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Sú stavitelia a sú architekti. Umelci architektúry. Sú výrobci sauny, majstry
sauny a sú tí, ktorí považujú v robu sauny za umenie. Saunamanufaktúra
Infraworld je taká. Umelcom v roby sauny.

Luxusný exteriérový saunový domček Lugano je dielom. Je dielo, ktoré je
kombináciou dizajnu s funkčnosťou, pohodlie s luxusom a to všetko
dokonale v súlade s prírodou.

Dizajn kombinovaného saunového domčeka dáva minimalistick  št l,
jednoduché línie, kvalitné materiály, jedinečn  dizajn vnútra saunového
domčeka a velké sklenené plochy. Vďaka sklenen m stenám saunového
domčeka je vnútro sauny vzdušnejšie a dostaneme perfekt  v hlad na
krásne okolie saunového domčeka.

Sofistikovaná funkčnosť saunového domčeka sa preukáže v kombinácií
infrasauny a fínskej sauny. HÍbková terapia infrasauny, potné účinky fínskej
sauny a liečivá sila himalájskej soľnej terapie v jednom saunovom domčeku.
Široká lavica  v tvare písnema U, umiestnenie saunovej pece a dve vchody
do saunového domčeka zabezpečujú pre hostí najlepšiu použiteľnosť.

Luxus a jedinečn  vzhľad saunového domčeka zabezpečujú podlahov  rošt,
opierky lavice s LED podsvietením, jedinečn   širok  vonkajší dreven  obklad
sauny, viacnásobné liečivé účinky himalájskej soli so vstavanou saunovou
pecou a špeciálne osvetlenie sauny. Sofistikovaná lavica,  opierky a
podlahov  rošt saunového domčeka majú samo povedomú silu, ale s LED
podsvietením vyvolávajú tak  celkov  efekt, vďaka čomu má cel  saunov
domček ešte špeciálnejší a vzrušujúcejší vzhľad.

Pohodlné saunovanie zabezpečuje priestranné vnútro saunového domčeka.
Štyria sa vedia naraz infrasaunovať,  a až osem osôb saunovať. Na
špeciálnej lavici sa traja pohodlne poležiačky zmestia. Opierky umiestnené
pred infrapanelmy zaisťujú prefektné držanie tela počas používania
infrasauny a vysokokvalitné prírodné sauna materiály nám ďalej h čkajú
zmysly. Vzhľadom na to, že sa saunová pec nachádza v strede pri
sklenenej stene, tak poskytuje nielen jedinečn  vzhľad, ale sa dá aj obísť
vďaka čomu je dosť veľk  priestor  v saune.

V záverečnosti  saunov  domček Lugano vzhľadom na zložitú funkčnosť a
vďaka jedinečného elegantného št lového vzhľadu  ponúka dokonal  luxusn
zážitok pre rodinu a priateľov t ch majiteľov sauny, ktorí milujú kvalitu.

Mobil:   +421 918 909 138
E-mail:   info@luxusnesauny.sk

www.luxusnesauny.sk


