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Krepitev imunskega sistema, sprostitev  
muskulature, hitra regeneracija, polepšanje 
kože ter obenem še sproščujoč odmor v  
ekskluzivnem ambientu. Vse naštete pozitivne 
učinke vam v vašo bivalno okolje prinaša  
Infraworldova infrardeča kabina TrioSol. 

Površinski grelci ogrevajo vaše telo nežno iz 
vseh strani. Grelci s polnim spektrom prodirajo 
globlje do spodnjih plasti kože in delujejo hitro, 
intenzivno in točkovno na izbrane točke telesa, 
medtem ko solni uparjalnik bogati ozračje v 
kabini z minerali in ostalimi elementi iz  
naravnih solnih kamnov ter tako blagodejno 
vpliva na kožo in dihalne poti. 

Zakaj ima skoraj vsak Finec svojo savno?  
Predvidoma zato, ker redno savnanje  
razstruplja, krepi imunski sistem, lajša motnje 
spanja, blaži glavobole in po najnovejših 
raziskavah  celo zmanjšuje verjetnost infarkta. 
Popolnoma zanesljivo pa tudi zato, ker  
dobro dene duši.

Nič čudnega torej, da tudi pri nas raste število 
ozaveščenih ljudi, ki sledijo temu primeru. 
Veliko teh ljubiteljev savnanja se odloči za 
kakovostnejši model Infraworld savne, ki 
vključuje tudi infrardeče grelce. Ker nad takšno 
savno bi bili navdušeni tudi Finci.

ZDRAVJE Z INFRARDEČO TOPLOTO 
3 x več učinkov s TrioSol-infrardečo kabino

ZDRAVJE S SAVNO
Nad takšno savno bi bili navdušeni tudi Finci 
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Zdravje je darilo, ki si ga vedno več ljudi samih podarja s savno ali infrardečo kabino. Ti ljudje se 
zavedajo, da je preventivna skrb optimalen spremljevalec za zdravo življenje in jim je lastna savna  
ali infrardeča kabina pomemben del vsakdana ter prostor, kjer se naužijejo pozitivnih učinkov za  
telo in dušo.

Lepo torej, da ste se tudi vi odločili s pomočjo toplote vnesti v svoje življenje več skrbi za zdravje.  
S kakovostno kabino Infraworld, enega od vodilnih ponudnikov v Evropi.

OSTANITE
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Vaša naložba v infrardečo kabino ali savno bo spremenila vaš vsakdan ter naredila vaše življenje bogatejše. 
Vendar le, če boste ob nakupu sprejeli pravo odločitev. Takšno, ki na prvo mesto postavlja zdravje in dobro 
počutje vas in vaših najbližjih. Ravno te visoke zahteve izpolnjujejo izdelki Infraworld.

DOBRODOŠLI V  
SVET PREDNOSTI 
INFRAWORLD!
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Kot pionir v dejavnosti smo se s konsekventnim delom na inovacijah v zadnjih 20 letih  
razvili v enega vodilnih ponudnikov v Evropi. Patenti, kot so Sole-Therme, ekstremno 
vlagoodporen VITALlight-infrardeč grelec, kot tudi pri nas razvite uporabniku prijazne  
kontrolne enote so le nekateri primeri. Poleg tega smo kot prvi združili delovanje savne  
in infrardečih grelcev v kombinacijo multifunkcijske savne. 

Le kdor ima izbiro, je lahko izbirčen. V tem smislu vam Infraworld ponuja posebne  
izvedbe in izvedbe po meri, oboje v najvišjem kakovostnem rangu. Izdelke, pri katerih 
lahko konfigurirate vse do zadnje podrobnosti. Izbirate lahko ne le način konstrukcije  
(„sendvič“ ali masivna konstrukcija), vrsto lesa in velikost, temveč lahko odločate tudi  
o tehničnih finesah, kot so peč, kontrolna enota, infrardeči grelci, osvetlitev, glasba  
in ostalo iz naše bogate ponudbe pribora in delov za savne.

Zanesljivost vam lahko obljubi samo tisti, ki jo skrbno in redno preverja  
pri neodvisnih inštitucijah. Zato Infraworld svoje izdelke izdeluje izključno  
v EU in se strogo drži zakonskih norm. Istočasno so naše kabine in vgradni  
deli redno testirani v TÜV laboratorijih. Skupaj z rednimi letnimi TÜV pregledi 
naše proizvodnje vam  nudimo varnost in zanesljivost na najvišjem nivoju.

Med drugim vam nudimo 5 letno garancijo na v naše savne vgrajene 
površinske in VITALlight infrardeče grelce, ki so testirani tudi s strani avstrjskega 
laboratorija „Forschungszentrum Seibersdorf“ po mednarodno določenih 
smernicah in  
mejnih vrednostih.

INFRAWORLD JE 
INOVATIVEN

INFRAWORLD JE 
INDIVIDUALEN

INFRAWORLD JE 
ZANESLJIV
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Solni uparjalnik  

Sole-Therme

Digitalno upravljanje

število oseb

Triocontrol multifunkcijsko -

upravljanje za površinske grelce  

VTALlight grelec in solni uparjalnik

Unicontrol multifunkcijsko- 

upravljanje za površinske  

grelce in VTALlight grelec

2 VITALlight-ABC-grelca,

pravokotno nameščena

Nastavitev intenzivnosti  

in območja sevanja

Izklop grelcev za noge

VITALlight – grelec,  

A, B, C spekter   

Površinski grelci  

C spekter

Velika LED-barvna luč z  

daljincem, 6 barv, 

samodejne menjave barv

Audiosystem Bluetooth, 

z daljincem in 2 zvočniki

Audiosystem Bluetooth, 

z daljincem in zvočniki Slim

Izdelano v EU

Izdelano v Nemčiji

Naknadna vgradnja  

Sole-Therme možna

Regulator za

VITALlight-ABC-grelec

TUV-GS

Veljavno za tovarniško vgrajene

VITALlight-grelce in

površinske IR grelce

PIKTOGRAM

Nastavitev intenzivnosti  

nožnega grelca
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Trepetlika Softline

Nordijska smreka Softline

NORDIJSKA SMREKA
Zelo počasna rast dreves nordijske smreke v ekstremnem mrazu daje lesu posebno trpežnost. Zato je bolj 
obstojen in kot tak tudi zelo primeren za izdelavo savn. Zaradi zelo finih por v strukturi lesa nastaja v savnah 
zelo močna, prijetna toplota.

NORDIJSKA TREPETLIKA
Trepetlika se zaradi svojih lastnosti smatra kot zelo primerno za izdelavo savn. Dobro prenaša vlago ter visoke 
temperature, je brez smole, ima zelo malo vej ter ima nizko toplotno prevodnost. Njena svetla barva deluje 
posebno elegantno in daje savni želen, enkraten izgled. Savna iz tega plemenitega trdega lesa listavcev bo 
zagotovo postala središče vaše wellness oaze.

Vrste lesa Infraworld infrardeča kabina ali  

savna je izdelek za celo življenje.  

Pri tem je zelo pomembna skrbna  

selekcija lesa, saj mora le-ta zdržati  

zelo velike temperaturne spremembe. 

Hemlock Softline Hemlock plošče

Jelka Softline

HEMLOCK
Kanadska jelka, brez grč, s svetlo rjavimi barvnimi odtenki naredi 
iz vsake savne unikat in je zelo obstojna na menjajočo klimo, ki je 
značilna za savno. Hemlock vam je na voljo kot Softline opažni les ali 
kot hemlock panelne plošče. Uporaba obeh je možna tako za zunan-
jost, kot tudi notranjost savne.

JELKA
Posebej dobro se pri izdelavi infrarečih kabin in savn izkaže bela jelka. Njena rastišča se v veliki meri nahajajo 
v srednjegorju. Les ima fine letnice, malo grč, je brez smole ter je odporen na vlago. Savna zgrajena iz bele 
jelke deluje svetlo in elegantno. Lepo vidne letnice daju lesu prepoznaven in poseben videz.
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Cemprin Softline Cemprin plošče

Cemprin

ALPSKI CEMPRIN
Cemprin velja za kralja alp in raste zelo počasi v visokogorju. Vsebnost 
eteričnih olj je zelo velika, zato je vonj izrazit in aromatičen ter za človeka 
pomirjujoč. Karakteristična barva lesa, živahna struktura ter velike temne 
grče poudarjajo naravno lepoto cemprina.

SPOZNAJTE POZITIVNE UČINKE  
PRAVEGA CEMPRINOVEGA LESA

Cemprin vsebuje celo vrsto sestavin, ki koristijo človeškemu telesu. 
Zmanjšuje občutljivost na vremenske spremembe, stabilizira krvni obtok 
in izboljšuje splošno počutje. Les ima antibakterijsko delovanje in je 
odporen na plesen. V infrardeči kabini ali savni, kjer je človek popolno-
ma obdan s to plemenito vrsto lesa, pridejo njegove enkratne pozitivne 
lastnosti v polni meri do izraza. Zato uporabljamo pri izdelavi samo 
prvovrsten cemprinov les iz alpskega pogorja.

HRAST
Velike furnirane panelne plošče iz starinskega hrasta s svojim rusti-
kalnim videzom poudarjajo naravno eleganco te vrste lesa. Grče in 
posamične karakteristične črte naredijo videz “živega“lesa. Plošče iz 
starinskega hrasta so prava paša za oči, uporabne tako za zunanjost 
kot notranjost savne, v kombinaciji klopi s svetlo trepetliko pa dajo 
savni poseben šarm.

JAVOR
S svojo svetlo bež barvo in enakomerno strukturo delujejo panelne 
savna plošče iz javorja elegantno in klasično. Slika furnirja je umirjena 
in ustvarja sproščeno atmosfero.

Javor plošče

Starinski hrast plošče
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ŽIVIMO ZDRAVO
Pustite za sabo vsakodnevne skrbi, sprostite telo in  
duha ter napolnite vitalnost. Privoščite si več življenske 
kakovosti v lastnem domu z infrardečo toplotno  
kabino Infraworld. Medtem, ko vi enostavno uživate, 
se vaše telo poda na popotovanje. Povsem brez napora 
se pričnete potiti in v telesu se sprožijo številni zdravju 
naklonjeni procesi*.

Več kot dva desetletja razvoja, izboljšav in izkušenj so 
osnova za naše kabine, ki so po visokih standardih  
izdelane in opremljene z najsodobnejšo infrardečo  
tehniko v Evropi. 

Vsaka kabina je serijsko opremljena s površinskimi 
infrardečimi grelci ter enim ali večimi VITALlight-
infrardečimi grelci. Pri TrioSol modelih je serijsko vključen 
še Sole Therme solni uparjalnik.

*Več o številnih pozitivnih učinkih naših infrardečih  
kabin in več podrobnosti o TrioSol-tehnologiji najdete  
na straneh 36 - 41.

Pridobite z dolgotrajnostjo in kakovostno 
obdelavo naših izdelkov – nudimo vam 
5-letno garancijo na tovarniško vgrajene 
VITALlight grelce in površinske IR grelce
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+– Mode

SERA 
kjer se srečata sprostitev  
in vitalnost 

S to prostorno infrardečo kabino iz lesa 
jelke smo ustvarili posebno wellness 
oazo za celo družino. Preklopne klopi se 
lahko posebej veselijo osebe, ki ljubijo 
udobje. V udobnem ležečem položaju 
lahko občutite kombinacijo infrardeče 
toplote in moč solnega uparjalnika, ki 
vas obdajata. Za to posebej intenzivno 
doživetje smo poleg dveh VITALlight-
infrardečih grelcev v že poznani 
VITALcorner postavitvi dodali še dva 
VITALlight grelca, ki sta nameščena pod 
klopjo. Trije površinski grelci v kombina-
ciji z že omenjenimi točkovnimi grelci 
omogočajo popolno obsevanje iz vseh 
strani.

TRIOCONTROL – 
multifunkcijsko upravljanje!
TrioSol infrardeča kabina je wellness oaza. Površinski grelci oddajajo blagodejno  
toploto, VITALlight-infrardeč grelec intenzivneje točkovno obseva želene dele telesa 
s podobnim ABC spektrom kot sonce. Ekskluzivne Sole Therme pa bogatijo ozračje s 
paro, ki je napolnjena z drobnimi delci soli ter kombinirana z zelišči. Vse tri vrste ogre-
vanja se enostavno regulirajo preko ene kontrolne enote – možno je delovanje vseh 
treh sistemov hkrati ali vsakega posamično.
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• vrste lesa: opaž jelke celotna notranjost ter 2 vidni zunanji stranici, 
  masiven okvir jelka okrog stekel, vse letve iz trepetlike ali jelke
• grelni elementi:  3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca 

  v VITALcornerju,  2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca pod klopjo
• moč: 1050 Watt / 2x 350 Watt / 2x 500 Watt
•  AquaTherm- zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, 
 uparjalnik:  količina vode ca. 2 litra
• Sole-Therme-Pur:  solni uparjalnik za  AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
• kotni vhod: možnost levo ali desno
• steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno ali sivo
• klop: trepetlika, masiva
• mere: 214 x 128 x 203 cm

SERA 

Art. št.: 390164 – kotni vhod desno, grelci antracit 
Art. št.: 390165 – kotni vhod levo, grelci antracit
Art. št.: 390166 – kotni vhod desno, grelci antracitni, siva stekla, črno okovje 
Art. št.: 390167 – kotni vhod levo, grelci antracitni, siva stekla, črno okovje
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UNICA
multifunkcijska kabina za najvišje zahteve

Tako enkratna kot njeno ime: dizajn kabino Unica za vas izdelujemo v širinah  
154 cm, 162 cm, 171 cm in 179 cm. Na izbiro so izvedbe iz nordijske smreke, 
trepetlike ali alpskega cemprina (kotni vhod levo ali desno). Tudi tehnologija v 
notranjosti je enkratna: dva VITALlight-infrardeča grelca skrbita za intenzivno 
obsevanje hrbta in s tem hitro porazdelitev toplote po celem telesu. Površinski 
grelci (na izbiro v rdeči ali  antracitno sivi barvi) poskrbijo za enakomerno 
sproščujočo toploto, Sole Therme pa za pozitivne ućinke morskega ozračja. Z 
naprednim Triocontrol krmiljenjem lahko vse sisteme udobno upravljate iz notran-
josti kabine. 

TrioSol Unica 1 trepetlika z opcijo sivih steklenih elementov in črnim okovjem.
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TrioSol IZDELAVE  
PO MERI

TrioSol infrardeča kabina z dvema VITALlight-infrardeča grelcema v kotih.

• vrste lesa (zunaj 2 vidni stranici): 
 Art. št.: 390130  nordijska smreka, vse letve in masiven okvir smreka 

Art. št.: 390131  trepetlika, vse letve in masiven okvir trepetlika 
Art. št.: 390132  cemprin, vse letve in masiven okvir trepetlika

• grelni elementi: 4 površinski grelci v rdeči ali antracitni barvi, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v kotih
• moč: 1300 - 1500 Watt / 2 x 350 Watt
• AquaTherm- zmogljiv uparjalnik, 750 Watt,  
 uparjalnik: količina vode ca. 2 litra
• Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
• kotni vhod: možnost levo ali  desno
• steklena vrata in okno: varnostno steklo 8 mm, gladko
• klop: trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Opcija:
• Steklena vrata in element ob vratih v sivi barvi s črnim okovjem
• Zunanjost s 4 mm vezana plošča

TrioSol Unica 1 iz trepetlike s površinskimi grelci v antracitni barvi, zunaj obdelana z mavčnimi ploščami.

UNICA 1
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Na fotografiji: TrioSol Unica 2 iz trepetlike s provršinskimi grelci v antracitni barvi.
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IZDELAVE  
PO MERI

Ta infrardeča kabina iz serije modelov Unica je opremljena s TrioSol-tehnologijo  
in VITALcorner postavitvijo. Dva VITALlight-infrardeča grelca sta pravokotno nameščena  
v hrbtno in stransko steno in skrbita za ciljno obsevanje hrbta in obeh ramen.

• vrste lesa (zunaj 2 vidni stranici): 
 Art. št.: 390135  nordijska smreka, vse letve in masiven okvir smreka 

Art. št.: 390136  trepetlika, vse letve in masiven okvir trepetlika 
Art. št.: 390137  cemprin, vse letve in masiven okvir trepetlika

• grelni elementi: 3 površinski grelci v rdeči ali antracitni barvi,   
 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v Vitalcornerju 

• moč: 1120 - 1230 Watt / 2 x 350 Watt
• mere (š x g x v): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Unica 1.

Opcije: 
• Steklena vrata in element ob vratih v sivi barvi s črnim okovjem 
• Zunanjost s 4 mm vezano ploščo

UNICA 2

Na fotografiji: TrioSol Unica 2 iz alpskega cemprina s površinskimi grelci v rdeči barvi.
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IZDELAVE  
PO MERI

Infrardeča kabina iz serije modelov Unica je opremljena s TrioSol tehnologijo in dvema  
VITALlight-infrardečima grelcema v hrbtni steni. Grelca sta pozicionirana tako, da lahko  
dve osebi ena ob drugi hkrati udobno uživata v blagodejni toploti infrardečih grelcev.

• vrste lesa (zunaj 2 vidni stranici): 
 Art. št.: 390139  nordijska smreka, vse letve in masiven okvir smreka 

Art. št.: 390138  trepetlika, vse letve in masiven okvir trepetlika 
Art. št.: 390140  cemprin, vse letve in masiven okvir trepetlika

• grelni elementi: površinski infrardeči grelci v rdeči ali antracitni barvi
   - 3 grelci pri širinah 154, 162 in 171 cm,
   - 4 grelci pri širini 179 cm,
  2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v hrbtnem predelu
 • moč: 800 – 1070 Watt / 2 x 350 Watt
• mere (š x g x v): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Unica 1.

Opcije: 
• Steklena vrata in element ob vratih v sivi barvi s črnim okovjem 
• Zunanjost s 4 mm vezano ploščo

UNICA 3
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Poseben namig:  

ZELIŠČA
Kombinacija soli in zelišč zelo blagodejno vpliva na telo in duha. 
Enostavno položite polno pest posušenih zelišč (npr.kamilice, 
žajbelj, melisa, sivka, timijan, hmelj, kopriva, seno ...) ali  
posebne Infraworld vrečke z zelišči na solne kamne – tako 
nastane naraven, prijetno dišeč in obogaten vonj, ki prijetno  
klimo v savni še izboljša. Preko pare, ki nastaja se snovi v 
zeliščih vežejo in dosegajo svoj zdravilni učinek. Nežno, 
sproščujoče, blagodejno.

Na fotografiji: TrioSol Unica 3 iz smreke s površinskimi grelci v antracitni barvi.
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Steklena fronta ter svetel les jelke, v kontrastu z antracitno sivimi površinskimi grelci naredi-
jo to kabino optično brezhibno. Oba VITALlight-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi in 
ugodno delovanje solnega ozračja poskrbijo za perfekten wellness užitek. 

• vrste lesa: opaž jelke, vse letve jelka, masiven okvir okrog stekel jelka
• grelni elementi:  3 antracitno sivi površinski grelci,  
 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi 
• moč: 910 Watt /  2x 350 Watt 
• AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, 
 količina vode ca. 2 litra
• Sole-Therme-Pur:  solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik  
 z 2 kg solnih kamnov
• steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno, možnost menjave L/D
• klop: trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm

GLAS 145 JELKA VG
Art. št. 390324
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VITAL corner  
podvojeno dobra novost
Še več wellness užitkov ponuja najmlajša izmed 
Infraworldovih inovacij: VITALcorner ponuja 
blagodejno infrardečo toploto za hrbet in obe 
rameni. Za to poskrbita dva VITALlight-ABC-
grelca, ki sta pravokotno umeščena v hrbtno 
in stransko steno kabine. Grelca imata lastno 
regulacijo, ki omogoča da lahko vsakega izmed 
njiju neodvisno drug od drugega nastavljate po 
lastnih željah in potrebah – za visok nivo  
dobrega počutja.

Ta kompaktna infrardeča kabina iz svetlega lesa jelke s stekleno fronto, antracitno sivimi grelnimi 
ploščami, solnim uparjalnikom ter dvema VITALlight IR grelcema bo s kombinacijo sofisticirane tehnike 
in plemenitega videza postala središče vašega wellnessa.

• moč:  730 Watt / 2 x 350 Watt
• mere (š x g x v): 125 x 112 x 201,5 cm 

Za več podrobnosti glej  
TrioSol Glas 145 Jelka VG.

GLAS 125 JELKA VG
Art. št. 390323
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DESIGN 145 JELKA VG  
Art. št. 390321

Svetel les bele jelke kombiniran s sivo stekleno fronto in črnim okovjem podarja tej kabini z antracitnimi grelci, 
solnim uparjalnikom in VITALcornerjem nekaj posebnega.

• moč:   opaž jelke, vse  letve in masiven okvir okrog stekel jelka
• grelni elementi:  3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi
• moč: 910 Watt / 2 x 350 Watt
• AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 litra
• Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
• steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, sivo, možnost menjave L/Dr
• klop: trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm
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GLAS 145 SMREKA VG
Art. št. 390154

Nordijska smreka je zaradi svoje strukture s finimi porami posebej primerna za izdelavo infrardečih kabin.  
Oba VITALlight-infrardeča grelca sta umeščena pravokotno v VITALcorner in se lahko krmilita neodvisno eden od drugega. 
Težave z ramenskim obročem in v hrbtnem predelu se tako lahko obravnavajo hkratno ali posamično. Vgrajen solni  
uparjalnik skrbi kot popolna razširitev za več zdravja in dobrega počutja.. 

- vrste lesa: nordijska smreka, vse letve in masiven okvir smreka
- moč: 910 Watt / 2 x 350 Watt
- mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Glas 145 Jelka VG.
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Ta TrioSol infrardeča kabina združuje vse kar je dobrodejno: naraven cemprinov  
les iz Alp, 2 VITALlight-infrardeča grelca kombinirana s površinskimi grelci ter solni 
uparjalnik Sole-Therme Pur za perfektno morsko klimo. Skrb za zdravje ne bi mogla biti 
boljša!

• vrste lesa: opaž cemprin, vse letve iz trepetlike, masiven okvir okrog 
 stekel trepetlika ali jelka
• grelni elementi: 3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča  
 grelca v VITALcorner postavitvi 
• moč: 910 Watt / 2 x 350 Watt
• AquaTherm-  zmogljiv uparjalnik, 750 Watt,   
   uparjalnik: količina vode 2 litra
• Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
• steklena vrata  varnostno steklo 8 mm, prozorno,   
   & okno: možnost menjave L/D
• klop: trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm

GLAS 145 CEMPRIN VG
Art. št.: 390326

• moč: 730 Watt / 2 x 350 Watt
• mere (š x g x v): 125 x 112 x 201,5 cm

Za ostale podrobnosti glej TrioSol Glas 145 Cemprin VG

GLAS 125 CEMPRIN VG 
Art. št.: 390325
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Kombinacija smrekovega lesa in steklene fronte podarja tej kabini puristični 
videz.Z bogato opremo sestavljeno iz površinskih grelcev, dveh VITALlight 
grelcev ter solnega uparjalnika postanejo wellness sanje resničnost. 

• vrste lesa: nordijska smreka
• grelni elementi: 4 antracitno sivi površinski grelci, 
  2 VITALlight-IPX4-Infrardeča grelca 
• moč: 1260 Watt / 2 x 350 Watt
• AquaTherm- zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, 
 uparjalnik: količina vode ca. 2 litra
• Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 
  2 kg solnih kamnov 
• steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno, 
   & okno: možnost menjave L/D
• klop: trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 145 x 112 x 201,5 cm

GLAS 145 SMREKA
Art. št.: 390322
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42 42 42 42
Dva VITALlight-grelca v novi VITALcorner-postavitvi kombinirana s 
površinskimi grelci in Sole-Therme: preverjen TrioSol-koncept pride tukaj v 
celoti do izraza. Notranjost v nordijski smreki, zunanjost hrastov dekor in 
smrekove letve.
 
• vrste lesa: dekor hrast / smreka / kotne letve iz smreke
• grelni elementi: 3 površinski grelci v antracitni barvi, 2 VITALlight-  
  IPX4-infrardeča grelca v VITALcorner postavitvi
• moč: 860 Watt / 2 x 350 Watt
• AquaTherm- zmogljiv uparjalnik, 750 Watt,
 uparjalnik:   količina vode ca. 2 litra 
• Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 
  2 kg solnih kamnov
• steklena vrata:  varnostno steklo 8 mm, prozorno
• klop: jelša, masiva
• mere (š x g x v): 145 x 115 x 200 cm

BASEL 145
Art. št.: 390311

• moč: 720 Watt / 2 x 350 Watt
• mere (š x g x v): 125 x 115 x 200 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Basel 145.

BASEL 125 
Art. št.: 390310
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TRIOSOL NATURA
Izdelane iz masivnih brun in opremljene s površinskimi grelci, VITALlight-grelci in solnim uparjalnikom nudijo TrioSol Natura  
kabine popolno kombinacijo za vaše zdravje in dobro počutje.

• vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm
• grelni elementi: 4 površinski grelci,  
 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca 
• moč: 1470 Watt / 2 x 350 Watt
• AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, 
    količina vode ca. 2 litra
• Sole-Therme-Pur: solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z  
 2 kg solnih kamnov
• steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno
• klop: abachi ali trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 148 x 122 x 200 cm

NATURA 148 E 
Art. št.: 390109-R
Art. št.: 390109-L
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Opcija:  
Audio-LED-Set  
Art. št.: S2296  
sestavljen iz: LED-barvna  
luč Sion 1A, Audio-system z Bluetooth, 
zvočnik Slim.

• vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm 
• grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITALlight-IPX4-infrardeč grelec 
• moč: 1530 Watt / 500 Watt
• AquaTherm- zmogljiv uparjalnik, 750 Watt,
 uparjalnik: količina vode ca. 2 litra 
• Sole-Therme-Pur: solni nastavek za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg solnih kamnov
• steklena vrata:  varnostno steklo 8 mm, prozorno
• klop: abachi ali trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 148 x 100 x 200 cm

NATURA 148 
Art. št.: 390103
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NATURA 103 
Art. št.: 390174

• vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm 
• grelni elementi: 4 površinski grelci, 
 1 VITALlight-IPX4-infrardeč grelec 
• moč: 1160 Watt / 500 Watt 
• AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, 
 količina vode ca. 2 Liter
• Sole-Therme-Pur:  solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 
 2 kg solnih kamnov
• steklena vrata:  varnostno steklo 8 mm, prozorno
• klop:   abachi ali trepetlika, masiva
• mere (š x g x v):   103 x 100 x 200 cm

• moč: 1360 Watt / 500 Watt
• mere (š x g x v):   120 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Natura 103.

NATURA 120 
Art. št.: 390102
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S hrbtnim oblazinjenjem VITALlight-grelca bo wellness užitek v tej naravni, 
masivni-iz polnega lesa izdelani kabini z veliko stekleno površino posebej  
udoben. LED barvna osvetlitev in audio sistem bluetooth – oba z daljincem – 
naredita vaš čas preživet v savni še bolj sproščujoč.

• vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm 
• grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITALlight-IPX4-infrardeč grelec 
• moč:    1440 Watt / 500 Watt
• AquaTherm-uparjalnik: zmogljiv uparjalnik, 750 Watt, količina vode ca. 2 Liter
• Sole-Therme-Pur:  solni uparjalnik za AquaTherm-uparjalnik z 2 kg 
 solnih kamnov
• steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno, 
 možnost menjave L/D
• klop:   abachi ali trepetlika, masiva
• mere (š x g x v):   147 x 104 x 201,5 cm

NATURA 147 GLAS 
Art. št.: 390175

• moč: 1440 Watt / 500 Watt
• steklena vrata:  varnostno steklo 8 mm, prozorno
• mere (š x g x v): 148 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej TrioSol Natura 147 Glas.

NATURA 148 PLUS 
Art. št.: 390126
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AUDIO SISTEM –  
Bluetooth
S to audio napravo lahko predvajate glasbo v savni ali infrardeči kabini 
preko zunanjih virov glasbe kot so: MP3-predvajalnik, Ipod, mobilni  
telefon… Vklop, izklop ter nastavitev jakosti se uravnavajo preko  
daljinskega upravljalca. Naprava se namesti na strop kabine ali pod  
klop, priklop pa se izvede s priloženim kablom ali priklopno ploščo. 
Povezava preko kabla ali Bluetooth povezave.

FUSION – 
2 perfektna sistema

Pri tej seriji modelov smo združili dve visoko učinkoviti infrardeči tehnologiji. Kombinacija dveh VITALlight-infrardečih grelcev za  
intenzivno infrardeče obsevanje in površinskih grelcev poskrbita, da se lahko veselite globokega sproščanja v tej kabini.  

FUSION GLAS 145 SMREKA
Art. št.: 390327

Infrardeča kabina s površinskimi grelci in dvema VITALlight-infrardečima g 
relcema v kotih. 

• vrste lesa: nordijska smreka  
• grelni elementi: 4 antracitno sivi površinski grelci, 
 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca  
• moč:  1260 Watt / 2 x 350 Watt
• steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, gladko, 
 možnost menjave L/D
• klop:  trepetlika, masiva
• mere (š x g x v):  145 x 112 x 201,5 cm
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VARIO NATURA
Izdelane iz polnega lesa in opremljene s površinskimi in VITALlight-infrardečimi grelci, nudijo te kabine  
popolno kombinacijo za vaše zdravje in dobro počutje. 

VARIO NATURA 148 E      
Art. št.: 390116-R
Art. št.: 390116-L

• vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm  
• grelni elementi: 4 površinski grelci, 2 VITALlight-IPX4-infrardeča grelca  
• moč: 1470 Watt / 2 x 350 Watt
• steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno
• klop: abachi ali trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 148 x 122 x 200 cm

VARIO NATURA 147 GLAS
Art. št.: 390176

Ta prostorna infrardeča kabina s stekleno fronto nudi popoln wellness užitek. Obla-
zinjen VITALlight grelec, vključena LED barvna osvetlitev in audio sistem – oba z 
daljincem – naredijo vaš čas, preživet v savni, še bolj sproščujoč.   

• vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm 
• grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITALlight-IPX4-infrardeč grelec  
• moč: 1440 Watt / 500 Watt
• steklena vrata & okno: varnostno steklo 8 mm, prozorno,  
 možnost menjave L/D
• klop: abachi ali trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 147 x 104 x 201,5 cm
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VARIO NATURA 120   
Art. št.: 390118

• moč: 1360 Watt / 500 Watt
• mere (š x g x v): 120 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej Vario Natura 103.

VARIO NATURA 103   
Art. št.: 390173

• vrste lesa: brune nordijske smreke, 40 mm 
• grelni elementi: 4 površinski grelci, 1 VITALlight-IPX4-infrardeč grelec 
• moč: 1160 Watt /  500 Watt
• steklena vrata: varnostno steklo 8 mm, prozorno
• klop: abachi ali trepetlika, masiva
• mere (š x g x v): 120 x 100 x 200 cm

VARIO NATURA 148   
Art. št.: 390115

• moč: 1530 Watt / 500 Watt
• mere (š x g x v): 148 x 100 x 200 cm

Za več podrobnosti glej Vario Natura 103.

33



IZDELAVE  
PO MERI

Diversica kot multifunkcijska kabina 
vgrajena v privatno kopalnico.
• Steklena fronta
• Vrsta lesa znotraj hemlock
• Površinski grelci
• 2 VITALlight-IPX4-grelca

• Solna luč
• Peč za finsko in Bio  

savno Hotline Eco
• Sole-Therme-Pur

Art. št.: 390085

• 77 mm debeli  elementi
• opaž 15 mm Softline profil
• vrste lesa znotraj: smreka, hemlock, trepetlika, cemprin,
• vrste lesa zunaj: smreka, hemlock, trepetlika, cemprin, vezana plošča
• talna rešetka
• LED-barvna luč Sion
• varnostno steklo 8 mm, gladko
• ročaj zunaj nerjavno jeklo, znotraj bukev
• sistemi ogrevanja: površinski grelci, VITALlight-infrardeči grelci
• Opcija: AquaTherm s solnim uparjalnikom, peč za savno

• Izdelave po meri do cm natančno, možne vse mere

DIVERSICA – 
infrardeča kabina po meri

Pri tem modelu je zaželena kreativnost. To kabino  
proizvajamo iz različnih vrst lesa po elementih za privatno in 
profesionalno rabo. Infrardeče kabine v hotelih, fitness  
studiih, termah… morajo ustrazati posebnim zahtevam glede  
kakovosti, norm, izgleda, funkcionalnosti in individualnosti. 
Ta produktna serija Infraworld zato ustreza najvišjim  
standardom.
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IZDELAVE  
PO MERI

tloris stranski pogled

Na fotografiji: TrioSol Glas 145: kabina po meri v  
masardni izvedbi s kontrolno enoto v stranski steni.

Na fotografiji TrioSol infrardeča kabina po meri: 
Čelna stranica z belimi steklenimi ploščami.

SPREMEMBE MER INFRARDEČIH KABIN – 
iz serijskega programa

Infrardeča kabina popolnoma po vaših željah!

Če imate posebne želje glede velikosti, vrste lesa ali prilagoditev kot npr.mansarda ali zožanje,  
potem ste na pravem naslovu. Za vas izdelamo infrardečo kabino iz serijskega programa prilagojeno  
vašim željam z največjo skrbnostjo v popoln unikat. 
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Sproščanje velja za pomemben dejavnik dobro premišljenih konceptov zdravljenja. 
Zato je Infraworld opremil TrioSol infrardeče kabine s trikratnim sistemom 
ogrevanja in jih nadgradil še s Sole-Therme tehnologijo solnega ozračja. 
Popoln vrelec mladosti za vaše telo in dušo. 

Kombinacija površinskih infrardečih grelcev, točkovnega VITALlight grelca in  
uparjalnika s Sole-Therme nadgradnjo združuje na enkraten način tri učinke: 

1  VITALLIGHT-GRELEC
	 Preko individualno nastavljivega infrardečega-ABC sevanja, ki ga oddaja  

VITALlight grelec lahko lajšate težave v predelu hrbta in težave  
s sklepi. 

2  POVRŠINSKI GRELCI
 Infrardeče sevanje površinskih grelcev skrbi za intenzivno  

znojenje, izboljša regeneracijo in krepi imunski sistem. 

3  SOLE-THERME
 S pomočjo Sole-Therme solnega uparjalnika nastaja v kabini klima obogatena 

z minerali in ostalimi elementi iz naravnih solnih kamnov. Takšna klima zelo 
pozitivno vpliva na dihalne poti ter kožo.

TrioSol kabina ponuja celo vrsto pozitivnih učinkov, s katerimi lahko izboljšamo 
kakovost življenja. Privoščite si razkošje globoke sprostitve ob hkratni krepitvi 
imunskega sistema, povečanju vitalnosti, sprostitvi muskulature, polepšanju kože, 
odpornosti na prehladna obolenja... in še mnogo več.

INFRARDEČA SAVNA IN  
SOL V ENI KABINI
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1   VITALLIGHT-GRELEC 
Infraworld je razvil infrardeč grelec, katerega spekter je podoben spektru, ki 
ga oddaja sonce. Cilj je bil ustvariti infrardeč grelec za intenzivno točkovno 
uporabo, zato je nastal VITALlight grelec z deležem infrardečega A spektra  
18 %, B spektra 56 % in C spektra 26 %. 

VITALlight-grelec s polnim spektrom je obdan z visokosijajno reflektorsko 
kadjo, ki skrbi za optimalno porazdelitev infrardečega sevanja. Grelec ne pot-
rebuje predogrevanja in je takoj pripravljen za uporabo. Z eno izmed naših 
kontrolnih enot se intenzivnost grelca regulira od 40% do 100%.

Uporaba:
VITALlight-grelec doseže takoj po vklopu 100 % zmogljivost. Zato je možna 
takojšna uporaba brez predogrevanja. Zaradi intenzivnosti sevanja je 
priporočljiv čas uporabe največ 15 minut. Zaradi možnosti zmanjšanja moči 
sevanja se lahko ta čas bistveno podaljša.

Pri obsevanju kože prodirajo IR A žarki do spodnjih plasti kože. 
Zaradi prekrvavitve kože se toplotna energija hitro porazdeli po 
obsevanem delu in se preko povečane cirkulacije krvi hitro razširi 
tudi po celotnem organizmu, kar vodi do močnega znojenja. 
Pregretje telesa ni možno, ker zaradi deleža B in C žarkov  na 
vročino odreagirajo bolečinski receptorji. Rahla pordečitev kože 
kaže na močno prekrvavitev kože in mišičevja.  

Globina prodiranja v kožo:
Infrardeč A spekter-:  do max. 5 mm  
 (podkožje, subcutis)
Infrardeč B spekter:  do 0,5 mm  
 (povrhnjica, usnjica, epidermis, dermis)
Infrardeč C spekter:  do 0,1 mm  
 (roženica, epidermis)

Prednosti VITALlight-IPX4-infrardečih grelcev:

•  točkovno obsevanje ogrevanega mesta
•  ciljano in direktno obsevanje hrbta
•  hitra porazdelitev prejete toplote po celem telesu
•  regulacija moči sevanja med 40 % in 100 %
•  nastavitev območja sevanja hrbtnih grelcev  

(model TrioSol, Fusion, Vario)
•  hiter čas predogrevanja – možna takojšna uporaba
•  brez t.i. elektrosmoga
• testirano v laboratorijih »Forschungszentrum Seibersdorf«
• TÜV-GS preverjeno
•  230 V
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2   POVRŠINSKI GRELCI
Princip 3 dejavnikov:

Nastavljiva moč sevanja

Preko elektronskega upravljanja 
nameščenega v notranjosti kabine se  
moč sevanja na enostaven način 
regulira. Danes npr.želite intenzivno 
infrardeče sevanje izhajajoče iz tem-
perature grelcev 80 °C, jutri pa blago 
sproščujočo toploto s temperaturo 
grelcev, ki vas obdajajo, nastavljeno na 
40 °C. Prefinjena tehnika vam vedno 
zagotavlja udobje v vaši Infraworld kabini.

Enakomernost in dobra pokritost sevanja 

Velika površina grelnih elementov enakomerno seva in oddaja toploto, s čimer se 
doseže izredno dobra pokritost celega telesa. Če želimo dodaten efekt intenzivnega 
točkovnega obsevanja v hrbtnem predelu, priporočamo serijo modelov Fusion, TrioSol 
ali Vario. Tu idealno kombiniramo površinske grelce z VITALlight-infrardečimi grelci. 
Držimo se gesla: »V moji Infraworld kabini se vedno počitim udobno.«

Prizanesljiva temperatura 

Izpopolnjena tehnika zagotavlja konstantno temperaturo v kabini skozi celoten čas 
uporabe. Tako se začnejo pozitivni učinki za telo že pri za krvni obtok zelo blagodejnih 
30 °C. Če pa želite bolj intenzivno infrardeče savnanje se temperatura zelo hitro dvigne 
preko enostavnih nastavitev na kontrolni plošči v notranjosti kabine.

Prednosti površinskega ogrevanja Infraworld:

• enakomernost sevanja
• nežna porazdelitev toplote po koži
• sevanje z vseh strani
• hitra porazdelitev sprejete toplote po celem telesu
• zelo majhna poraba energije
• hitro segrevanje elementov – že po nekaj minutah preko 60 °C
• natančno nastavljiva infrardeča toplota (med 20 - 80 °C)
• konstantna temperatura skozi ves čas uporabe
• dolgoletne izkušnje pri profesionalni uporabi (hoteli,zdravilišča,saloni…)
• brez t.i. elektrosmoga 
• obratovanje na 220 V
• izdelano v EU

Hitro segrevanje grelnih elementov
ter prostora v kabini
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Prednosti Infraworld Sole-Therme:

• Sole-Therme nastavek iz nerjavnega jekla
• uparjalni lonec iz naravne žgane gline
• veliki solni kamni jedilne kakovosti bogati z minerali in  

sledovi elementov
• uparjalnik z 2-litrskim zalogovnikom iz nerjavnega jekla
• polnjenje in izpust pare preko odprtine
• zaščita ob nizkem nivoju vode
• temperaturna in časovna nastavitev
• intenzivna obogatitev pare s soljo

3   SOLE-THERME
Solni uparjalnik za TrioSol  
infrardečo kabino
Naš AquaTherm uparjalnik proizvaja paro, ki preko nerjavne cevi vstopa 
v uparjalni lonec iz gline. Tam se nahajajo veliki solni kamni, ki se kon-
stantno spirajo s paro. Ozračje v kabini se napolni s soljo, minerali in 
sledovi ostalih elementov. Intenzivna vsebnost soli v ozračju ustreza tisti 
na morski obali in ima blagodejen vpliv na vašo kožo in dihalne poti.

Sol za dihalne poti in kožo

Zdravilni učinki soli

Sol je vsestranski talent. Že stoletja se kožna in dihalna obolenja  
zdravijo s pomočjo soli v različnih oblikah. Terapija, pri kateri se vdihavajo 
drobni delci soli, se imenuje solna terapija. Solna terapija ima blago-
dejen učinek na dihala, izboljšuje pa tudi splošno počutje. Mikrodelci 
soli v zraku zmehčajo sluz, očistijo in razkužijo dihalne poti ter tako 
preprečujejo vnetja. Solna terapija lajša raznovrstne bolezni dihal, 
kot so astma, kronični bronhitis in cistična fibroza. Uporablja se tudi 
ob različnih alergijah in vnetju ušes. Inhalacija soli je optimalna tudi 
za otroke, saj je uporaba nemoteča in brez stranskih učinkov, še 
posebej pa se izkaže pri zdravljenju prehladnih obolenj. Dermatologi 
zdravijo kožne bolezni, kot so nevrodermitis, akne in luskavica med 
drugim tudi s soljo - njeno antibakterijsko in protivnetno delovanje 
pomaga pri izboljšanju prizadetih območij kože.
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KAKO INFRARDEČA TOPLOTA IN PARA S  
SOLJO SKRBITA ZA VAŠE ZDRAVJE
Že več kot dve desetletji se ukvarjamo s pozitivnimi učinki infrardečega sevanja. Podobno naravnemu infrardečemu sevanju, ki ga oddaja sonce,  
ustvarjajo naši VITALlight grelci bogato infrardeče ABC sevanje s posebej visoko intenzivnostjo za točkovno uporabo. Nasprotno skrbijo površinski 
grelci  za enakomerno obsevanje in oddajanje mehke, sproščujoče toplote. S kombinacijo obeh sistemov in vključitvijo Sole-Therme solnega uparjalnika, 
kot jo nudijo naše TrioSol kabine, imate lahko doma na voljo močnega zaveznika, ki skrbi za vaše zdravje in dobro počutje. Na osnovi dolgoletnih 
izkušenj vam priporočamo uporabo vseh treh sistemov kot podporo pri odpravljanju različnih težav, ki smo jih navedli v sledeči tabeli. 

Infraworld 
Površinski grelci

VITALlight-grelec
Sole-Therme

solni uparjalnik 

Krepitev imunskega sistema *** * ***
Trening srca/ožilja *** * **
Stres *** * *
Pred in po športni aktivnosti *** *** **
Utrujenost mišic ** ** *
Poškodbe mišic ** *** *
Preobremenitev mišic *** * *
Regeneracija *** ** **

Povečanje presnove ** ** **
Razstrupljanje *** ** **
Podpora pri hujšanju *** * *

Aktiviranje samoozdravitve *** ** **
Notranje ravnotežje *** * ***
Polnjenje z energijo *** * ***

Prehlad *** ** ***
Bronhitis * * ***
Astma * * ***
Migrena ** *
Motnje spanca *** *

Nečistoče na koži ** * ***
Neurodermitis ** * ***
Borelioza ** *
Protibolečinska terapija * ***
Bolečine v hrbtu ** ***

Revmatizem *** **
Uravnavanje srčnega pritska *** *

primerjava tehničnih podatkov in uporabe

Območje sevanja Infrardeče C Infrardeče A/B/C

Odstotkovna delitev 0,5 % / 99,5 % 18 % / 56 % / 26 %

Ogrevanje obsevanega področja blago intenzivno

čas predogrevanja ca. 10 min. takojšen ca. 15 min.

Površina sevanja velika točkovna

Priporočljiv čas uporabe 30 – 45 min. 10 – 15 min. 30 – 45 min.

*  primerno     **  priporočljivo     ***  zelo priporočljivo
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