
FÍNSKE SAUNY Marimex
Saunovanie je ideálnym prostriedkom pre uvoľnenie mysle a zregenerovanie tela. Tradičné fínske sauny Marimex 
SISU prinesú blahodárne účinky wellness priamo do Vášho domova. Vynikajú dizajnovými prvkami, jednoduchou 
montážou, funkčnosťou a dostupnosťou. Sauny sú určené do vnútorných priestorov s minimálnou teplotou 15 °C 
a možnosťou odvetrávania. Kúzlo relaxácie si tak môžete užívať kedy chcete, ako dlho chcete a hlavne v súkromí. 

Fínske sauny pracujú na základe termoterapie - liečebnej metódy, ktorá využíva priaznivé účinky mierneho 
prehriatia tkanív. Saunovanie posilňuje imunitu, zvyšuje odolnosť organizmu, spomaľuje jeho starnutie a chráni pred 
civilizačnými chorobami. Pomáha znižovať hladinu cukru u diabetikov, podporuje funkciu srdcového svalu. Zlepšuje 
prekrvenie a urýchľuje hojenie rán. Zároveň veľmi pozitívne pôsobí na psychiku človeka.

Marimex SISU L
Počet osôb: 2 - 3

Rozmery: 150 x 110 x 190 cm

Druh dreva: hemlock

Maximálna teplota: 70 - 90 °C

Doba nahriatia: 30 - 40 minút

Značka kachlí: Harvia - s integrovaným ovládaním 

Výkon kachlí: 3 000 W

Saunové príslušenstvo:  vedro, naberačka, teplomer a vlhkomer, presýpacie 

hodiny, 2x opierka chrbta
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Čo je Sisu? Sisu je fínsky životný štýl, 
ktorého podstata tkvie v zlepšovaní 
pohody, väčšom úspechu v životných 
výzvach, podpore vytrvalosti a dosahovaní 
cieľov. Patrí k nemu aj tradičné fínske 
saunovanie. 

More zábavy
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Marimex SISU XXL
Počet osôb: 6

Rozmery: 200 x 175 x 190 cm

Druh dreva (vnútorné): hemlock

Druh dreva (vonkajšie): marupa/céder

Maximálna teplota: 70 - 90 °C

Doba nahriatia: 30 - 40 minút

Značka kachlí: Harvia - s integrovaným ovládaním 

Výkon kachlí: 4 500 W

Saunové príslušenstvo:  vedro, naberačka, teplomer a vlhkomer, presýpacie 

hodiny, farebné osvetlenie s diaľkovým ovládaním, 

integrované opierky chrbta.
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Fínske sauny Marimex zakúpite v širokej partnerskej sieti, viac na www.marimex.sk 

Fínske sauny Marimex SISU
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V našej ponuke nájdete tiež 
množstvo rozličných druhov 
saunovacích doplnkov. Napríklad 
bohatý výber soľných lámp 
a kryštálov, kief, žiniek,
masážitiek alebo opierok chrbta. 

More zábavy
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