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ZDRAVJE IN DOBRO 
POČUTJE Z VSEM, KAR 
SPADA ZRAVEN.
Kot celovit ponudnik s širokim programom pribora 
in delov vam Infraworld omogoča, da vašo savno ali 
infrardečo kabino opremite povsem po svojih željah.

Program je obsežen: od številnih izdelkov drobnega 
pribora kot so vedra, zajemalke, peščene ure in dišave 
do različnih LED luči, infrardečih grelcev, kontrolnih enot 
kot tudi različnih peči za savno. Vse v večkrat preverjeni, 
prvovrstni kakovosti. 

Naj vas bogata izbira izdelkov inspirira in izberite točno 
tiste dodatke, ki bodo  čas preživet v vaši kabini naredili 
še bolj prijeten in sproščujoč. 

Pribor
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AquaTherm 750   Art.št.: B6649

Uparjalnik za infrardečo kabino z vgrajenim uprav-
ljanjem. Polnjenje in izhod pare preko snemljivega 
pokrova. Nadzor pomanjkanja vode, zaščita pred 
izsušenjem, nerjavni tank za cca 2 l vode, vključno s 
priklopnim kablom

Moč: 	 	 750 W - 230 V N AC 50 Hz.

Mere (šgv):	230 x 110 x 570 mm

AquaTherm – Set   Art.št.: B6675-1

Uparjalnik AquaTherm s Sole-Therme Pur solnim 
uporajalnikom (Art.št. B6655-1). Lonec natur, rdeč,  
2 kg solnih kamnov, letve za stensko ali kotno 
montažo.

Naknadna vgradnja: pri naknadni vgradnji v 
obstoječo infrardečo kabino se o možnosti posvetujte 
z vašim prodajalcem ali proizvajalcem.

AquaTherm – OS Set
Art.št.: B6688

Detajli glej AquaTherm Set (Art.št.: B6675-
1), brez vgrajenega upravljanja. Samo v 
povezavi s kontrolno enoto Triocontrol 
(art.št. B6666).
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Sole-Therme Pur – solni uparjalnik
Uporaben za peči z uparjalnikom

Nastavki so dobavljivi za sledeče modele peči:

- Hotline Eco/S9 Art.št.: B6655-1 (rdeč), Art.št.: B6655-2 (bež)
- EOS Bi-O Filius Art.št.: B6631-1 (rdeč), Art.št.: B6631-2 (bež) 
- EOS Bi-O Thermat Art.št.: B6653-1 (rdeč), Art.št.: B6653-2 (bež)
- EOS Bi-O Max Art.št.: B6658-1 (rdeč), Art.št.: B6658-2 (bež)
- Klafs Majos Art.št.: B6662-1 (rdeč), Art.št.: B6662-2 (bež)
- Hotline S4/S5 Art.št.: B6696-1 (rdeč), Art.št.: B6696-2 (bež)
- Hotline S7/S8 Art.št.: B6657-1 (rdeč), Art.št.: B6657-2 (bež)
-	Hotline	S10	 Art.št.: B6697-1 (rdeč), Art.št.: B6697-2 (bež)
- Herkules S25 Vapor Art.št.: B6682-1 (rdeč), Art.št.: B6682-2 (bež)

V setu: nerjavni cilinder, uparjalna posoda, 2 kg solnih kamnov

Mere:  nastavek:  Ø200 mm, H: 110 mm 
  posoda:   Ø200 mm, H: 100 mm

SOLE-THERME-PUR: 
Solni uparjalnik z intenzivnim delovanjem 
Pri tem sistemu se nerjavni nastavek namesti direktno na uparjalnik. Preko uparjalnega sistema peči nastaja para, ki vstopa preko nerjavne cevi 
v uparjalno posodo napolnjeno s solnimi kamni. V posodi se nahajajo veliki solni kamni, ki jih kontinuirano spira para, zaradi česar se ozračje v 
savni obogati s soljo in minerali. Vsebnost drobnih delcev soli v zraku ustreza tisti na morski obali in je zato zelo koristna za dihalne poti in kožo.

PATENT
Oba sistema sta zaščitena s patentom.

RJA ZARADI SOLI ?
Dolgotrajna testiranja so pokazala, da zaradi posebne metode  
uparjanja soli kovinski deli v savni ne rjavijo.

PATENTIRAN
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Salzluft

Salzkristalle

Aufsatzschale

Lavasteine

Verdampfer-
schale

Heizstäbe

Ofengehäuse

Funktionsprinzip:

Aufsteigender Wasser-
dampf spüllt die 
Salzkristalle aus und 
reichert sich mit Salz an

Wasserdampf

Heizstäbe erhitzen das
Wasser im Verdampfer

Lonec za uparjalnik
Art.št.: 700050 rdeč 
Art.št.: 700051 bež

Lonec iz naravne žgane gline

Mere: Ø200 mm, H: 100 mm

Sole-Aqua Premium –  
solni uparjalnik
Set za nadgradnjo vsake  
peči za savno s snemljivim cilindrom

Art.št.: B6622-1 – rdeč     
Art.št.: B6622-2 – bež

Sestavljen iz:  nerjavni vstavek z veliko posodo  
  za vodo, luknjičasti cilinder,  
  uparjalni lonec, 2 kg solnih kamnov

Mere:  vstavek:  
  Ø100 mm, H: 150 mm
  cilinder:  
  Ø100 mm, Ø200 mm, H: 200 mm
                        uparjalna posoda:  
  Ø200 mm, H: 100 mm

Solni kamni   Art.št.: B6670

Uporabljamo samo čiste naravne solne kamne 
kakovosti jedilne soli. Ti oranžnobeli kamni  
velikosti od 4-6 cm so idealni za Sole Therme. 
Imajo bogato vsebnost mineralov in sledove  
elementov, ki so se pred milijoni let povezali v sol. 
S spiranjem solnih kamnov s paro se snovi v soli 
kot natrij, kalij, magnezij in kalcij preko dihal in 
kože prenašajo na človeško telo.

Količina:  1 kg

SOLE-AQUA-PREMIUM: 
Set za nadgradnjo vsake peči za savno 
Snemljiv nerjavni cilinder se vstavi med kamne in napolni s cca 1 l vode. Zaradi segrevanja peči nastaja para, ki vstopa v posodo naponjeno  
s solnimi kamni preko luknjičastega dna posode. Para obogatena z drobnimi delci soli se nato enakomerno razširi po savni. Lonec uparjalnika  
iz naravne žgane gline v rdeči in bež barvi. 

Salzluft

Salzkristalle

Aufsatzschale

Lavasteine

Verdampfer-
schale

Heizstäbe

Ofengehäuse

Funktionsprinzip:

Aufsteigender Wasserdampf
spüllt die Salzkristalle aus
und reichert sich mit Salz an

Wasserdampf

Heizstäbe erhitzen das
Wasser im Verdampfer

Solni peeling
Art.št.: S2250         250 g 
Art.št.: S2283       1000 g

Fino mleta mehka kamnita sol roza barve, brez 
dodatkov. Solni peeling vrača koži bogato vsebnost 
izgubljenih snovi. Odmrle celice na površini kože 
učinkovito odstranimo s pomočjo nežnega peelinga. 
Posledično je koža globinsko očiščena, na otip pa 
mehka in gladka. Peeling je uporaben za vse tipe 
kože; kakovost soli je enaka jedilni soli.

princip delovanja:
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Blazine z zelišči
Art.št.: S2275     8 gorskih zelišč   Art.št.: S2275-3   kamilica 
Art.št.: S2275-1  sivka                     Art.št.: S2275-4   timijan 
Art.št.: S2275-2  evkaliptus Art.št.: S2275-5   cemprin

Aromatično dišeče blazine z zelišči lahko posebej blagodejno vplivajo na telo  
in duha. Zaradi naših visokih kvalitetnih zahtev uporabljamo samo avstrijska 
zelišča iz kontrolirane biološke pridelave. Blazino enostavno položite na  
izparilnik, tako nastane naraven in dobrodejen vonj. Vsebnost zelišč se veže  
na paro in tako poveča prijetnost in učinkovitost savne – sprostijo se zdravilni 
učinki zelišč. Sproščujoče, dobrodejno,poživljajoče. Ko blazino pregnetete,  
oživite svežino zelišč in jo lahko uporabljate leta.

Polnilo: 20 g

Set dišav Active 
Art.št.: W4429

3 x 20 ml 100 % naravna eterična olja
Ponudite svojemu telesu svežo energijo s 
poživljajočimi naravnimi eteričnimi olji.
Sadni vonj limone,  stimulativen vonj  
borovega ruševja ali poživljajoč vonj  
evkaliptusa vas bodo razvajali in 
osveževali.

V setu: 3 x 20 ml

Set dišav Alpin
Art.št.: W4456

3 x 20 ml 100 % naravna eterična olja. 
Pomirjujoč učinek smrekovih iglic, efekt 
cemprina za dihalne poti ter mnogoteri 
učinki  mešanice alpskih zelišč poskrbijo 
za stopnjevanje dobrega počutja.

V setu: 3 x 20 ml

Set dišav Relax
Art.št.: W4430

3 x 20 ml 100 % naravna eterična olja
Ko telo potrebuje počitek. Sprostitvena 
moč divje sivke, pomirjajoči lovorjev 
list in harmonično delovanje čistega 
pomarančnega olja poskrbijo za vašo 
sprostitev.

V setu: 3 x 20 ml

Aroma lonec    
Art.št. W4416

Obešen na strop, napolnjen z vodo in  
izbranimi dišavami poskrbi za prijetno klimo 
v kabini. 

Material: terracotta, znotraj glazura,  
vključno z verigo (L = 800 mm)

Mere: Ø 140 mm

Dišeča olja
Art.št.: S2263-1 jelka  Art.št.: S2263-4 evkaliptus 
Art.št.: S2263-2 brin-limona  Art.št.: S2263-5 mandarina 
Art.št.: S2263-3 limona-pomaranča Art.št.: S2263-6 cemprin

Poživite vaše savnanje z doživetjem vonjav . Ali poživljajočo – osvežujoča ali  
regenerativno – pomirjujoča, s pravim vonjem bo želeno delovanje učinkovitejše.

V setu: 150 ml

Skodelica za dišave 
Art.št.: W4418

Nerjavno jeklo; 

Mere (šgv): 112 x 56 x 30 mm

Obešena preko grelca obogati prostor  
z izbrano aromo.

PR
IB

O
R

76



Set za savno Idealo
Art.št.: S2341

Sestavljen iz: klimomer 100 mm, peščena ura, zajemalka, vedro 5 l  
smreka, plastični vstavek, dišeča olja jelka

Set za savno nerjavni 2-delni
Art.št.: S2208

Sestavljen iz: nerjavno vedro 4,5 l z lesenim držalom nerjavna  
zajemalka z lesenim držalom.  

Set za savno Exklusiv 8-delni
Art.št.: S2284

V novo sestavljenem setu najdete eleganten design, visoko  
kakovost in izbrane vonje eteričnih olj.

Sestavljen iz: merilec klime v steklenem ohišju, peščena ura Eco; 
nerjavna zajemalka; vedro macesen 5 l; plastični vstavek 5 l; 
3 dišeča olja: mandarina, jelka in limona-pomaranča.

Set za savno Unico 8-delni
Art.št.: S2305

Cenjene vrste lesa v tem setu ustvarjajo zanimiv svetlo-temen 
kontrast, naravni vonji izbranih dišečih olj pa naredijo obisk 
savne prijetnejši.

Sestavljen iz: Merilec klime z letvami iz trepetlike, peščena 
ura Apart, zajemalka iz nerjavnega jekla Heavy, vedro 5L iz 
termično obdelane smreke z lesenimi obroči, plastični 
vstavek, 3 x dišeča olja (cemprin, evkaliptus, brin – limona).

Set za savno Lima
Art.št.: S2340

Sestavljen iz: klimomer 100 mm, peščena ura, zajemalka,  
vedro 3 l smreka, plastični vstavek 

Set za savno nerjavni 4-delni
Art.št.: S2207

Sestavljen iz: peščena ura, nerjavna zajemalka z lesenim držalom,  
nerjavno vedro 4,5 l z lesenim držalom, klimomer v steklenem ohišju.
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Vedro 3 l smreka s 
plastičnim vstavkom
Art.št.: S2227

Smreka, 3 l plastični vstavek,  
2 pocinkana kovinska trakova

Vedro 5 l smreka s 
plastičnim vstavkom
Art.št.: S2226

Naravna smreka, dno iz vezane 
plošče, 5 l plastični vstavek,  
2 pocinkana kovinska trakova

Vedro iz termično  
obdelane smreke z  
lesenim obročem 5 l
Art.št.: S2306

Posebna temperaturna obdelava  
da smreki plemenito rjavkast videz. 
Plastični vstavek 5 l, zunaj brušeno  
in vezano z dvema obročema iz  
trepetlike.

Vedro 4,5 l nerjavno
Art.št.: S2209

Nerjavno vedro 4,5 l z lesenim 
držalom

Vedro nerjavno 
Art.št.: S2219

Nerjavno vedro 4,5 l z lesenim 
držalom.

Set za IR kabine Relax 8-delni
Art.št.: W4415

Set Relax vam omogoča, da je vaše počutje v IR savni še udobnejše in prijetnejše.

Sestavljen iz: ergonomično naslonjalo, blazina za sedež, solni peeling, masažni 
trak za hrbet, 3 blazine z zelišči (kamilica, 8 gorskih zelišč, sivka), termometer za infra 
savno.
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Set za IR kabine Relax 3-delni
Art.št.: W4403

Sestavljen iz: ergonomično naslonjalo, blazina za sedež, termometer za  
infra savno. 
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Set ščetk
Art.št.: M5503

les z naravnimi ščetkami

Zajemalka nerjavna 
Heavy 
Art.št.: S2309

Iz nerjavnega jekla, z masivnim  
ročajem iz kanadske cedre.

Dolžina: 420 mm

Peščena ura Eco
Art.št.: S2245

Iz bukovega lesa, z belim peskom.

Čas pretakanja: 15 min

Mere: 285 x 50 x 34 mm

Peščena ura Apart
Art.št.: S2247

Iz lesa trepetlike, z rdečim peskom.

Čas pretakanja: 15 min

Mere: 285 x 69 x 35 mm

Peščena ura 15 min.
Art.št.: S2246

Čas pretakanja:  
15 min.; steklen cilinder z barvnim  
peskom.

Mere: 290 x 50 x 29 mm

Peščena ura 30 min. 
Art.št.: S2248

Čas pretakanja:  
30 min.; steklen cilinder z barvnim  
peskom.

Mere: 290 x 50 x 29 mm

Zajemalka topol
Art.št.: S2241

Topol

Dolžina: 400 mm

Zajemalka nerjavna 
Art.št.: S2210

Nerjavno jeklo

Dolžina: 390 mm
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Klimomer          
Art.št.: S2212

Kovinsko ohišje: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
20 – 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Termometer za  
infra savno       
Art.št.: W4402

Kovinsko ohišje: ø 100 mm

Merilno območje: 0 - 100 °C

Merilec klime v  
stekleno-lesenem  
ohišju, smreka        
Art.št.: S2218

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo. 

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
 0 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere:	175 x 245 mm

Merilec klime v  
stekleno-lesenem  
ohišju, trepetlika
Art.št.: S2345

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo. 

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
 0 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere:	175 x 245 mm

Merilec klime v  
steklenem ohišju
Art.št.: S2289

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo. 

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
0 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere: 145 x 245 mm

Merilec klime v  
stekleno-lesenem  
ohišju, smreka 
Art.št.: S2217

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo. 

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
20 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere:	175 x 130 mm

Merilec klime v  
stekleno-lesenem  
ohišju, trepetlika 
Art.št.: S2344

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo.  

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
20 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere:	175 x 130 mm

Merilec klime v  
steklenem ohišju
Art.št.: S2288

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo. 

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
20 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere:	145 x 130 mm

Merilec klime v  
stekleno-lesenem 
ohišju, cedra
Art.št.: S2287

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo. 

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
0 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere: 175 x 245 mm

Merilec klime v  
stekleno-lesenem  
ohišju, cedra
Art.št.: S2286

Kovinsko ohišje vstavljeno v satinirano 
varnostno steklo. 

Premer merilca: ø 100 mm

Merilno območje: Termometer  
20 - 120 °C; vlagomer 0 - 100 % r.v.

Mere:	175 x 130 mm
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Termometer       
Art.št.: S2214

Kovinsko ohišje: ø 100 mm

Merilno območje: 0 - 120 °C

Vlagomer           
Art.št.: S2216

Kovinsko ohišje: ø 100 mm

Merilno območje: 0 - 100 % r.v.

Ergonomično  
naslonjalo
Art.št.: W4408

Vrsta lesa:	topol

Mere: 520 x 400 x 70 mm

Vzglavnik Smart 
Art.št.: B6617

Enostavna oblika in potopljene letve  
odlikujejo ta vzglavnik.

Vrsta lesa letve: trepetlika

Mere: 420 x 70 x 300 mm

Naslon za glavo  
Exklusiv 
Art.št.: B6614

Uporaben leže ali pokončno.

Mere: 450 x 90 x 350 mm

Naslon za glavo  
Standard
Art.št.: B6613

Vrste lesa: trepetlika

Mere: 450 x 80 x 300 mm

Naslon za glavo Quality
Art.št.: B6694

Vrsta lesa: trepetlika

Mere: 450 x 115 x 330 mm

Naslon za glavo Soft
Art.št.: B6695

Ergonomična oblika sprošča predel  
vratu in ramen, mehko oblazinjenje  
pa poveča udobje.

Oblazinjenje: umetno usnje,  
antibakterijsko, bež.

Vrsta lesa: trepetlika

Mere: 455 x 115 x 325 mm

Vzglavnik Forma
Art.št.: B6632

Mehko oblazinjenje omogoča sproščujoče 
ležalno udobje v savni. Izbočena oblika 
nudi podporo za glavo in vrat. Antibakte-
rijsko umetno usnje je odporno na znoj in 
se zlahka čisti. Na spodnji strani je pripeta 
guma, ki preprečuje, da bi se vzglavnik 
prevrnil.

Mere: 480 x 100 x 260 mm

Barva: bež

Blazina za vrat  
polokrogla
Art.št.: S2314

Blazina z všito protidrsno podlogo na  
spodnji strani se lahko položi pod vrat  
ali kolena in skrbi za potrebno sprostitev  
v savni. Prevleka blazine je iz anti- 
bakterijskega umetnega usnja in je  
odporna na znoj in maščobe.  

Mere: 450 x 200 x 115 mm

Barva: bež
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Blazina za klop v savni
Art.št.: S2318

Blazina za savne z antibakterijsko prevleko, ki je odporna na znoj ter  
enostavna za vzdrževanje. Blazina ima praktično zadrgo in na spodnji  
strani protidrsno podlogo. 

Mere (dšv):  1950 x 550 x 40 mm

Barva: bež 

Izdelave po meri na osnovi povpraševanja!

Blazina za sedež
Art.št.: S2278

Omogoča zelo komfortno sedenje v kabini,  
narejena iz antibakterijskega umetnega  
usnja.

Mere (dšv): 450 x 450 x 30 mm

Barva: bež 

Blazina za klop v infrardeči kabini
Art.št.:  Mere namenjeno za infrardečo kabino (Art.št.)

S2323	 970	x	460	x	30	mm	 390323,	390325,	390310	

S2315	 1170	x	460	x	30	mm	 390322,	390327	

S2321	 1170	x	460	x	30	mm									 390154,	390324,	390321,	390326,		
	 	 390311	

S2316	 1230	x	460	x	30	mm	 390109,	390103,	390116,	390115	

S2317	 1230	x	460	x	30	mm	 390175,	390126,	390176	

S2322	 1810	x	540	x	30	mm	 										390164,	390165,	390166,
																							 										390167	

Zložljiva blazina iz odpornega materiala, ki se uporablja v medicini.  
Antibakterijska prevleka je odporna na znoj in enostavna za vzdrževanje.  
Blazina ima praktično zadrgo in na spodnji strani protidrsno podlogo. 

Barva: bež
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Regal Design 800*
Art.št.: S2253-2 trepetlika ali lipa 

Držalo za brisače s kovinsko palico in  
odlagalno površino. 

Mere (všg): 150 x 800 x 100 mm

 
 
 
 
 

 

* Dobava brez dekorja

Polica Design 150*
Art.št.: S2237-2 lipa

Polica za očala, iPod, MP3 Player.

Mere (všg): 46 x 150 x 80 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dobava brez dekorja

82



8,	10	mm	 40	kg	 100	cm	

8,	10	mm	 50	kg	 90	cm	
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Zračnik
Art.št.: B3372

Okrogel zračnik s kovinskim  
gumbom in odprtinami za 
zračenje. Z vrtenjem gumba  
se uravnava pretok zraka.  

Vrsta lesa: trepetlika

Mere: Ø 120 mm

Klop za savno
Art.št.: B3413

Pomožna klop za savno. Sedalna površina 
iz lesa trepetlike, ogrodje iz smreke.

Mere (všg): 450 x 600 x 400 mm

Zračnik 
Art.št.: B3605

Vrsta lesa: smreka

Mere: 420 x 180 mm

Čistilo za savne
Art.št.: S2277    1 L

Specialno čistilo za klopi,  
rešetke, vzglavnike in stene iz 
lesa. Čisti takoj in ne pušča 
sledi. Les se ne opraska in obdrži 
naraven videz, istočasno pa se 
dezinficira. Ne vsebuje alkohola 
in se hitro suši.

Količina: 1 L
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Tečaji za  
profesionalno rabo      
Art.št.: B3324

Tečaji namenjeni profesionalni rabi.
Za 8 oz.10 mm steklena vrata

Mere (š x v): 61 x 86 mm

Površina: Niro izgled

Dvojni tečaj za profesionalno rabo      
Art. št.: B3303 za 180°

Art. št.: B3325 za 135°

Dvojni tečaj iz kakovostne aluminijeve zlitine za montažo steklo-steklo. Kot odpiranja 
180 ° (za stekla v ravnini) in 135° (za savne s kotnim vhodom. Namenjeno privatni in 
profesionalni rabi za debeline stekel 8 in 10 mm.

Mere (š x v): 117 x 100 mm

Površina: eloksiran aluminij

Tečaji za  
profesionalno rabo
Art.št.: B3324

Mere:Mere: Skica izvrtin za  
art.št: B3325 –  135°

za debelino  
stekel 8 mm

Skica izvrtin za  
art. št.: B3303 – 180°

83



28	kg	 70	cm	6,	8	mm	

35	kg	 70	cm	6,	8	mm	

35	kg	 70	cm	6,	8	mm	

33	kg	 70	cm	6,	8	mm	20	kg	 65	cm	6	mm	

22	kg	 65	cm	6,8	mm	

6,	8	mm	 28	kg	 70	cm	 6,	8	mm	 28	kg	 70	cm	

Tečaj
Art.št.: B3306-C04

za 6 mm steklena vrata

Mere (š x v): 72 x 50 mm

Površina: krom

Tečaj
Art.št.: B3308-C04

za 6 oz. 8 mm steklena vrata

Mere (š x v): 60 x 70 mm

Površina:	krom

Tečaj
Art.št.: B3308A-C04

za 6 oz. 8 mm steklena vrata

Mere (š x v): 60 x 80 mm

Površina: krom

Tečaj črn
Art.št.: B3308-S02

za 6 oz. 8 mm steklena vrata

Mere (š x v): 60 x 70 mm

Površina: mat črna

Tečaj
Art.št.: B3306A-C04

za 6 oz. 8 mm steklena vrata

Mere (š x v): 72 x 80 mm

Površina: krom

Tečaj
Art.št.: B3307-C04

za 6 oz. 8 mm steklena vrata

Mere (š x v): 65 x 60 mm 

Površina: krom

Dvojni tečaj
Art.št.: B3305-C04

Zaokrožen dvojni tečaj „steklo-steklo“,  
kot odpiranja 180 °, za 6 oz. 8 mm 
steklena vrata

Mere (š x v): 92 x 82 mm 

Površina: krom

Dvojni tečaj črn
Art.št.: B3305-S02

Zaokrožen dvojni tečaj „steklo-steklo“,  
kot odpiranja 180°, za 6 oz.8 mm steklena 
vrata

Mere (š x v): 92 x 82 mm 

Površina: mat črna

Skica za tečaje
Art.št.:  

B3306, 

B3306A,  

B3307,  

B3308, 

B3308A

Skica za dvojni tečaj
Art.št.:  

B3305
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Ročaj - set prokrom  
okrogel
Art.št.: B3302

Kakovosten okrogel nerjavni ročaj  
za vrata v savno.

Material:  nerjavno jeklo zunaj,  
 bukev znotraj

 Mere:  
 L = 300 mm, Ø: 30 mm

Skica za ročaj
Art.št.: B3302, B3321,  
B3321-S, B3322, B3323

Ročaj prokrom  
okrogel
Art.št.: B3322

Kakovosten okrogel nerjavni ročaj  
za vrata v savno.

Material: nerjavno jeklo

Mere: L = 300 mm, Ø: 30 mm

Ročaj - set prokrom 
kvadraten
Art.št.: B3321

Kakovosten kvadraten nerjavni  
ročaj za vrata v savno.

Material: nerjavno jeklo zunaj,  
bukev znotraj

Mere: L = 300 mm, s = 25 mm

Ročaj-set prokrom 
kvadraten črn
Art.št.: B3321-S

Kakovosten kvadraten  
nerjavni ročaj za vrata v savno.

Material: nerjavno jeklo mat črno, 
bukev znotraj

Mere: L = 300 mm, s = 25 mm

Ročaj prokrom  
kvadraten
Art.št.: B3323

Kakovosten kvadraten nerjavni  
ročaj za vrata v savno.

Material: nerjavno jeklo 

Mere: L = 300 mm, s = 25 mm
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Vrata za savno – Basis 1
Steklena vrata 6 mm, varnostno steklo, okvir s pragom iz smreke,  
dva tečaja, silikonsko tesnilo, ročaj-gumb znotraj/zunaj iz bukovega lesa,  
magnetno zapiranje, vrata vrtljiva – ročaj možen levo ali desno.

Art.št.: š x v steklo barva š x v okvir

B3351 625 x 1844 mm prozorna 715 x 1934 mm
B3347 625 x 1844 mm bronza 715 x 1934 mm

Vrata za savno – Basis 2
Steklena vrata 6 mm, varnostno steklo, okvir s pragom iz smreke,  
dva tečaja, silikonsko tesnilo, ročaj-masiven znotraj/zunaj iz bukovega lesa, 
magnetno zapiranje, vrata vrtljiva – ročaj možen levo ali desno.

Art.št.: š x v steklo barva š x v okvir

B3356 625 x 1844 mm prozorna 715 x 1934 mm
B3357 625 x 1844 mm bronza 715 x 1934 mm

Skica  
Basis 1 / 2 
Standard 
Exklusiv 1 / 2 / 3 
Large

Basis 1 Basis 2

Ročaj gumb-set
Art.št.: B3304-C04

Sestavljen iz:
2 kos. Ročaj gumb ø 45 mm,
1 kos. Navojni zatič  l = 30 mm,
2 kos. Podložka iz trde plastike,
ø 16 mm

Material: Chrom 

Puša za magnet
Art.št.: B3319

Plastična navojna puša za
Art. št.: B3310d in B3317

Navoj: Ø 10 mm; l = 10 mm	

Ročaj gumb-set
Art.št.: B3309-G01

Sestavljen iz:  
2 kos. Ročaj gumb ø 45 mm,
1 kos. Navojni zatič  l = 30 mm,
2 kos. Podložka iz trde plastike,
ø 16 mm

Material: Aluminij/črn

Magnetni vijak
Art.št.: B3310d  

Ø 15 mm; L 8 mm; 95 N

Art.št.: B3317

Ø 15 mm; L 8 mm; 150 N

Pločevine
Art.št.: B3311

U-pločevina za steklena vrata 6 mm

Art.št.: B3312

U-pločevina za steklena vrata 8 mm

Art.št.: B3318

U-pločevina za stekla 10 mm

Art.št.: B3312-S

U-pločevina za vrata 8 mm, mat črna

Art.št.: B3318-S

-pločevina za stekla 10 mm, mat črna
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Magnet 90°
Art.št.: B3314

Moč magneta 95 N

Mere (všg): 25 x 35 x 29 mm
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Exklusiv 1

StandardVrata za savno – Standard 
Steklena vrata 8 mm, varnostno steklo, okvir s pragom iz smreke,  
dva tečaja, silikonsko tesnilo, ročaj-masiven znotraj bukev, zunaj prokrom,  
magnetno zapiranje, vrata vrtljiva – ročaj možen levo ali desno.

Art. št.: š x v steklo barva š x v okvir 

B3353 625 x 1844 mm prozorna 715 x 1934 mm

Vrata za savno Exklusiv in Large
Steklena vrata 8 mm, varnostno steklo, okvir brez pragu iz smreke, dva ali trije tečaji, silikonsko tesnilo,  
ročaj-masiven znotraj bukev, zunaj prokrom, magnetno zapiranje.

Art.št.: Tip Odpiranje  š x v steklo barva š x v okvir

B3338 Exklusiv 1 desno 625 x 1844 mm prozorna 715 x 1897 mm
B3338-leva Exklusiv 1 levo 625 x 1844 mm prozorna 715 x 1897 mm

B3415 Exklusiv 2 desno 625 x 1844 mm prozorna 715 x 1897 mm

B3339 Exklusiv 3 desno 625 x 1844 mm bronza 715 x 1897 mm
B3339-leva Exklusiv 3 levo 625 x 1844 mm bronza 715 x 1897 mm

B3416 Large desno 625 x 1920 mm prozorna 715 x 1973 mm
B3416-leva Large levo 625 x 1920 mm prozorna 715 x 1973 mm

Vrata za savno Profesional
Steklena vrata 8 mm, varnostno steklo, okvir brez pragu iz smreke, dva  
profesionalna tečaja nezmontirana – zaradi tega možno odpiranje L ali D,  
silikonsko tesnilo, ročaj-masiven znotraj bukev, zunaj prokrom, magnetno  
zapiranje.

Art.št.: š x v steklo barva š x v okvir 

B3412 830 x 2000 mm prozorna 920 x 2060 mm

Exklusiv 2 Exklusiv 3 Large

Detajl ročajVrata za savno  
Profesional

Puša za magnet
Art.št.: B3319

Plastična navojna puša za
Art. št.: B3310d in B3317

Navoj: Ø 10 mm; l = 10 mm	

detajl tečaj
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LED-osvetlitev za hrbtne naslone Sphera - Set 
Sphera 1       Art.št.: W4412           Sphera 2       Art.št.: W4413

S tem LED sistemom osvetlitve za hrbtnimi nasloni ali pod klopjo, lahko ustvarite  
v savni sproščujočo atmosfero za dobro počutje

- za IR ,finsko in Bio savno do 90 °C 
- regulacija svetilnosti
- blag prehod barv 
- avtomatski program menjave ali posamična izbira
- daljinec

Barve:   7 barv

Sphera 1 Sestavljena iz:  2 cevi, napajalnik, daljinec, Controller 
Sphera 2 Sestavljena iz:  4 cevi, napajalnik, daljinec, Controller

Mere cevi:   25 x 700 mm

LED- osvetlitev za hrbtne naslone Sphera - 
posamični deli
Art.št.: W4457-M   LED-cev (L = 75 cm) - 2 priklopa, držala

Art.št.: W4457-E   LED-cev (L = 75 cm) - zaključni kos, držala

Art.št.: W4458-M  LED-cev (L = 50 cm) - 2 priklopa, držala

Art.št.: W4458-E  LED-cev (L = 50 cm) - zaključni kos, držala

Art.št.: W4459  priključni set: daljinec, napajalnik, kontroler,  
   priključni kabel, primerno za max. 5 cevi

Art.št.: W4411  priključni set: daljinec, napajalnik, kontroler, priključni kabel, 
   primerno za max. 8 cevi  (4 + 4 vzporedno priključene)

Art.št.: W4414-60  podaljševalni kabel za LED cevi, L = 60 cm

Art.št.: W4414-100  podaljševalni kabel za  LED cevi, L = 100 cm

LED - BARVNE LUČI
Barve imajo pomemben vpliv na človekovo počutje. Lahko 
motivirajo, spodbujajo ali pomirjajo, vsaka barva vsebuje 
določene lastnosti. Izbirajte med rdečo, rumeno, zeleno, 
modro ali belo svetlobo ter vplivajte na svoje počutje  
pozitivno.

RDEČA:  predstavlja utelešenje strasti, ognja in moči,  
vrača življensko moč in aktivnost

RUMENA: barva sonca, prinaša vzpodbudo in gibanje v  
vašo življenje

ZELENA: zeleni ton narave uravnoteži človekovo razpoloženje

MODRA:  barva neba in morja, pomirja in sprošča
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Model Sion B

Sion 4 
Art.št. Artikel Vrsta lesa   način montaže
S2297A Sion 4A jelša  nadometna
S2297B Sion 4B jelša  vgradna

- pokrivnost do 6 m² 

Mere (dšv):  320 x 240 x 38 mm  
  (vidna višina okvirja pri B-seriji 6 mm)

Več tehničnih podatkov in opis glej Sion 1.

Grado
Art.št.: S2298

Intenzivna LED barvna luč s homogeno svetilnostjo 

- za infrardeče kabine in savne.
- pokrivnost do 3 m² 
- regulacija svetilnosti 
- blag prehod barv
- avtomatski program menjave ali posamična izbira              

Mere (dšv): 200 x 200 x 38 mm 

Vrsta lesa:  jelša

Sion 3
Art.št.: Artikel Vrsta lesa  Vrsta montaže
S2293A  Sion 3A lipa stropna
S2299A Sion 3A jelša stropna
S2293B Sion 3B lipa vgradna
S2299B Sion 3B jelša vgradna

- pokrivnost do 9 m² 

Mere (dšv): 240 x 524 x 38 mm (vidna višina okvirja pri B-seriji 6 mm)

Več tehničnih podatkov in opis glej Sion 1.

Sion 2
Art.št. Artikel Vrsta lesa  Montaža
S2320A	 Sion 2A lipa nadometna
S2292A	 Sion 2A jelša nadometna
S2320B	 Sion 2B lipa vgradna
S2292B	 Sion 2B jelša vgradna

-  pokrivnost do 8 m² 

Mere (dšv): 324 x 324 x 38 mm (vidna višina okvirja pri B-seriji 6 mm)

Več tehničnih podatkov in opis glej Sion 1.

Sion 1
Art.št. Artikel vrsta lesa   način montaže
S2291A Sion 1A jelša  nadometna
S2291B Sion 1B jelša  vgradna

Posebej intenzivna LED barvna luč s homogeno svetilno površino.

- za infrardeče kabine in savne
- pokrivnost do 4 m² 
- regulacija svetilnosti 
- blagi prehodi menjave barv
- avtomatski potek barv ali posamična izbira              
- enostavna stropna ali stenska montaža
- moderno, radijsko vodeno daljinsko upravljanje s Touch-funkcijo

Barve: 7 barv

Sestavljeno iz:  LED-luč, napajalnik, LED-kontroler, daljinec

Mere (dšv):  240 x 240 x 38 mm  
   (vidna višina okvirja pri B-seriji 6 mm)
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Stenska ali stropna  
luč Norma
Art.št.: S2264

Namenjena za savne, IP54, E27,  
max. 40 Watt, brez žarnice, (možne 
žarnice: halogenska ali žarnica za pečico)

Grlo: aluminijeva zlitina, bela

Steklo: mat

Mere (dšv): 213 x 108 x 90 mm

Stenska ali stropna  
luč Rondo
Art.št.: S2290

Namenjena za savne, IP54, E27,  
max. 40 Watt, brez žarnice, (možne 
žarnice: halogenska ali žarnica za pečico)

Grlo: keramika, bela

Steklo: prozorno

Mere: Ø 110 x 135 mm

LED-luč Alma  
Art.št.: S2312

Nova luč za savno Alma vsebuje visoko zmogljiv LED-Modul z nizko porabo energije. 
Priključi se na 230 V in ne potrebuje pretvornika napetosti. LED-Modul je zaščiten s 
kupolo iz polikarbonata, ki je montiran na majhno leseno plošče. 

- za infrardeče kabine in savne
- do 120 °C
- možna stenska ali kotna montaža
- luč se prižiga preko kontrolne enote za savno
- silikonski kabel 3 x 0,75 mm², L = 4 m
- priklop 230 V, IPX4, moč: 4 Watt

Mere (dšv): 53 x 105 x 95 mm

Lesena luč Moris
Art.št.: S2313

Nova luč za savno Moris z indirektno osvelitvijo poskrbi za tople tone lesa in  
intimno atmosfero. Pokrov je izdelan iz kakovostnega javorjevega furnirja in iz  
hrbtne strani obsevan z LED lučjo Alma.

- za infrardeče kabine in savne
- do 120 °C
- vrsta lesa javor
- možna stenska ali kotna montaža
-  vključno z LED-lučjo Alma 
- luč se prižiga preko kontrolne enote za savno
- silikonski kabel 3 x 0,75 mm², L = 4 m
- priklop 230 V, IPX4, moč: 4 Watt

Mere (dšv): 227 x 145 x 84 mm
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Luč za savno  
kotna
Art.št.: S2257

Iz furnirja

Mere (všg): 340 x 230 x 230 mm

Kotna luč Design lipa
Art.št.: S2280

Peskano kaljeno steklo 6 mm,  
lesen okvir lipa

Mere (všg): 310 x 318 x 25 mm

Kotna luč Design  
mini lipa  
Art.št.: S2281

Mere (všg): 200 x 318 x 25 mm

Solna lučka  
Art.št.: S2270

Naravni, roza solni kamni bodo  
dali vaši savni mehko, toplo  
svetlobo in obogatili zrak z  
negativnimi ioni. 

sestavljena iz: lesen okvir z  
palicami spredaj, steklena plošča  
4 mm peskana, luč za savno  
Norma (brez žarnice), ca. 4 kg 
solnih kamnov

Mere (všg): 350 x 315 x 225 mm

Luč za savno  
Classic
Art.št.: S2259

Iz furnirja

Mere (všg): 270 x 205 x 160 mm

Luč za savno  
Standard
Art.št.: S2256

Iz furnirja

Mere (všg): 300 x 280 x 165 mm

Kotna luč  
Design smreka
Art.št.: S2260

Peskano kaljeno steklo 6 mm,  
lesen okvir smreka

Mere (všg): 310 x 318 x 25 mm
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Leseni okvirji za zvočnike za savno  
Art.št.: W4428

2 lesena okvirja iz lesa jelše ali lipe za enostavnejšo montažo zvočnikov (art.št.S2242).

Mere (dšv) = 200 x 200 x 70 mm 

Zvočniki za savno
Art.št.: S2242

1 par 2 sistemskih zvočnikov za  
finske in infra savne, 30 W,  
obstojnost do 110 °C, beli.

Mere: Ø 153 x 77 mm

Vgradna globina: 55 mm

Zvočnik Slim       
Art.št.: W4454

Posebno tanek zvočnik namenjen montaži na plošče, hrbtne stene, 
strope, stekla...  Zvočnik je zmontiran na zunanjosti savne ali IR 
kabine, pri čemer kabina služi kot resonančno telo in glasba se 
odlično prenaša v notranjost.

Nosilnost/obremenitev: 25 W

Impendanca: 8 Ω

Mere membrane-Ø: 32,5 mm

Dolžina kabla: 4 m

Audio sistem Bluetooth      
Art.št.: W4455

S to audio napravo lahko predvajate glasbo v savni ali infrardeči 
kabini s pomočjo zvočnikov 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. Priklop s 
priloženim kablom ali preko Bluetooth povezave.

- priklop za zvočnike, AUX – vhod 
- daljinsko upravljanje (vklop/izklop, jakost +/-), napajalnik,  
 priklopni kabel 
- polica Design 150 lipa

Mere (všg) naprava: 40 x 80 x 93 mm
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INFRARDEČI 
POVRŠIN SKI GRELCI 
ZA SAVNO
Naš sistem površinskih grelcev omogoča hkratno delovanje  
peči za savno in infrardečih grelcev. Elementi so vgrajeni v leseno 
hišje, odlikuje jih uporaba brez omejitev in enostavna montaža.  
Upravljanje poteka preko kontrolnih enot Saunacontrol C1, C3, T3 
ali preko seta za grelce „Plug & Play“.

Skica hrbtni grelec

Skica nožni grelec

stranski grelec

nožni

hrbtni

INDIVIDUAL-izdelava
Art.št.:  vrste lesa

B3361 smreka   
B3373 trepetlika 

Velikost grelnih elementov, barvo plošč in vrsto lesa za okvirje 
lahko izberete sami. Pri tem bodite pozorni, da je pri površinskih 
grelcih višina vedno fiksna (glej skico). Širino grelnih elementov 
lahko izbirate, in sicer od 200 do 1180 mm.Vse mere so zunanje, 
vključno z okvirjem. Moč grelnih elementov znaša 630 oz.  
730 Watt/m2. Paziti je potrebno še na skupno moč vseh grelnih 
elementov, ki ne sme preseči 3000 Watt.  

opis mere (z okvirjem) moč

hrbtni grelec do 1180 x 820 x 50 mm ca. 730 Watt/m2

nožni grelec do 1180 x 330 x 50 mm ca. 630 Watt/m2

možne barve

 rdeča               antracitna

POSAMEZNI ELEMENTI
Okvir iz smreke ali trepetlike, barva grelcev rdeča, 230 V

Art.št.:  vrsta lesa opis mere (z okvirjem) moč  

B3365 smreka  stranski grelec 450 x 820 x 50 mm 230 Watt 
B3366 smreka  hrbtni 850 x 820 x 50 mm 460 Watt 
B3367 smreka  nožni 925 x 330 x 50 mm 180 Watt 

B3360 trepetlika stranski grelec 300 x 820 x 50 mm 130 Watt 
B3332 trepetlika stranski grelec 450 x 820 x 50 mm 230 Watt 
B3330 trepetlika hrbtni 650 x 820 x 50 mm 350 Watt 
B3333 trepetlika hrbtni 850 x 820 x 50 mm 460 Watt 
B3345	 trepetlika nožni 650 x 330 x 50 mm 125 Watt	
B3346	 trepetlika nožni 850 x 330 x 50 mm 170 Watt

možne barve  rdeča
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Nožna grelna preproga
Art.št.: A5039

Električno ogrevana preproga za infrardeče kabine. Prijetna, enako-
merna toplota po celi površini. Odvisno od podlage se pri temperaturi 
okolice okrog 20 °C doseže temperatura površine od 30 - 35 °C.  
Vodoodporen,trpežen in pomivalen material. Visoka stopnja varnosti 
zaradi upogljive grelne folije. 24V DC, 50 W, CE, IPX7, kabel L=200cm, 
priklop na 230V.

Mere: 410 x 610 mm

Priključni set  za nožno  
grelno preprogo   
Art.št.: A5038

Kabel in razdelilec namenjen za priklop na razdelilno škatlo  
kabine s površinskimi grelci.
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VITALlight-IPX4 infrardeč grelec-Set  
Easy Control
Art.št.: moč zaščitna rešetka vgradnja

B3445 500 W  rdeča stenska
B3446  500 W rdeča kotna
B3447  500 W antracitna stenska
B3448  500 W antracitna kotna

Sestavljen iz:   
1 VITALlight-IPX4 infrardeč grelec 500 W, upravljanje Easy Control-Sauna  
(Art. št.: B6676) priključni kabel 4 m z vtikačem.

Namenjen vgradnji v savno.Temperaturna obstojnost do 120 °C,  
nastavitev intenzivnosti od 100% - 40%, čas delovanja 30 min.  
Stenska ali kotna montaža. 

VITALlight-IPX4 infrardeč grelec
Art.št.: moč zaščitna rešetka vgradnja

A6082 500 W rdeča stenska
A6084 500 W rdeča kotna

A6083 500 W antracitna stenska
A6085 500 W antracitna kotna
 
- za infrardeče kabine in savne
- stenska ali kotna montaža
- vtikač s silikonskim kablom 3 x 1,5 mm², L=3 m
- priklop 230 V, IPX4

vgradne mere stenska vgradnja všg: 770 x 150 x 55 mm

vgradne mere kotna vgradnja všg: 770 x 150 x 80 mm
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PATENTIRAN

Elektro	priklop	stenska	vgradnja Elektro	priklop	kotna	vgradnja

VITALLIGHT-IPX4 
INFRARDEČ GRELEC  
S tem grelcem je celoten ABC-infrardeč spekter sevanja pokrit.
Ta grelec s polnim spektrom in oznako zaščite IPX4 je v vgrajenem stanju odpo-
ren na škropljenje vode iz vseh smeri in s tem ustreza EN-normam za savne in 
infrardeče kabine. 

Žarilna palica infrardečega grelca je narejena iz posebnega stekla odpornega na 
tresljaje. Elektro priklop se nahaja na hrbtni strani izven ohišja. Reflektor iz viso-
kosijajnega poliranega nerjavnega jekla ima posebne odbojne lastnosti, mehko 
obložena zaščitna rešetka pa služi kot zaščita pred opeklinami v primeru dotikanja.
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VITALlight-IPX4 infrardeč grelec
Art.št.: moč zaščitna rešetka vgradnja

A6082 500 W rdeča stenska
A6084 500 W rdeča kotna

A6083 500 W antracitna stenska
A6085 500 W antracitna kotna
 
- za infrardeče kabine in savne
- stenska ali kotna montaža
- vtikač s silikonskim kablom 3 x 1,5 mm², L=3 m
- priklop 230 V, IPX4

vgradne mere stenska vgradnja všg: 770 x 150 x 55 mm

vgradne mere kotna vgradnja všg: 770 x 150 x 80 mm

Lesen okvir za VITALlight-IPX4  
infrardeč grelec       
Vrsta lesa: lipa

Art. št.: vgradnja namenjeno za Mere viš./šir./glob. 

A8040 stenska  VITALlight-IPX4 818 x 295 x 235 / 235 mm  
  infrardeč grelec
A8041 kotna  VITALlight-IPX4 818 x 240 x 40 mm  
  infrardeč grelec

Oblazinjenje
Par kakovostnih blazin iz antibakterijskega umetnega usnja z montažno  
ploščo 22 mm.

Barva: bež

Art.št.: namenjeno za  Mere viš./šir./glob. 

S2271 VITALlight-IPX4-ABC-grelec   910 x 80 x 57 mm 
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Lesen okvir za nadometno vgradnjo
Art. št.: A8043 

Ta lesen okvir je namenjen ravni stenski montaži za grelce A6082, A6083. 
Kombinira se lahko tudi z oblazinjenjem (S2271). Za krmiljenje grelca 
priporočamo kontrolno enoto Easy Control.

Vrsta lesa: lipa

Mere (všg): okvir - 808 x 195 x 60 mm
 stranske letve  - 808 x 28 x 52 mm

95



Upravljanje Infracontrol
Art.št.: B3450    0 – 95 min.

Elektronska kontrolna enota za IR kabine 
za upravljanje površinskih in keramičnih 
IR grelcev, tipalo z 2,0 m kabla, 230 V~, 
3200 W, luč – 230 V~; CE,
Mere (š x v): 140 x 200 mm,  
 vgradna globina: 35 mm
Temperatuno območje:  
20 – 60 °C za keramične grelce – tempe-
ratura v kabini
20 – 80 °C za površinske grelce – tempe-
ratura površine grelca
Čas: 0 - 95 min
 0 - 12 h (opcijsko)

Kontrolna enota Infracontrol Plug & Play
Art.št.: B3450-1    0 – 95 min.

Sestavljeno iz:
Elektronska kontrolna enota B3450 s potekom časa 95 min, povezovalni kabel (kon-
trolna enota - razdelilni blok) L=400 cm, razdelilni blok 1/5, priključni kabel L=400 cm
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Kontrolna plošča Triocontrol 2
Art.št.: B6713-Set

Elektronsko kombinirano upravljanje za solni uparjalnik, 2 infrardeča grelca in  
površinske grelce

-  brezstopenjsko upravljanje uparjalnika 
-  nastavitev intenzivnosti za 2 infrardeča grelca od 40 – 100 % 
-  nastavitev temperature površinskih  grelcev od 30 – 80 °C 
-  4-vrstični zaslon 
-  majhna upravljalna enota 
-  zunanja priklopna škatla 
-  nastavitev temperature od 30 – 60 °C 
-  nastavitev časa do 2 h 
-  priklopna moč 3000 W

priklop: 230 V 1N AC 50 Hz 
upravljalni del (všg): 140 x 130 x 22 mm

Kontrolna plošča Unicontrol – Fusion 2
Art.št.: B6664-Set 2

Elektronsko kombinirano upravljanje za 2 infrardeča grelca in površinske grelce

-  nastavitev intenzivnosti za 2 infrardeča grelca od 40 – 100 %
-  nastavitev temp. površinkih grelcev od 30 – 80 °C
-  4-vrstični zaslon
-  majhna upravljalna enota
-  zunanja priklopna škatla
-  nastavitev temperature od 30 – 60 °C
-  nastavitev časa do 2 h
- priklopna moč 3000 W
priklop: 230 V 1N AC 50 Hz
upravljalni del (všg): 140 x 130 x 22 mm
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IR upravljanje za VITALlight  
grelec z regulacijo intenzivnosti  
za vgradnjo v finsko savno

- nastavitev intenzivnosti  
 infrardeč grelec  
 od 40 – 100 % 
- Temperaturna obstojnost  
 120 °C. 
- Čas delovanja 30 min. 
- priključni kabel 4 m  
 z vtikačem 
- max. priklopno  
 moč 1000 W

priklop: 230 V 1N AC 50 Hz
upravljalni del (všg): 
90 x 90 x 24 mm

IR upravljanje z daljincem.

- vklop/izklop in brezstopenjska  
 nastavitev intenzivnosti grelca  
 od 40 % – 100 % preko daljinca  
- omejitev časa delovanja 30 min. 
- priključni kabel 4 m z vtikačem 
- priklopna moč 1000 Watt

priklop: 230 V 1N AC 50 Hz

- brezstopenjsko krmiljenje solnega  
 uparjalnika 
- nastavitev intenzivnosti  
 za 4 infrardeče grelce (4 x 500 W)  
 od 40 % – 100 % 
- nastavitev temperature površinskih  
 grelcev od 30 – 80 °C 
- 4-vrstični ekran 
- majhen upravljalni del  
- 2 zunanji kontrolni škatli
- nastavitev temperature prostora od  
 30 – 60 °C
- nastavitev časa delovanja do 2 h
- priklopna moč 3000 W

Priklop: 230 V 1N AC 50 Hz 
Upravljalni del (všg):  
140 x 130 x 22 mm

IR upravljanje z dvojno regulacijo  
intenzivnosti. Namenjen vgradnji  
v finsko savno.

- nastavitev intenzivnosti  
infrardeč grelec  
od 40 – 100 %

- Temperaturna obstojnost  
120 °C

- Omejitev časa  
delovanja 30 min

-  priključni kabel 4 m  
z vtikačem

- max. priklopno  
moč 1000 Watt

priklop: 230 V 1N AC 50 Hz

upravljalni del (všg): 
90 x 90 x 24 mm

Kontrolna plošča  
Easy Control 2 – Savna
Art.št.: B6736

Kontrolna plošča  
Easy Control – Savna     
Art.št.: B6676

Kontrolna plošča  
Easy Control - Funk     
Art.št.: B6669

Kontrolna plošča  
Triocontrol Quattro     
Art.št.: B6793

Elektronska kombinirana enota za 
solni uparjalnik, 4 infrardeče grelce in 
površinske grelce.
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Uporabniku prijazno upravljanje  
za finsko in bio savno. Regulacija 
temperature med 35 in 65 °C za 
parno savno in med 40 in 105 °C  
za finsko savno poteka preko  
vrtljivega gumba, ki je lahko 
nameščen znotraj ali zunaj savne. 
Omejitev časa delovanja 6 h, 
temperaturna varovalka pri 128 °C, 
priklopna moč 11,0 kW (možnost 
povečanja s priklopno napravo). 
Majhna upravljalna enota, zunanja 
priklopna škatla, senzor temperature 
s kablom (2,5 m) vključen, vklop in 
izklop luči.

Upravljalna enota ø : 100 mm

Priklop:  400 V 3N AC 50 Hz

Elektronsko upravljanje za finsko 
in bio savno z velikim LCD 
prikazom. Nastavitev temperature. 
med 30 in 70 °C  za parno savno 
oziroma med 40 – 115 °C za finsko 
savno. omejitev časa delovanja 
6 h (12 h), priklopna moč 9 kW 
peč (možnost razširitve s priklo-
pno napravo), 3 kW uparjalnik. 
prepoznavanje nizkega nivoja vode 
v uparjalniku, samodejno sušenje 
po uporabi parne savne. Digitalen 
prikaz dnevnega časa, temperature, 
vlage in preostanka časa delovanja..
Več tehn. podatkov glej  
Saunacontrol D2.
Priklop:   400 V 3N AC 50 Hz
Mere (všg): 220 x 250 x 60 mm 
Barva:   kremno bela

Kontrolna enota  za  finsko in  
Bio savno  nastavitev temperature 
med 33 in 65 °C za parno savno 
oziroma 70 – 115 °C za finsko 
savno . Čas omejitve delovanja 6 h, 
priključna moč peči 9 kW, uparjal-
nika 3 kW. 9-stopenjsko doziranje 
pare z zaznavanjem nizkega nivoja 
vode in samodejnim sušenjem. 
prikaz temperature in preostalega 
časa delovanja. varnostna omejitev 
temperature pri 141°C, priklop luči 
za savno.  Senzor temperature s 
kablom (3m) vključen.

Priklop:   400 V 3N AC 50 Hz

Mere (všg): 241 x 212 x 57 mm 

Barva:   bela

Uporabniku prijazno upravljanje  
za finsko savno. Regulacija  
temperature med 40 in 105 °C  
poteka preko vrtljivega gumba,  
ki je lahko nameščen znotraj ali  
zunaj savne. Omejitev časa  
delovanja 6 h, temperaturna  
varovalka pri 128 °C, priklopna  
moč 11,0 kW (možnost povečanja  
s priklopno napravo). Majhna  
upravljalna enota, zunanja  
priklopna škatla, senzor  
temperature s kablom (2,5 m) 
vključen, vklop in izklop luči.

Upravljalna enota ø: 100 mm

Priklop:  400 V 3N AC 50 Hz

Elektronsko upravljanje za finsko 
savno z velikim LCD-prikazom.  
Nastavitev temp. od 30 do 115 °C, 
omejitev časa delovanja 6 h  
(12 h), priklopna moč 9 kW  
(možnost povečanja s priklopno  
napravo),24 h programiranje   
digitalen prikaz dnevnega časa,  
temperature in ostanka časa  
delovanja, zaščita za otroke/ 
zaklepanje tipkovnice, senzor  
temperature s kablom (2 m)  
vključen, temperaturna varovalka  
pri 139 °C, vklop in izklop luči.

Priklop:   400 V 3N AC 50 Hz

Mere (všg): 220 x 250 x 60 mm 

Barva:   kremno bela

Kontrolna enota za finsko savno  
z LCD prikazovalnikom. Nastavitev 
temperature med 70 in 115°C ,  
čas omejitve delovanja 6 h, priključna 
moč 9 kW, prikaz temperature in 
preostalega časa delovanja,  
varnostna omejitev temperature pri 
141°C, priklop luči za savno. Senzor 
temperature s kablom (3m) vključen..

Priklop:   400 V 3N AC 50 Hz

Mere (všg): 241 x 212 x 57 mm 

Barva:   bela

Saunacontrol X0 
Art.št.: B6714

Saunacontrol H2 
Art.št.: B6708

Saunacontrol A0
Art.št.: B6741

Saunacontrol X
Art.št.: B6712

Saunacontrol D2 
Art.št.: B6709

Saunacontrol A
Art.št.: B6740

KONTROLNE ENOTE 
ZA SAVNE

Pri Infraworldu najdete bogato izbiro kontrolnih enot za finsko 
savno in kombinirano finsko-Bio savno ( peči z uparjalnikom).  
Od začetnih, cenovno ugodnih modelov z enostavnim  
upravljanjem do inovativnih naprav, ki omogočajo hkratno  
uporabo peči in različnih infrardečih grelcev.
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Saunacontrol T Art. št.: B6753 (stenska montaža) | Art. št.: B6753-V (vgradna)

Kontrolna enota za finsko savno

- montaža upravljalnega dela: v notranjosti samo vgradna izvedba, zunaj stenska ali vgradna
- temperaturna nastavitev od 30 – 110 °C
- omejitev časa delovanja nastavljiva do 6 (12) h
- temperaturna varovalka pri 128 °C
- priklop za ventilator z možnostjo programiranega izklopa do 60 minut po delovanju
- priklop za luč vklop/izklop, 230 V
- dodaten 230 V izhod 
- zaščita za otroke
- glavno stikalo On/Off
- statistika obratovanja
- avtomatska prepoznava okvar z izpisom na ekranu
- priklop za razširitveno napravo (moč)
- priklop za zaščito dotikanja peči
- meni v nemškem, angleškem, italijanskem, francoskem in nizozemskem jeziku
- Vklop na daljavo možen s Saunacontrol Web oziroma modulom za daljinski vklop (B6733) kot opcija 

Priklopna moč: do 11,0 kW
Mere upravljalni del: 145 x 135 x 24 mm

Mere priklopni del: 60 x 240 x 215 mm

Sestavljeno iz: upravljalni del, priklopni del, senzor temperature z 3,5 m kabla

SAUNACONTROL T 
Upravljalni del kontrolne enote je opremljen z velikim barvnim ekranom in funkcijo razlage posameznih korakov upravljanja.  
Možni osvetlitvi ozadja sta bela in črna. Elegantna črna enota se poda vsaki okolici in je opcijsko nadgradljiva z vgradnim okvirjem.
Montira se lahko v notranjosti ali zunanjosti savne Opcijsko se lahko z našim „Saunacontrol Web“-modulom ta kontrolna enota krmili tudi 
preko interneta. Tako lahko npr.vašo savno vključite preko mobilnega telefona.

Saunacontrol T0 Art. št.: B6754 (stenska montaža) | Art. št.: B6754-V (vgradna)

Kontrolna enota za finsko in Bio savno.

Vse funkcije kot pri Saunacontrol T, dodatno k temu:

- upravljanje pri parnem delovanju 10 – 99 % vlaga in 30 – 65 °C temperatura
- nastavitev delovanja uparjalnika v realnih % relativne vlažnosti
- program sušenja po uporabi - 30 min pri 80 °C
- priklop alarma za nizek nivo vode

Sestavljeno iz:   upravljalni del, priklopni del,  
 senzor temperature in vlage z 3,5 m kabla
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Saunacontrol C     Art.št.: B6749

Uporabniku prijazna elektronska kontrolna enota za finsko savno  
z modernim kovinskim designom.  

- temperatura 30 – 110 °C
- čas delovanja do 6 (12) h
- varnostna omejitev pri 128 °C
- priklop za ventilator 
- luč vklop/izklop, 230 V
- dodaten 230 V izhod 
- varovalo za otroke
- glavno stikalo On/Off
- statistika obratovanja 
- avtomatska prepoznava napak z izpisom na LCD ekranu
- priklop za Priklopne naprave za razširitev moči  
- priklop za zaščito prekrivanja peči ali kontaktno stikalo na vratih
- meniji v nemškem, angleškem,italijanskem in francoskem jeziku
- daljinski vklop (B6733) opcijsko 

Priključna moč: do 11,0 kW

Mere upravljalne enote:  145 x 135 x 24 mm

Mere priklopne enote:  60 x 240 x 215 mm

Sestavljeno iz: upravljalna enota, priklopna enota,  
 senzor temperature z 3,5 m kabla
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Saunacontrol T3 Art. št.: B6755 (stenska montaža) | Art. št.: B6755-V (vgradna)

Multifunkcijska kontrolna enota za finsko in Bio savno,
infrardeče površinske grelce ter 2 VITALlight-infrardeča gralca.

Vse funkcije kot pri Saunacontrol T0, dodatno k temu:

- upravljanje površinskih infrardečih grelcev do 80 °C
- priklop površinskih infrardečih grelcev do 3,5 kW 
- priklop dveh 500 W infrardečih grelcev 
- nastavitev moči infrardečih grelcev od 40 – 100 % z vrtljivim  

gumbom-regulatorjem
- drugi vrtljivi gumb-regulator opcijsko (Art.št.: B6757)
- možna istočasna uporaba peči za finsko in Bio savno s površinskimi in  

VITALlight grelci

Poseben program omogoča uporabo kot pri TrioSol infrardečih kabinah.  
Pri obratovanju finske ali Bio savne je možno sočasno uporabljati tudi površinske  
in 2 infrardeča grelca. Seštevek moči uparjalnika in površinskih grelcev ne  
sme presegati 3,5 kW.

Sestavljeno iz: upravljalni del, priklopni del, senzor temperature in vlage  
 z 3,5 m kabla, 1 regulator za VITALlight-IPX4 infrardeč grelec 

Saunacontrol T4 Art. št.: B6756 (stenska montaža) | Art. št.: B6756-V (vgradna)

Kontrolna enota za finsko in Bio savno ter 2 VITALlight-infrardeča grelca.

Vse funkcije kot pri Saunacontrol T0, dodatno k temu:

- priklop dveh 500 W infrardečih grelcev 
- nastavitev moči infrardečih grelcev od 40 – 100 % z vrtljivim gumbom-regulatorjem
- drugi vrtljivi gumb-regulator opcijsko 
- možna istočasna uporaba peči za finsko in Bio savno z VITALlight grelci

Sestavljeno iz:   upravljalni del, priklopni del,  
  senzor temperature in vlage z 3,5 m kabla,  
  1 regulator za VITALlight-IPX4 infrardeč grelec 

SAUNACONTROL C 

Ta elektronska kontrolna enota je namenjena kakovostnejšim savnam. Pri različnih izvedbah se lahko preprosto kombinira uporaba finske, 
Bio in infrardeče savne. Majhen upravljalni del-ekran je montiran na zunanji steni savne in je zelo enostaven za upravljanje. Priključni del 
kontrolne enote je umeščen na zunanjem delu stropa savne in je z upravljalnim delom povezan preko podatkovnega kabla.
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Saunacontrol C0     Art.št.: B6702

Elektronska kontrolna enota za finsko in Bio savno.

Vse funkcije kot Saunacontrol C, dodatno:

- upravljanje v parnem načinu 10 – 99 % r.v. in 30 – 65 °C
- nastavitev delovanja uparjalnika v % relativne vlage
- program sušenja - 30 min pri 80 °C
- priklop za nizek nivo vode

Sestavljeno iz:  upravljalna enota, priklopna enota, senzor temperature  
  in vlage z 3,5 m kabla

Saunacontrol C3     Art.št.: B6717

Multifunkcijska elektronska kontrolna enota za finsko in Bio savno,  
površinske IR grelce ter 2 VITALlight-infrardeča grelca.

Vse funkcije kot Saunacontrol C0, dodatno k temu:

- upravljanje površinskih IR grelcev do 80 °C
- možen priklop grelcev moči do 3,5 kW 
- priklop dveh 500 W infrardečih grelcev 
- nastavitev moči infrardečih grelcev od 40 – 100 % z vrtljivim  

gumbom-regulatorjem
- drugi vrtljiv gumb opcijsko 
- možna istočasna uporaba peči za finsko in Bio savno s površinskimi in  

VITALlight grelci

Poseben program omogoča uporabo kot pri TrioSol infrardečih kabinah.  
Pri obratovanju finske ali Bio savne je možno sočasno uporabljati tudi površinske  
in 2 infrardeča grelca. Seštevek moči uparjalnika in površinskih grelcev ne sme  
presegati 3,5 kW.

Sestavljena iz:  upravljalna enota, 1 vrtljiv gumb za VITALlight-IPX4  
 infrardeč grelec, priklopna enota, senzor temperature  
 in vlage z 3,5 m kabla

Saunacontrol C4     Art.št.: B6730

Elektronska kontrolna enota za finsko in Bio savno ter  
VITALlight- infrardeča grelca.

Vse funkcije kot Saunacontrol C0, dodatno:

- priklop dveh 500 W infrardečih grelcev 
- nastavitev moči obeh infrardečih grelcev preko vrtljivega gumba od 40 – 

100 %
- drugi vrtljiv gumb opcijsko 
- možna istočasna uporaba peči za finsko in Bio savno z VITALlight grelci

Sestavljen iz:  upravljalna enota, 1 vrtljiv gumb za VITALlight-IPX4  
 infrardeč grelec, priklopna enota, senzor temperature  
 in vlage z 3,5 m kabla

Saunacontrol C1     Art.št.: B6663-1

Elektronska kontrolna enota za finsko in Bio savno ter  
površinske IR grelce.

Vse funkcije kot Saunacontrol C0, dodatno:

- upravljanje površinskih IR grelcev do 80 °C
- možen priklop grelcev moči do 3,5 kW 

Po izbiri je možna uporaba peči za finsko savno skupaj z uparjalnikom  
ali površinskimi IR grelci.

Sestavljeno iz:  upravljalna enota, priklopna enota, senzor temperature  
  in vlage z 3,5 m kabla
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Priklopna naprava  
za površinske  
IR grelce 

LE 2   Art.št.: B6739

Za površinske grelce, namenjeno za 
Saunacontrol C1, C3 in T3, priklopna 
moč 3 kW.

LE 3   Art.št.: B6737

Naprava namenjena povečanje  
priklopne moči  površinskih IR  
grelcev – v povezavi s kontrolnimi  
enotami Unicontrol-Fusion in  
Triocontrol, Priključna moč 3 kW.

Mere (všg): 40 x 150 x 150 mm

Priklopna naprava 
LE 1
Art.št.: B3428                       

Namenjena za kontrolne enote  
Saunacontrol C, T in X,  
Priključna moć 11,0 kW.

Mere (všg): 57 x 215 x 240 mm

Priklopna naprava  
LSG 10
Art.št.: B3431                       

Namenjena za  Saunacontrol D2,  
H2, priključna moč 10 kW.

Barva:  antracit

Mere (všg): 220 x 255 x 65 mm

Regulator za VITALlight-
IPX4 infrardeč grelec  
Art. št.: B6691 
za Saunacontrol C3/C4

Art. št.: B6757 
za Saunacontrol T3/T4

Vrtljivi regulator za nastavitev  
intenzivnosti grelca od 100 % - 40 %. 

Mere (všg): 90 x 90 x 22 mm

Lesen okvir za kontrol-
no enoto (Easy Control 
Sauna)    
Art.št.: B6690

Namenjen za upravljalni del kontrolne enote 
Easy Control Sauna.

Vrsta lesa: trepetlika

Mere (všg): 94 x 94 x 28 mm
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Daljinski vklop             
Art. št.: B6733

Modul za daljinski vklop za  
kontrolne enote iz serij Sauna-
control C in T. Namenjen priklopu 
zunanjega stikala, ki se nahaja v 
stanovanju ali na recepciji. Preko 
štartnega impulza se kontrolna  
enota aktivira z vnaprej nastavlje-
nimi parametri. Vklučno s kablom 
(L=80 cm) za priklop.  

Barva:  črna

Mere (všg): 31 x 63 x 138 mm 

Kad za odvečno vodo  
Art.št.: B6700

Plastična kad za postavitev pod  
pečjo z uparjalnikom.

Mere (všg):  50 x 420 x 220 mm

Skodelica za peči za 
savno  
Art.št.: B6799

Skodelica za stenske peči.

Barva:  črna

Mere (všg):  25 x 435 x 385 mm

Opozorilo: Vklop na daljavo za savne je po veljavnih EN-normativih dovoljen samo v povezavi z 
izklopno rešetko za savna peč ali z varnostnim stikalom na vratih savne.
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Alarm tipka
Art.št.: B3429

Alarm tipka za infrardeče kabine  
in savne.Montažna plošča iz  
aluminija. Tipka se zmontira na  
mestu v notranjosti savne, ki je  
hitro in lahko dostopno.

Mere montažne plošče:		
80 x 80 x 2 mm

Vgradna globina:	40 mm

Silikonski kabli-Set
Art.št.: B6681 – 
za peč

Silikonski kabel za peč za finsko 
savno, 5-polni, 5 x 2,5 mm², L = 4 m,  
namenjen pečem do 9 kW

Art.št.: B6683 – 
za uparjalnik

Set silikonskih kablov za peč z  
uparjalnikom, 5 x 2,5 mm², L = 4 m;  
5 x 1,5 mm², L = 4 m, namenjen 
pečem z uparjalnikom do 9 kW

Finski kamni za savno
Art.št.: S2273  5-10 cm 
Art.št.: S2274 10-15 cm

originalni finski kamni za savno v dveh  
velikostih. 5-10 cm za stenske modele 
peči, 10-15 cm za samostoječe peči, 
ca. 20 kg/paket

Opozorilo: Vklop na daljavo za savne je po veljavnih EN-normativih dovoljen samo v povezavi z izklopno rešetko za 
savna peč ali z varnostnim stikalom na vratih savne.

Model  Art. št.:  Mere (všg): namenjeno pečem za savno

1.1  B6795-1 77 x 333 x 310 mm Hotline V2, V4, V6, V10, Eco, S4, S5, S7, S8, S10  
      (pri uporabi Sole-Therme priporočamo pri pečeh Hotline S4/S5  Model 1.6)

1.4  B6795-4 77 x 333 x 428 mm Bi-O Max  
1.6  B6795-6 77 x 333 x 222 mm MINI Plus, Hotline V9, S9 

Saunacontrol Web
Art.št.: B6794

S tem modulom se lahko preko interneta krmilijo kontrolne enote iz serije „Saunacontrol T“. Vmesnik 
z vključenim usmernikom je s kablom priključen na kontrolno enoto in povezan s hišnim -WLAN 
omrežjem. Bazira na spletnem brskalniku, zato ni potrebna aplikacija na pametnem telefonu. Deluje 
preko pametnega telefona, tablice, prenosnega, ali osebnega računalnika z operacijskimi sistemi 
iOS, Android, Windows, macOS, Linux. Možnih je več uporabnikov Saunacontrol Web. Možni ukazi in 
prikazi: vklop/izklop, finska, Bio, površinski IR grelci, dejanska/želena vrednost, luč, ventilator, javljanje 
napak.

Mere (všg): 80 x 80 x 20 mm

Varnostno stikalo 
vrat za savno
Art.št.: B6795

Stikalo onemogoča daljinski vklop savne v kolikor 
so vrata savne odprta. Prekine tudi proces gretja v 
kolikor se med časom predogrevanja vključenega 
na daljavo vrata odprejo. Namenjen za kontrolne 
enote iz serije Saunacontrol C in T.

Mere: senzor - Ø 6 mm, viš.: 30 mm 
 magnet - Ø 5 mm, viš.: 3 mm

Izklopna rešetka za savna peč
Ta varnostna rešitev je po veljavnem normativu EN 60353-2-53 obvezna pri krmiljenju na daljavo ali 
daljinskem vklopu peči za savno. V kolikor je izklopna rešetka obtežena s predmetom se kontrolna 
enota savne ne more vklopiti oziroma se gretje izključi  Po odstranitvi predmeta je kontrolna enota 
ponovno pripravljena za delovanje.

Rešetka je zmontirana direktno nad pečjo. Za elektro priklop je potreben stenski izrez Ø 50 mm, glo-
bina = 65 mm.
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Peč za finsko savno  
Mini Plus
Art.št.: B6604

Stenska peč z vgrajenim  
upravljanjem za manjše savne  
(do 6m3). Vključno z 20 kg  
kamnov za savno.

Moč:	 	 4,5 kW – 400 V 3N AC

Mere (všg):	 600 x 410 x 280 mm

Peč za finsko savno Hotline V4
Art.št.: B6605   7,5 kW 
Art.št.: B6612   9,0 kW

Stenska peč za finsko savno. Plašč in nastavljiva posoda za  
kamne iz nerjavnega jekla, priklop elektrike na hrbtni strani,  
vključno z 15 kg kamnov za savno.

Moč:	 	 	 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

Mere (všg):	 580 x 375 x 360 mm

Peč za finsko savno Hotline V2
Art.št.: B6759  4,5 kW 
Art.št.: B6760  6,0 kW 
Art.št.: B6761  8,0 kW 
Art.št.: B6762  9,0 kW

Stenska peč za finsko savno. Zunanji plašč iz nerjavnega  
jekla, notranji plašč in košara za kamne pocinkana, nerjavne  
grelne spirale, vključno z 20 kg kamnov za savno.

Moč:  4,5 / 6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

Mere (všg):	 620 x 420 x 310 mm

PEČI ZA SAVNO  
INFRAWORLD
Peč za savno pomembno vpliva na klimo v savni in skrbi za popolno 
doživetje sproščanja.Peč za finsko savno omogoča tradicionalno  
savnanje z visokimi temperaturami in suhim ozračjem. Infraworldove 
peči iz serije Hotline S imajo dodatno funkcijo uparjalnika in omogočajo 
uporabo savne tudi pri nižji temperaturi in višji vlažnosti. 

Za optimalen obisk savne se lahko naše peči z uparjalnikom dodatno 
opremijjo še s solnim uparjalnikom – nastavkom, ki omogoča, da se 
para, ki nastaja v uparjalniku obogati z drobnimi delci soli. Izbirate 
lahko med bogato ponudbo peči z različnimi močmi  v stenski ali 
samostoječi izvedbi.
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Peč za finsko savno Hotline V6 
Art.št.: B6642 9,0 kW   
Art.št.: B6648 10,5 kW 
Art.št.: B6643 12,0 kW 

Peč za finsko savno v stenski izvedbi za družinsko ali profesionalno 
uporabo. Tehnika 3 plaščov, izvedba 12 kW iz nerjavnega jekla,  
izvedba 9 kW v specialnem antracitnem lakiranju, vključno z 15 kg  
kamnov. Noge za samostoječo montažo kot opcija.

Moč:	 	 9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3N AC

Mere (všg):	 610 x 460 x 350 mm

Peč za finsko savno Hotline V9 

Art. št.: B6781     7,5 kW 
Art. št.: B6782     9 kW

Peč za finsko savno varčna s prostorom v samostoječi izvedbi. Z globino 
le 255 mm je peč še posebej primerna za savne z majhno širino ali 
globino. Tehnika 3 plaščov – notranji plašč iz aluminiziranega jekla, koš 
za kamne kot dodatni notranji plašč iz nerjavnega jekla, zunanji plašč v 
antracitnem prašnem lakiranju. Zgornji del iz krtačenega nerjavnega jekla.
Vključno s  15 kg kamnov za savno.

Moč: 7,5 / 9 kW - 400 V 3N AC       

Mere (všg): 760 x 505 x 255 mm

Peč za finsko savno Hotline V10 

Art.št.: B6766    9,0 kW 
Art.št.: B6768   10,8 kW

Kompaktna samostoječa peč za finsko savno za družinsko ali  
profesionalno uporabo.Optimalno oddajanje toplote preko velike  
količine kamnov.Košara za kamne iz nerjavnega jekla, zunanji  
plašč 4-stransko prašno lakiran v črni barvi, snemljiva čelna plošča,  
nastavljive noge. Idelano za savne s stekleno fronto, potrebna  
varnostna razdalja od sten le 30 mm. Vključno s 50 - 70 kg  
kamnov za savno.

Moč:  9 / 10,8 kW – 400 V 3N AC      

Mere (všg):  810 x 415 x 340 (410) mm

Na fotografiji: 
Reling kot 

dodatna opcija.
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Peč z uparjalnikom 
Hotline Eco 

Art.št.: B6638

Stenska peč, zelo kompaktna  
in varčna s prostorom za  
majhne savne. Omogoča  
uporabo finske in bio savne. 
Zunanji plašč in notranje  
ohišje iz nerjavnega jekla.

Moč:  3 kW –  
 230 V 1N AC 50 Hz.

Mere (všg): 500 x 300 x 215 mm 

Peč z uparjalnikom  
Hotline S7
Art.št.:  B6637    7,5 kW 
Art.št.:  B6608   9,0 kW

Peč z uparjalnikom za finsko  
in Bio savno. Stransko nameščen 
5 l zalogovnik vode, uparjalnik 
z močjo 1,5 kW, dvojni plašč iz 
nerjavnega jekla,rešetka za kamne, 
okvir in skodelica za dišave vse iz 
nerjavnega jekla. Vključno s 15 kg 
kamnov za savno.

Moč: 7,5 / 9 kW –  
 400 V 3N AC              

Mere (všg): 
590 x 450 x 380 mm

Peč z uparjalnikom 
Hotline S4  
Art.št.:  B6778   5 kW 
Art.št.:  B6763   6 kW 
Art.št.:  B6764   8 kW 
Art.št.:  B6765   9 kW

Stenska peč za finsko in  
Bio savno. Notranji in zunanji 
plašč ter košara za kamne iz  
nerjavnega jekla, nerjavne  
grelne spirale. Posoda za vodo  
5 l nameščena spredaj, prepoznava 
nizkega nivoja vode s samodejnim 
izklopom, moč uparjalnika 2 kW, 
kroglični ventil za izpust vode. 
Vključno z 20 kg kamnov za savno.

Moč: 5 / 6 / 8 / 9 kW –  
 400 V 3N AC

Mere (všg):

640 x 400 x 335 mm

Peč z uparjalnikom 
Hotline S5 

Art.št.:  B6770   8 kW

Elegantna kombinirana  
stenska peč za finsko in  
Bio savno. Notranji plašč in 
košara za kamne iz nerjavnega 
jekla, zunanji plašč in pokrov 
uparjalnika nerjavno jeklo črno 
lakirano, nerjavne grelne  
spirale, 5 l zalogovnik vode 
nameščen spredaj, prepoznava 
nizkega nivoja vode z avtomats-
kim izklopom, moč uparjalnika 
2 kW, kroglični ventil za izpust 
vode, vključno z 20 kg kamnov 
za savno.

Moč: 8 kW – 400 V 3N AC

Mere (všg):  
640 x 400 x 335 mm
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Peč z uparjalnikom   
Hotline S8 

Art.št.: B6639   7,5 kW 
Art.št.: B6640   9,0 kW

Kombinirana stenska  
peč s stranskim uparjalnikom  
za finsko in bio savno. Zelo  
zmogljiv uparjalnik moči  
2 kW. Zunanji plašč iz zelo  
kakovostne aluminijeve  
zlitine, notranji plašč iz  
nerjavnega jekla. Posodica  
za uporabo zelišč, eteričnih  
olj in esenc.

Moč: 7,5 / 9 kW –  
 400 V 3N AC

Mere (všg): 
590 x 450 x 380 mm

Grelne spirale in koš za kamne so 
nameščene ločeno drug od drugega.

Čelna plošča je snemljiva in omogoča lažjo 
montažo in vzdrževanje. Velika količina kamnov za intezivnost  

uparjanja in visoko temperaturno stabilnost.

Košara za kamne iz robustnega  
nerjavnega jekla skrbi za dolgotrajno 

uporabo in dolgo življensko dobo.

Zalogovnik vode iz nerjavnega jekla  
s silikonsko cevjo za izpust vode.

Peč z uparjalnikom  
Hotline S9
Art. št.: B6783     7,5 kW 
Art. št.: B6784     9 kW

Kakovostna in varčna s prostorom 
stenska peč za finsko in bio 
savno v samostoječi izvedbi. 
Z globino le 255 mm je peč še 
posebej primerna za savne z 
majhno širino ali globino. Teh-
nika 3 plaščov – notranji plašč 
iz aluminiziranega jekla, koš za 
kamne kot dodatni notranji plašč 
iz nerjavnega jekla, zunanji plašč 
v antracitnem prašnem lakiranju. 
Zgornji del iz krtačenega nerjavne-
ga jekla. Uparjalnik z močjo 1,5 kW 
nameščen stransko z zvočnim alar-
mom za nizek nivo vode, količina 
vode 2l. Vključno s 15 kg kamnov 
za savno.

Moč: 7,5 / 9 kW - 400 V 3N AC 

Mere (všg): 
760 x 560 x 255 mm

Peč z uparjalnikom  
Hotline S10
Art.št.: B6767     9,0 kW 
Art.št.: B6769   10,8 kW

Kompaktna samostoječa peč  
za finsko in Bio savno za  
družinsko ali profesionalno upo 
rabo.Optimalno oddajanje  
toplote preko velike količine  
kamnov.Košara za kamne iz  
nerjavnega jekla,uparjalna  
posoda 5 l iz nerjavnega jekla, 
moč uparjalnika 2 kW  zunanji 
plašč 4-stransko prašno lakiran  
v črni barvi s  prikazovalnikom  
nivoja vode, snemljiva čelna 
plošča, nastavljive noge. Idelano 
za savne s stekleno fronto,  
potrebna varnostna razdalja od 
sten le 30 mm. Vključno s  
50 - 70 kg kamnov za savno.

Moč: 9 / 10,8 kW –  
 400 V 3N AC

Mere (všg): 
810 x 415 x 410 (485) mm

Peč z uparjalnikom 
Bi-O Max
Art.št.: B6618   12 kW 
Art.št.: B6619   15 kW

Kombinirana samostoječa  
peč za finsko in Bio savno. 
Namenjena profesionalni rabi.  
8 l zalogovnik vode, uparjalnik  
z močjo 2,0 kW. Otimalno  
oddajanje toplote preko velike 
količine kamnov. Ohišje iz  
kakovostne aluminijeve zlitine, 
tehnika 3 plaščov, zunanji  
plašč v antracit-perla lakiranju, 
vključno s 60 kg kamnov za  
savno.

Moč: 12 / 15 kW –  
 400 V 3N AC

Mere (všg): 
925 x 500 x 500 mm
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