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INDYWIDUALNE 
ROZWI ZANIE
W programie KLAFS dla Klientów pry-
watnych znajduj  si  ró ne modele saun. 
Wszystkie z nich s  dopasowywane do 
wymiarów pomieszcze  oraz wyobra e  ide-
alnego odpoczynku. Poddasze, wn ka czy 
nieregularny uk ad cian stanowi  dla nas 
mile widziane wyzwanie. Nie ma bowiem 
nic przyjemniejszego ni  relaks w skrojonej 
„na miar ”, indywidualnie zaprojektowanej 
saunie. W taki w a nie sposób powstaj  opty-
malnie zintegrowane z otoczeniem, niepo-
wtarzalne egzemplarze. Nawet w strefie SPA 
design odgrywa ogromn  rol . Z prostego 
powodu. Pi kno otaczaj cych przedmiotów 

daje nam poczucie ycia w lepszej rzeczywi-
sto ci. W ka dej sytuacji znajdziemy rozwi -
zanie, aby odpr enie w saunie by o praw-
dziw  uczt  dla zmys ów. Aran acje KLAFS 
s  realizowane z dba o ci  o najmniejszy 
szczegó , dzi ki czemu ciesz  równie  oko. 
Nowoczesna sauna jest wielofunkcyjna 
i czy pi kno z komfortem u ytkowania. 
Decyduj c si  na zakup sauny warto zastano-
wi  si  nad stworzeniem rozbudowanej, pry-
watnej strefy wypoczynku. Nale y zadba ,
aby cechowa y j  naturalno , ciep o, pi kne 
detale i nastrój wykreowany o wietleniem. 
Wybór ze wzgl du na stylistyk  oraz funkcje 
urz dze  jest ogromny. Saun  mo na wypo-
sa y  w dodatkowe elementy jak np. oparcie 
podczerwieni InfraPLUS, panel wietlny 
BELLAVEDA czy system SANARIUM®.

POD AJ ZA SWOJ
NATUR
Jak ró ne s  wyobra enia na temat idealnej 
strefy Wellness, tak odmienne s  preferencje 
klimatyczne. SANARIUM® oferuje relaks, 
który jest szczególnie przyjemny, ale tak e
pozytywnie wp ywa na zdrowie. Jedna sauna 
i a  pi  mo liwo ci: klasyczna sauna, k piel 
parowa, k piel aromatyczna, k piel tropikal-
na i delikatna k piel w ciep ym powietrzu. 
Taka forma saunowania zaspokoi wszystkich, 
tak e dzieci i osoby starsze. Co wi cej, delikat-
ne ciep o i przyjazny dla uk adu krwiono ne-
go klimat w SANARIUM® obni aj  ci nienie 
krwi oraz agodz  problemy z niedokrwie-
niem. Regularne korzystanie z SANARIUM®

umo liwia trenowanie uk adu naczyniowo-
-sercowego i efektywnie zapobiega przezi bie-
niom. SANARIUM® pozwala rozpocz  przy-
god  z saunowaniem ka demu, bez wzgl du 
na preferencje temperaturowe.

SAUNA S1 – SAUNA 
PRZYSZ O CI 
Sauna przysz o ci jest odpowiedzi  na brak 
wolnej przestrzeni. To rewolucyjne roz-
wi zanie, które nie wymaga oddzielnego 
pomieszczenia przeznaczonego pod stref
SPA. Sauna S1 to pierwsza na wiecie sauna, 
której wielko  zmienia si  po naci ni ciu 
jednego przycisku. Z o ona ma zaledwie 
60 cm g boko ci i nie zajmuje wi cej miejsca 
ni  tradycyjna zabudowa meblowa. Po wysu-
ni ciu, w zaledwie 20 sekund osi ga 160 cm 
oferuj c wystarczaj co du o przestrzeni, 
aby do wiadczy  odpr aj cej przyjemno ci 
saunowania. Innowacyjne rozwi zania opra-
cowane specjalnie dla tego modelu umo -
liwiaj  zainstalowanie sauny S1 w salonie, 
sypialni, pokoju go cinnym czy gabinecie. 
Chc c urozmaici  korzystanie z S1 mo na j
wyposa y  w dodatkowe akcesoria: system 
SANARIUM®, panel wietlny BELLASENSA, 
rozk adan  le ank …  Sauna przysz o ci ofe-
rowana jest w trzech rozmiarach, a szeroki 
wybór ponad 150 kombinacji stylistycznych 
sprawia, e S1 pasuje do ka dego wn trza. 

Sauna uszyta „na miar ”
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Posiadanie sauny w domu 
jest coraz cz stszym 
zjawiskiem i nikogo ju  nie 
dziwi. Niezale nie od tego 
czy mieszkamy w domu 
jednorodzinnym czy mieszkaniu, 
mo emy zapewni  sobie 
komfort wynikaj cy z posiadania 
prywatnej sauny. KLAFS, 
lider producentów saun, 
a ni parowych i elementów 
wyposa enia stref SPA, 
kompleksowo realizuje marzenia 
o w asnym SPA wykonanym na 
najwy szym poziomie.
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