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O FIRMIE

Sauna fińska – wykonana z naturalnych paneli drewnianych (świerk lub

SAUNAL od 1987 roku specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i mon-

osika skandynawska, jodła lub cedr kanadyjski oraz drewno lipowe). Indy-

tażu kabin saun i łaźni parowych do użytku domowego i publicznego.

widualnie dopasowany piec do sauny.

W 1992 r. sauna fińska firmy Saunal była scenerią filmu „Sauna” Filipa

Sauna infrared – zainstalowane punktowo kwarcowe promienniki pod-

Bajona. Firma wykonuje sauny suche, sauny infrared oraz sauny paro-

czerwieni z lampami firmy Philips. Promienie IR w owych promiennikach są

we o dowolnych kształtach i wymiarach. Każda sauna na wymiar i każdy

najbardziej zbliżone promieniowaniu słonecznemu.

zamontowany model sauny posiada 5-letnią gwarancję i atesty producenta. SAUNA źródło zdrowia w luksusowej oprawie!

INFORMACJE DODATKOWE
SAUNAL dystrybuuje swoje produkty na terenie całego kraju i poza jego

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
X sauny i łaźnie na wymiar – realizacja wszelkich projektów wraz z wstęp-

granicami. Prowadzi także sklep internetowy „Sauna i Wellnes”
www.sklep.saunal.pl

ną wizualizacją,

w którym można zakupić elementy do budowy sauny, łaźni a także dodatko-

X sauny – gotowe modele z profesjonalnym, estetycznym i funkcjonalnym

we akcesoria i wyposażenie.

wyposażeniem,
X duży wybór artykułów do sauny renomowanych firm fińskich i niemieckich,
X dokładność, terminowość wykonania oraz kilkugodzinny montaż,
X certyfikaty, deklaracje zgodności z dyrektywami UE,
X ponad 28-letnia tradycja produkcji kabin saun,
X 5-letnia gwarancja,
X serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Sauna parowa – wykonana z ceramiki najwyższej jakości. Ściany i siedziska według technologii modułowej. Ponad 99,9% szczelności antywilgociowej. Kompleksowe wykonanie od montażu ścian, mozaikowanie, wyposażenie m.in. w generator pary, uruchomienie po ewentualny serwis.
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