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Valencia je mestom umení a vied. Sauna manufaktúra Infraworld je zas
umelcom sauny. Každú saunu navrhujeme a staviame  ako  jedinečné dielo,
takže sme vytvorili naš luxusn  saunov  domček Valencia,  kde sa stretáva
umenie s luxusn m životn m št lom, ktoré sú hlavn mi prvkami sofistikovanej
kvality.

Odporúčame pre t ch,  ktorí radi saunujú so svojou rodinou, priateľmi a
pričom chcú sledovať filmy, čítať e-maily, počúvať hudbu, používať Skype,
alebo si len chcú pohodlne oddychnúť.

Pre t ch,  ktorí si chcú užiť vo vlastnej záhrade pohodlie infrasauny a fínskej
sauny so soľnou terapiou, pričom sa môžu kochať v kráse okolia. Po
vystúpení zo saunového domčeka si môžu oddychnúť na terase s mobiln mi
sklenen mi stenami s panoramou, ktorá rozmaznáva luxusom imitovaného
krbu a Smart televízora.

V tejto kombinovanej luxusnej saune sa nachádza infrasauna s hÍbkov m
tepeln m účinkom, tradičná fínska sauna a Himalájska soľná terapia. Vďaka
rozmerom sauny sa vedia štyria pohodlne infrasaunovať a osem osôb
saunovať.  Do dizajnu luxusného sauna domčeka  dokonale zapadá lavica
na mieru v minimalistickom št le, ktorej všetky prvky nasledujú vedomé
plánovanie a detailami ďalej zvyšujú kvalitu saunového domčeka a jej
okolia.

Fínska saunová pec  okolo ktorej je postavená stena z himalájskej soľnej
tehly je ozajstn m klenotom luxusného sauna domčeka. Saunová pec nielen
saunu ohrieva, ale aj viacnásobne zv ši pozitívny fyziologick  účinok
himalájskych soľn ch tehál.  Osvetlené himalájske soľné steny obsahujúce
84 druhov minerálnych látok vytvoria mimoriadne čistú mikroklímu v saune,
pričom svojím oranžov m odtienom sú ukľudňujúce na náš organizmus.

Vynimočnosť luxusného exteriérového kombinovaného sauna domčeka
určujú svetlá. Atmosféru sauny dáva led podsvietenie presvitajúce sa z
operky a zv šeného podlahového roštu so zabudovanou hviezdnou oblohou
v strope sauny. Vplyvom tepl ch farieb prenikajúcích sa cez lavicu v
minimalistickom št le a svetiel hvieznej oblohy sa stane saunovanie
vzrušujúcejším a pamätnejším zážitkom.

Tento luxusn  sauna domček s krytou a otvorenou relaxačnou terasou a
špeciálnou kombinovanou saunou poskytne skutočn  premium pocit a
pohodlie.

Používajte ho so svojou rodinou a priatelmi, vychutnajte si exkluzívny
zážitok spĺňajúci všetky požiadavky.

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

www.luxusnesauny.sk


