita materiálů 
je pro správnou funkčnost 
naprosto klíčová. Například 
správně zvolené dřevo 
na stěnách sauny vám zajistí 
intenzivní sálavé teplo a dřevo 
s nízkou tepelnou vodivostí 
na lavicích zase to, že vás 
nebude na dotek pálit.

Technologické inovace

Zaměření 
na design

Špičkové 
řemeslné 
zpracování

Kvalita 
materiálů
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Wellness doplňky

Toužíte po opravdu kvalitním, na dotek příjemném ručníku 
či županu, který ani po vyprání neztratí svou jemnost? 

Nově si můžete takový ručník či župan objednat od nás! 
Zároveň nabízíme také sarongy určené speciálně pro saunování, 
které nabízíme ve variantě pro muže i pro ženy.

Ať už jste se rozhodli pro parní lázeň, saunu či SANARIUM®, 
ke všem těmto typům saunových procedur vám rádi nabídneme 
éterické aroma oleje firmy KLAFS. Pročistěte své dýchací cesty 
chladivým eukalyptem či mátou peprnou, proměňte svou saunu 
v horké tropické léto s vůní citrusů, papáji nebo kokosu s vanilkou 
a v zimních měsících se zahřejte podmanivou kombinací jablka 
se skořicí nebo medovou esencí.

Jejich použití je zcela jednoduché. Na čelní straně saunových 
kamen se nachází malá mistička, kterou z poloviny naplníte 
vodou a následně vkápnete několik kapek vonného oleje.

Ručníky, župany sarongy 
a další

Vůně do sauny a parní kabiny

Vše pro váš 
dokonalý relax 
na našem e-shopu
Zpříjemněte si své chvíle strávené relaxací 
v sauně aromaterapeutickými oleji. Vyberte si 
z celé řady námi nabízených vonných esencí 
KLAFS pro parní lázeň, saunu a SANARIUM®, 
a užívejte si dokonalého uvolnění skrze 
všechny vaše smysly.

Váš komfort při používání našich wellness
produktů je pro nás velmi důležitý, a proto 
vám rádi nabídneme naše vysoce kvalitní 
froté ručníky, župany, kilty a sarongy.
Zahalte se po saunové proceduře do našeho 
hebkého županu a užívejte si maximální 
pohodlí po náročném pracovním dni.

Nově si navíc můžete objednat veškeré 
saunové doplňky a vybavení, vonné esence 
a čističe na našem e-shopu:
 
shop.aquamarinespa.cz
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Mapa showroomů

Naše showroomy neplní pouze funkci místa 
setkání, ale především mají našim klientům 
zprostředkovat první zkušenosti s produkty, 
které nabízíme. Kromě cenných informací 
a rad si z návštěvy našeho showroomu odnesete 
i ucelený dojem – budete si moci prohlédnout 
materiály nabízených saun z blízka nebo si saunu 
přímo vyzkoušet. A pokud máte zájem i o ostatní 
wellness produkty, můžete si prohlédnout 
a vyzkoušet i vířivky či bazény, a to vše 
v příjemné atmosféře. 

Kromě hlavního showroomu ve Vrchotových 
Janovicích, kde je možné si všechny produkty 
vyzkoušet, máme ještě dva menší showroomy 
v Praze a Bratislavě, které slouží zejména jako 
místo pro jednání a plánování detailů vašeho 
projektu, ale také coby výdejní místo našeho 
nového e-shopu.

Navštivte naše showroomy  
a inspirujte se!

Hlavní showroom AQUAMARINE SPA  
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice 266  
257 53  Vrchotovy Janovice
Tel.: +420 317 721 369
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA 
Praha
Boženy Němcové 1881/5 
120 00  Praha 2
Tel.: +420 272 654 944
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA
Bratislava
Bazová 14, 821 08  Bratislava 
Tel.: +421 2 3301 4252
E-mail: info@aquamarinespa.sk
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