Oferta 2017 - sauny domowe GOODESS

Czy wizyta w saunie zawsze musi wiązać się z wyjazdami na basen lub do Aquaparku?
W żadnym wypadku.
Jak miło byłoby posiadać swój “azyl” w domu, który powita Cię przyjaźnie po stresującym i wyczerpującym dniu w
pracy. Komfortowa sauna domowa to miejsce, w którym możesz się zrelaksować i zapomnieć o problemach.
Wellness łączy w sobie relaks, witalność oraz regenerację ciała. To nie tylko filozofia ale przede wszystkim czas
zastanowienia się nad własnym życiem. Założeniem jest osiągnięcie wewnętrznej harmonii ciała i umysłu, w głębokim
relaksie i wyciszeniu dotarcie do własnej duszy.
Zdecydowanie się na saunę domową pozwala na korzystanie z jej dobrodziejstw, kiedy tylko masz na to ochotę,
zarówno w gronie rodzinnym, jak i z przyjaciółmi. Taki odpoczynek jest pełniejszy, głębszy i bardziej intymny.
Oznacza to, że częste przebywanie w saunie domowej może przyczynić się do odnowy biologicznej Twojego
organizmu.
Osoby lubiące ciepło powinny wybrać się do sauny, która ma niebagatelne właściwości oczyszczające.
INFRASAUNY - Suche Sauny firmy Goddess
Sauna Infrared nagrzewa ciało poprzez promienniki węglowe. W przeciwieństwie do tradycyjnej sauny fińskiej nie
wytwarzana jest para, która nie tylko nagrzewa ciało, ale również powietrze. Dzięki temu
w Saunie Infrared temperatura utrzymana jest na optymalnym dla człowieka poziomie, a układ oddechowy oraz
serce nie ulega przeciążeniu, mięśnie ogrzewane są równomiernie. Ogromną zaletą promienników węglowych jest
również fakt, że w takiej saunie można przebywać w ubraniu lub przy otwartych drzwiach. Jest to bardzo ważne dla
osób mających trudności z oddychaniem w tradycyjnej saunie parowej. Promienniki węglowe zapewniają dobre
samopoczucie, komfort fizyczny i od wielu lat są wykorzystywane w ortopedii, fizykoterapii, rehabilitacji oraz
medycynie sportowej.
Zamiast tradycyjnego pieca sauna INFRARED wykorzystuje innowacyjne promienniki węglowe emitujące podczerwień.
Dzięki nim oferuje krótki czas nagrzewania i w ciągu 10 minut jest nagrzana i gotowa do pracy. Kolejną istotną zaletą
zastosowanego systemu podgrzewania jest duża energooszczędność. Średnie zużycie energii na 60 minutowy cykl
pracy to jedynie 2,36 kWh, co szczególnie docenią użytkownicy często korzystający z sauny.
Saunę na podczerwień można zamontować wewnątrz każdego pomieszczenia, potrzebny jest tylko kawałek podłogi
oraz standardowe gniazdko 230V. W przeciwieństwie do tradycyjnej sauny parowej nie ma konieczności adaptacji
pomieszczenia czy robienia instalacji wentylacyjnej. Sauna może stać w łazience, w sypialni, w piwnicy oraz na strychu.
Sauna rozmiarowo przypomina kabinę prysznicową, a obsługa i montaż są banalnie proste.
Regularne korzystanie z sauny ma niezwykle korzystny wpływ na zdrowie, kondycję organizmu i cery oraz ogólne
samopoczucie. Sauna INFRARED to sauna bez pary i z niższą od tradycyjnych rozwiązań temperaturą powietrza.
Sauna INFRARED doskonale sprawdzi się w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych czy pensjonatach, gdzie
pomoże podnieść standard obiektu i uczynić go bardziej atrakcyjnym dla gości.
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Pionierem w takim rozwiązaniu jest Hotel Modus *** w Łaziskach Górnych wyposażony przez nas w
sauny GOODESS, który jako PIERWSZY HOTEL W POLSCE może zaoferować swoim gościom pokoje
wyposażone w sauny bezpośrednio w pokoju, zapewniając swobodę korzystania oraz pełną intymność
w użytkowaniu sauny.
Pokoje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pomimo oczywistego podniesienia ceny za pobyt w
takim pokoju zgodnie z podniesionym standardem pobytu a liczba rezerwacje dla tych pokoi zwiększyła
się pięciokrotnie.
W naszym biurze handlowym zlokalizowanym w Hotelu Modus *** ul. Świerczewskiego 10b Łaziska Górne
jak również w kilku pokojach tego Hotelu można zobaczyć stałą ekspozycję Saun GOODESS oraz uzyskać
pomoc naszych doradców w doborze modelu najodpowiedniejszego dla Państwa.
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Aktualna oferta cenowa ważna do dnia 30.11.2017
Marka

Model

GODDESS

MALLORCA2ION

GODDESS

CHALKIDIKI2ION

GODDESS

KORSIKA1ION

Foto

Opis
Infrasauna, 2 osoby, typ drewna:
hemlock - jodła kanadyjska, 5
promienników węglowych,
sterowanie elektroniczne,
oświetlenie wewnętrzne,
jonizacja, radio FM / wejście
AUX, głośniki stereo, wentylacja,
szyba z hartowanego szkła, moc
1820 W, czas nagrzewania 10-20
minut, max temp 65 C, zużycie
prądu na 1 cykl: 2,36 kWh,
wymiary: 190 x 120 x 105 cm
Infrasauna, 2 osoby, typ drewna:
hemlock - jodła kanadyjska, 5
promienników węglowych,
sterowanie elektroniczne,
oświetlenie wewnętrzne,
jonizacja, radio FM / wejście
AUX, głośniki stereo, wentylacja,
szyba z hartowanego szkła drzwi i okna, moc 1820 W, czas
nagrzewania 10-20 minut, max
temp 65 C, zużycie prądu na 1
cykl: 2,36 kWh, wymiary: 190 x
120 x 105 cm
Infrasauna, 1 osoba, typ drewna:
HEMLOCK (jodła kanadyjska),
promienniki węglowe, czas
nagrzewania 10-20 minut,
zużycie prądu na 1 cykl (60
minut): 1,82 kWh, sterowanie
elektroniczne, moc 1400 W,
wbudowane radio FM, wejście
AUX, jonizator, oświetlenie
wewnętrzne i zewnętrzne,
wymiary: 190 x 95 x 90
(wys x szer x głęb)

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

3112,00

3827,76

3390,00

4169,70

2876,00

3537,48

Sauny GOODESS dostarczane są w formie zestawów do samodzielnego montażu. Dzięki dokładności i jakości
wykonania, oraz zastosowaniu nowoczesnych technik montażowych, samodzielne złożenie SAUNY GOODESS nie
będzie stanowiło problemu nawet dla mniej wprawnych majsterkowiczów.
Istnieje możliwość dostarczenia sauny wraz z montażem za dodatkową opłatą. Nasi przeszkoleni montażyści
dostarczą saunę do Państwa mieszkania, domu, pensjonatu czy Hotelu, zamontują saunę we wskazanym przez
Państwa miejscu, dokonają pierwszego uruchomienia oraz przeszkolą Państwa w zakresie prawidłowej eksploatacji i
użytkowania sauny.
*Oferta wyliczona w oparciu o aktualne stany magazynowe i kursy walut.
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt w celu potwierdzenia dostępności, ceny i terminu dostawy.
Rezerwacje wykonywane są wg kolejności zgłoszeń.
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