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Jesteśmy liderem w produkcji konstrukcji hybrydowych. 

Innowacyjna konstrukcja łącząca 
naturalne materiały i ultranowoczesną technologię.

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych konstrukcji łączących 
naturalne materiały i ultranowoczesne technologie. Struktura 
naszych produktów oparta jest o kompozytową kratownicę, 
którą robot przemysłowy wykonuje z włókna węglowego - 
jednego z najlżejszych i najbardziej wytrzymałych tworzyw 
znanych człowiekowi. Dzięki opracowanej i opatentowanej 
przez nas metodzie, sauna w 99% zbudowana jest z naturalnych 
materiałów, a zastosowane włókno węglowe może zostać 
ponownie wykorzystane w przyszłości. W ten sposób 
konstruujemy obiekty charakteryzujące się minimalnym śladem 
węglowym, kierując się bliską nam ideą zrównoważonego 
rozwoju.

W odróżnieniu od innych produktów w swojej kategorii, nasza 
sauna posiada solidną warstwę izolacji. Czyni ją to dużo bardziej 
efektywną energetycznie, oszczędną i gotową do użytku 
w bardzo krótkim czasie po uruchomieniu. O odpowiednią 
temperaturę i klimat w saunie zadba elektryczny lub opalany 
drewnem piec, zaprojektowany przez wielokrotnie nagradzaną 
za design estońską markę Huum.

SAUNA

Dzięki zastosowanej technologii 
produkcji, nasze ocieplane 
sauny są konkurencyjne 
cenowo, możemy je dostarczyć 
w dowolne wskazane przez 
klienta miejsce.
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Wspomnieliśmy o uruchamianiu sauny? 
Możesz to zrobić przy pomocy smartfona, 
będąc w drodze do swojego domku 
letniskowego. Gdy dotrzesz na miejsce, 
wszystko będzie gotowe. Pozostanie tylko 
włączenie ulubionej muzyki, która popłynie 
z głośników połączonych bezprzewodowo 
z Twoim telefonem oraz delektowanie się 
widokiem jaki roztacza się za panoramicznym 
oknem z hartowanego szkła.

Wyposażenie:

- oświetlenie wewnętrzne
- piec wraz z kamieniami
- ceber z chochlą na wodę do zraszania  
  kamieni
- higrometr (pomiar wilgotności)
- klepsydra (do odmierzania czasu)
- sterownik UKU WiFi Wood
- meble Samba Abachi
- nagłośnienie głośniki Bluetooth

Liczba osób
Wymiary WxHxL
Waga
Konstrukcja

Ścianka
Obicie wew.
Szyba

Zasilanie
Moc
Wymiary
Wkład skalny
Zakres temperatur
Czas nagrzewania

2-6
240 x 266 x 402 cm
1440 kg
Hybrydowo-kratownica 
kompozytowa z włókien węglowych
Ocieplona - wełna min. 10 cm
Świerk skandynawski
Panoramiczne szkło hartowane, 
zespolone, przyciemniane

Piec elektryczny HUUM HIVE Mini 9
9kw 380V
72 x 63 x 38 cm
ok.40 kg
40 - 110 st. C
ok. 30 minut
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