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Infraraudonųjų spindulių sauna HANSCRAFT
Jūsų HANSCRAFT Infraraudonųjų spindulių sauna yra profesionali, aukščiausios 
kokybės, skirta privačiam naudojimui. Mūsų prekinis ženklas - kokybiška produkcija Jums 
ir visai Jūsų šeimai, mes deriname kartu novatorišką dizainą, meistriškumą ir geriausias 
medžiagas, kad suteiktume malonumą naudojantis sauna.

Kas yra Infraraudonųjų spindulių sauna
Skirtingai nuo įprastos saunos, infraraudonųjų spindulių pirtis neturi šildymo krosnelės, 
kabinoje įrengti infraraudonųjų spindulių šildytuvai, kurie generuoja infraraudonuosius 
spindulius, skirtus kūno šildymui. Priešingai nei klasikinė sauna, visas kūnas yra 
kaitinamas iki giliausių audinių. Rekomenduojamas naudojimo laikas nuo 20 iki 40 
minučių apie 40-60° C temperatūroje. Tai didelis privalumas žmonėms, turintiems 
sveikatos problemų, ir negalintiems naudotis klasikine sauna. Tai ypač aktualu 
sergantiems astma ar širdies ligoniams.

Kiti infraraudonųjų spindulių saunos privalumai
Dėl specialaus kūno šildymo būdo stimuliuojama medžiagų apykaita, per prakaitą 
išsiskiria toksinai, mažėja stresas, gali pagerėti kraujospūdis ir visa širdies sistemos 
veikla, teigiamai veikiama visa imuninė sistema. Infraraudonieji spinduliai yra šiluminės 
terapijos forma, kuri skatina kalorijų ir kūno riebalų deginimą. Per maždaug 30 minučių 
naudojimo laiką gali būti sudeginta iki maždaug 600 kalorijų. Dėl mažai užimamos vietos 
infraraudonųjų spindulių sauna yra ideali eksploatavimui namuose.  Energijos sąnaudos 
yra gerokai mažesnės, nei klasikinės saunos. Mėgaukitės savo sveikatingumo rojumi 
namuose!

Kodėl HANSCRAFT infraraudonųjų spindulių sauna ?
Mūsų gaminami modeliai yra tik aukščiausios kokybės, tai mes galime garantuoti. Nuo 
žaliavų parinkimo, džiovinimo, gamybos, impregnavimo iki atrankos testuojant ir pakavimo 
mes naudojame labai griežtas gamybos procedūras, užtikrinančias, kad mūsų klientai 
gautų tik aukščiausios kokybės produktus. Mūsų pagrindinis tikslas - 100% klientų 
pasitenkinimas. Mūsų kokybė yra panaši arba net viršija kitų Europos gamintojų kokybę, o 
mūsų kainos yra daug žemesnės. Šiuo metu HANSCRAFT yra tarp pirmaujančių 
gamintojų privačių infraraudonųjų spindulių saunų srityje. Mūsų klientų sąrašas auga 
kasdien, tai patenkinti pirkėjai, kurie įsigijo kokybišką produktą, kuris leidžia prisidėti prie 
jūsų sveikatos gerinimo.



Infrasaunų HANSCRAFT standartinė komplektacija:

ANGLIES PLUOŠTO KAITINIMO ELEMENTAI
Kokybiški anglies pluošto kaitinimo elementai skleidžia infraraudonuosius 
spindulius ir tolygiai paskirsto šilumos energiją po visą sauną. Lyginant su 
įprastais keramikiniais kaitinimo elementais, anglies puošto kaitintuvai, 
patikimesni, ilgaamžiškesni, neturi šaltų taškų, geresnė emisija (spinduliuotė).

KAITINIMO ELEMENTAI GRINDYSE
Jie ne tik skleidžia šilumą į blauzdas bei kojų padus, bet ir leidžia geriau 
paskirstyti šilumą tolygiai po visą kabiną.

APŠVIETIMAS
Kabinos išorės ir vidaus apšvietimas sukuria jaukumą ir suteikia daugiau 
šviesos pvz. skaitymui.

ŠVIESOS TERAPIJA
Viduje įrengta visų spektro spalvų LED šviesos terapijos lempa.

VALDYMO SKYDELIS
Dvipusis valdymo pultas leidžia greitai ir lengvai nustatyti norimą temperatūrą 
(18-60° C) ir kaitinimo trukmę (1-60 minučių) tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus.

RADIJO IR MP3 GROTUVAS
Kabinoje integruota FM radijas ir MP3 grotuvas su dviem stereo garsiakalbiais, 
todėl galite atsipalaiduoti ir klausytis savo mėgstamos muzikos seanso metu.

ORO JONIZATORIUS
Jonizatorius praturtina infrasaunos orą neigiamais jonais, dezinfekuoja, 
sunaikina nepageidaujamus mikrobus, palengvina žmonių, turinčių alergiją ir 
astmą, problemas, padeda įveikti kvėpavimo takų ligas, migreną arba nemigą.

OZONO GENERATORIUS
Gaminant ozoną (O³) naikinami virusai, bakterijos ir grybeliai. Gerinama 
kraujotaką ir stimuliuojamas deguonies susidarymas audiniuose.



vienvietė

Idealus dydis reikalaujantis mažai Idealus dydis reikalaujantis mažai 
vietosvietos

Keramikinis šildytuvasKeramikinis šildytuvas

Valdymo panelėValdymo panelė

-  Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;
-  4 keramikiniai šildytuvai;4 keramikiniai šildytuvai;
-  1450 W galingumas1450 W galingumas
-  6mm grūdintas stiklas6mm grūdintas stiklas

Matmenys: 900 x 900 x 1800 mm Matmenys: 900 x 900 x 1800 mm 

Ekonomiškas pirkinys

InfraSauna MONACO™



Lengva elegancijaLengva elegancija

1-2 asmenims

Valdymo panelė

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;
-  4 anglies pluošto šildytuvai;4 anglies pluošto šildytuvai;
-  1440 W galingumas;1440 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas;6mm grūdintas stiklas;
-  Audio sistema (Aux, Mp3, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, FM)

Matmenys: 1000 x 900 x 1900 mm Matmenys: 1000 x 900 x 1900 mm 

InfraSauna ITALIA™



Spinduliuojanti prabangaSpinduliuojanti prabanga

dvivietė

Valdymo panelė 
su USB

LED šviesų terapija

InfraSauna PANAMERA™

TURBO keramikiniai TURBO keramikiniai 
kaitinimo elementaikaitinimo elementai

Oro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus – Kanadinė cūga;Vidus – Kanadinė cūga;
-  Išorė – MDF pluoštas;Išorė – MDF pluoštas;
-  3 Turbo keramikiniai šildytuvai;3 Turbo keramikiniai šildytuvai;
-  1600 W galingumas;1600 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas (veidrodinis);6mm grūdintas stiklas (veidrodinis);
-  Audio sistema (Aux, FM)Audio sistema (Aux, FM)

Matmenys: Matmenys: 
1200 x 1000 x 1900 mm 1200 x 1000 x 1900 mm 



InfraSauna CONSTANCEplus™

Komfortas Jūsų patogumuiKomfortas Jūsų patogumui

dvivietė

Valdymo panelė 
su USB

Kaitintuvas grindyse

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;
-  6 anglies pluošto šildytuvai;6 anglies pluošto šildytuvai;
-  Šildytuvas grindyse;Šildytuvas grindyse;
-  1940 W galingumas;1940 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas;6mm grūdintas stiklas;
-  Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)

Matmenys: Matmenys: 
1200 x 1050 x 1900 mm 1200 x 1050 x 1900 mm 



Nesenstanti išvaizdaNesenstanti išvaizda

dvivietė

Valdymo panelė 
su USB

InfraSauna PARIS™

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;
-  5 anglies pluošto šildytuvai;5 anglies pluošto šildytuvai;
-  1820 W galingumas;1820 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas (veidrodinis);6mm grūdintas stiklas (veidrodinis);
-  Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)

Matmenys: Matmenys: 
1200 x 1050 x 1900 mm 1200 x 1050 x 1900 mm 



InfraSauna SYDNEY CEDR™

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanados kedras;Vidus ir išorė – Kanados kedras;
-  6 anglies pluošto šildytuvai;6 anglies pluošto šildytuvai;
-  Kaitinimo elementas grindyse;Kaitinimo elementas grindyse;
-  1940 W galingumas;1940 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas;6mm grūdintas stiklas;
-  Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)

Matmenys: Matmenys: 
1200 x 1050 x 1900 mm 1200 x 1050 x 1900 mm 

dvivietė

Valdymo panelė

Dizainas pabrėžiantis gyvenimo Dizainas pabrėžiantis gyvenimo 
būdąbūdą



InfraSauna SWISS™

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;
-  7 anglies pluošto šildytuvai (iš kurių 7 anglies pluošto šildytuvai (iš kurių 
2 priekyje);2 priekyje);
-  2180 W galingumas;2180 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas;6mm grūdintas stiklas;
-  Audio sistema (Aux, Mp3, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, FM)

Matmenys: Matmenys: 
1320 x 1260 x 1900 mm 1320 x 1260 x 1900 mm 

Prabangus poilsisPrabangus poilsis

2-3 asmenims

Šviesos terapija

Valdymo panelė



InfraSauna SWISS CEDR™

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanados kedras;Vidus ir išorė – Kanados kedras;
  8 anglies pluošto šildytuvai (iš kurių 2 8 anglies pluošto šildytuvai (iš kurių 2 
priekyje);priekyje);
-  Kaitinimo elementas grindyse;Kaitinimo elementas grindyse;
-  2300 W galingumas;2300 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas;6mm grūdintas stiklas;
-  Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)

Matmenys: Matmenys: 
1320 x 1260 x 1900 mm 1320 x 1260 x 1900 mm 

2-3 asmenims

Šviesos terapija

Valdymo panelė

Poilsis geriausioje formojePoilsis geriausioje formoje



Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;
-  8 anglies pluošto šildytuvai;8 anglies pluošto šildytuvai;
-  2400 W galingumas;2400 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas;6mm grūdintas stiklas;
-  Stiklinis priekis;Stiklinis priekis;
-  Patogus kampinis dizainas;Patogus kampinis dizainas;
-  Audio sistema (Aux, Mp3, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, FM)

Matmenys: Matmenys: 
1500x530(1370)x1900 mm 1500x530(1370)x1900 mm 

InfraSauna VALENCIA™

Valdymo panelė

3-4 asmenims

Praktinis sprendimas ir puikus Praktinis sprendimas ir puikus 
dizainasdizainas



PREMIUM kokybėPREMIUM kokybė

keturvietė

Šviesos terapija

InfraSauna ALICANTE™

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;Vidus ir išorė – Kanadinė cūga;
-  9 anglies pluošto šildytuvai;9 anglies pluošto šildytuvai;
-  2700 W galingumas;2700 W galingumas;
-  Paminkštinti išorės kampai;Paminkštinti išorės kampai;
-  6mm grūdintas stiklas (veidrodinis);6mm grūdintas stiklas (veidrodinis);
-  Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM, CD)Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM, CD)

Matmenys: Matmenys: 
1800 x 1100 x 1900 mm 1800 x 1100 x 1900 mm 



šešiavietė

Klasikinė infraraudonųjų spindulių Klasikinė infraraudonųjų spindulių 
saunasauna

Valdymo panelė 
su USB

InfraSauna GRANADA™
Šviesos terapija

Anglies pluošto Anglies pluošto 
kaitinimo elementaikaitinimo elementaiOro jonizatoriusOro jonizatorius

-  Vidus – Kanadinė cūga;Vidus – Kanadinė cūga;
-  Išorė – MDF pluoštas;Išorė – MDF pluoštas;
-  10 anglies pluošto šildytuvų;10 anglies pluošto šildytuvų;
-  4500 W galingumas;4500 W galingumas;
-  6mm grūdintas stiklas;6mm grūdintas stiklas;
-  Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)Audio sistema (Aux, Mp3, USB, FM)

Matmenys: Matmenys: 
2100 x 1600 x 2000 mm 2100 x 1600 x 2000 mm 



InfraSauna InfraSauna MINIMINI
TalpaTalpa: 1-2 asmenys.: 1-2 asmenys.
MedienaMediena: Kanadinė cūga.: Kanadinė cūga.
SvorisSvoris: 98 kg.: 98 kg.
IšmatavimaiIšmatavimai: 900 × 900 × 1900 mm.: 900 × 900 × 1900 mm.
Kaitinimo elementaiKaitinimo elementai: anglies pluošto.: anglies pluošto.
GalingumasGalingumas: 1355 W.: 1355 W.
Šildytuvas grindyseŠildytuvas grindyse: TAIP.: TAIP.

Kaina: Kaina: 1090 EUR1090 EUR su PVM su PVM

InfraSauna InfraSauna MIDIMIDI
TalpaTalpa: 2 asmenys.: 2 asmenys.
MedienaMediena: Kanadinė cūga.: Kanadinė cūga.
SvorisSvoris: 120 kg.: 120 kg.
IšmatavimaiIšmatavimai: 1200 × 1050 × 1900 mm.: 1200 × 1050 × 1900 mm.
Kaitinimo elementaiKaitinimo elementai: anglies pluošto.: anglies pluošto.
GalingumasGalingumas: 1890 W.: 1890 W.
Šildytuvas grindyseŠildytuvas grindyse: TAIP.: TAIP.

Kaina:   Kaina:   1250 EUR1250 EUR su PVM su PVM

InfraSauna InfraSauna CORNERCORNER
TalpaTalpa: 2-4 asmenys.: 2-4 asmenys.
MedienaMediena: Kanadinė cūga.: Kanadinė cūga.
SvorisSvoris: 120 kg.: 120 kg.
IšmatavimaiIšmatavimai: 1200 × 1200 × 1900 mm.: 1200 × 1200 × 1900 mm.
Kaitinimo elementaiKaitinimo elementai: anglies pluošto.: anglies pluošto.
GalingumasGalingumas: 1890 W.: 1890 W.
Šildytuvas grindyseŠildytuvas grindyse: TAIP.: TAIP.

Kaina:  Kaina:  1490 EUR1490 EUR su PVM su PVM

AKCIJA !!!AKCIJA !!!
Akcija galioja ribotą laiką. Šiems 3 
perkamiausiems modeliams mes 
stengiamės visada kiek įmanoma 
išlaikyti akcijinę kainą, tačiau 
kiekvienu atveju būtina pasitikslinti 
apie tuo metu galiojančią kainą:

InfraPirtis.lt

https://infrapirtis.lt/


Apollon CLUB
Talpa: 5 asm.
Matmenys:
185 x 185 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 11
Galingumas: 3000 W

Tai serija infraraudonųjų spindulių pirčių, skirta 

nuo 1 iki 5 asmenų. Visų APOLLON saunų tiek 

vidus, tiek ir išorė gaminama iš Kanadinės 

Cūgos aukščiausios kokybės medienos, 

turinčios švelnų malonų kvapą. Apollon pirtyse 

naudojami anglies pluošto kaitinimo elementai, 

kas užtikrina didelį efektyvumą, greitą įšilimą ir 

tolygų spindulių pasiskirstymą po visą kabiną.

InfraSaunos APOLLON

Apollon 1
Talpa: 1 asm.
Matmenys:
90 x 90 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 6
Galingumas: 1355 W

Apollon 2
Talpa: 2 asm.
Matmenys:
120 x 105 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 7
Galingumas: 1890 W

Apollon 2/3
Talpa: 2-3 asm.
Matmenys:
120 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 1980 W

Apollon 3
Talpa: 3 asm.
Matmenys:
153 x 110 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 8
Galingumas: 2070 W

Apollon 3/4
Talpa: 3-4 asm.
Matmenys:
150 x 150 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 11
Galingumas: 2430 W

Apollon 4
Talpa: 4 asm.
Matmenys: 
175 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 2365 W

120
153

Anglies pluošto kaitintuvai optimaliai išdėstyti 

ant sienų, suoliuko ir grindų. Būnant infrasau-

noje galite mėgautis savo muzika iš MP3, FM 

radiju. Pirtyje įrengti oro jonizatorius, ozono 

generatorius, šviesos terapijos lempa, LED 

apšvietimas. Viskas lengvai valdoma 

intuityvios valdymo panelės dėka, tiek iš 

vidaus, tiek ir išorės.

APOLLON
serija



Luxe 1
Talpa: 1 asm.
Matmenys:
90 x 90 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 6
Galingumas: 1415 W

Luxe 2
Talpa: 2 asm.
Matmenys:
120 x 105 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 8
Galingumas: 1890 W

Luxe 2/3
Talpa: 2-3 asm.
Matmenys:
120 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 1980 W

Luxe 3
Talpa: 3 asm.
Matmenys:
153 x 110 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 2070 W

Luxe 3/4
Talpa: 3-4 asm.
Matmenys:
150 x 150 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 2360 W

Luxe 4
Talpa: 4 asm.
Matmenys: 
175 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 10
Galingumas: 2365 W

LUXE
serija

InfraSaunos LUXE

120
153

Luxe CLUB
Talpa: 5 asm.
Matmenys:
185 x 185 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 11
Galingumas: 3000 W

Išskirtinė infraraudonųjų spindulių pirčių Luxe 

savybė, tai ypač reta, prabangi ir labai atspari 

mediena- Kanados kedras. Pirtys pritaikytos 

patogiai jaustis 1-5 asmenims. Visose LUXE 

pirtyse naudojami anglies pluošto kaitinimo 

elementai, kas užtikrina didelį efektyvumą, 

greitą įšilimą ir tolygų spindulių pasiskirstymą 

po visą kabiną.

Anglies pluošto kaitintuvai optimaliai išdėstyti 

ant sienų, suoliuko ir grindų. Būnant infrasau-

noje galite mėgautis savo muzika iš MP3, FM 

radiju. Pirtyje įrengti oro jonizatorius, ozono 

generatorius, šviesos terapijos lempa, LED 

apšvietimas. Viskas lengvai valdoma 

intuityvios valdymo panelės dėka, tiek iš 

vidaus, tiek ir išorės.



SOLEIL BLANC
serija

Soleil Blanc 1
Talpa: 1 asm.
Matmenys:
90 x 90 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 6
Galingumas: 1355 W

Soleil Blanc 2
Talpa: 2 asm.
Matmenys:
120 x 105 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 7
Galingumas: 1920 W

Soleil Blanc 2/3
Talpa: 2-3 asm.
Matmenys:
120 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 1980 W

Soleil Blanc 3
Talpa: 3 asm.
Matmenys:
153 x 110 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 8
Galingumas: 2070 W

Soleil Blanc 3/4
Talpa: 3-4 asm.
Matmenys:
150 x 150 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 11
Galingumas: 2430 W

Soleil Blanc 4
Talpa: 4 asm.
Matmenys: 
175 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 2365 W

120
153

Soleil Blanc CLUB
Talpa: 5 asm.
Matmenys:
185 x 185 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 11
Galingumas: 3000 W

Tai serija infraraudonųjų spindulių pirčių, skirta 

nuo 1 iki 5 asmenų. Visų Soleil Blanc saunų 

tiek vidus, tiek ir išorė gaminama iš Kanadinės 

Cūgos aukščiausios kokybės medienos. 

Išorės mediena papildomai balinta. Pirtyse 

naudojami anglies pluošto kaitinimo elementai, 

kas užtikrina didelį efektyvumą, greitą įšilimą ir 

tolygų spindulių pasiskirstymą po visą kabiną.

InfraSaunos SOLEOL BLANC
Anglies pluošto kaitintuvai optimaliai išdėstyti 

ant sienų, suoliuko ir grindų. Būnant infrasau-

noje galite mėgautis savo muzika iš MP3, FM 

radiju. Pirtyje įrengti oro jonizatorius, ozono 

generatorius, šviesos terapijos lempa, LED 

apšvietimas. Viskas lengvai valdoma 

intuityvios valdymo panelės dėka, tiek iš 

vidaus, tiek ir išorės.



InfraSauna GARDE

LA PROVANCE
serija

La Provance 2
Talpa: 2 asm.
Matmenys:
120 x 105 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 7
Galingumas: 1920 W

La Provance 2/3
Talpa: 2-3 asm.
Matmenys:
120 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 1980 W

La Provance 3
Talpa: 3 asm.
Matmenys:
153 x 110 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 8
Galingumas: 2070 W

La Provance 3/4
Talpa: 3-4 asm.
Matmenys:
150 x 150 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 11
Galingumas: 2430 W

La Provance 4
Talpa: 4 asm.
Matmenys: 
175 x 120 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 9
Galingumas: 2365 W

120 153

InfraSaunos LA PROVANCE
Tai ypač elegantiška infraraudonųjų spindulių 

pirčių serija, skirta nuo 2 iki 4 asmenų. Visų La 

Provance saunų tiek vidus, tiek ir išorė 

gaminama iš Kanadinės Cūgos medienos. 

Išorės mediena papildomai tamsinta. Pirtyse 

naudojami anglies pluošto kaitinimo elementai, 

kas užtikrina didelį efektyvumą, greitą įšilimą ir 

tolygų spindulių pasiskirstymą po visą kabiną.

Anglies pluošto kaitintuvai optimaliai išdėstyti 

ant sienų, suoliuko ir grindų. Būnant infrasau-

noje galite mėgautis savo muzika iš MP3, FM 

radiju. Pirtyje įrengti oro jonizatorius, ozono 

generatorius, šviesos terapijos lempa, LED 

apšvietimas. Viskas lengvai valdoma 

intuityvios valdymo panelės dėka, tiek iš 

vidaus, tiek ir išorės.

GARDE
Talpa: 2 asm.
Matmenys:
120 x 105 x 190 [cm]
Kaitintuvai: 5
Galingumas: 1700 W

Tai kompaktiška dvivietė infra-

raudonųjų spindulių pirtis, 

pagaminta iš Kanadinės Cūgos. Su 

keramikiniais kaitinimo elementais. 

Pirtis pilnos komplektacijos, su 

audio sistema (MP3, FM radijas, 

USB) kolonėlėmis, šviesos terapijos 

lempa, oro jonizatorius, ozono 

generatorius, šviesos terapijos 

lempa, LED apšvietimas. 

Temperatūra ir laikas lengvai 

valdomi intuityvios valdymo panelės 

dėka, tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės. 
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